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Temat na czasie
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Zły klimat dla węgla
Perspektywy dla węgla idą jak
czerwcowe ceny – w dół.
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Dostęp do węgla
koksowego

Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałd kopalni Knurów-Szczygłowice. Ostatnim
akcentem było usunięcie wieży szybowej, do którego doszło 15 lipca. Za likwidacją przemawiały
względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak i logistyczne. Zadania Krywałdu z powodzeniem
przejął zmodernizowany szyb Foch II. Najważniejszym argumentem, który zdecydował o likwidacji
szybu, były złoża węgla koksowego znajdujące się w obrębie jego filara ochronnego.
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Brylanty z carskiej korony

Ograni na akcjach.
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KNURÓW-SZCZYGŁOWICE. Koniec szybu Krywałd
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STRONA 5

Piramida zdrowego żywienia
Czyli jak wprowadzenie kilku prostych zasad może znacząco wpłynąć na zdrowie, kondycję i samopoczucie.
STRONA 8

Auto na wakacje
Informacje motoryzacyjne.
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół
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FELIETON

Święto demokracji

Nosiciele cywilizacji

Nie marnować skarbu

D

Przygotowując zasady dzielenia pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, ambasadorzy krajów Unii Europejskiej ocenili, że owe środki będą głównie
potrzebne państwom mocno już w transformację zaangażowanym. Po to by stały się jeszcze bardziej zaawansowane.

O

ziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach.
W niedzielę, 12 lipca, w Polsce trwało święto demokracji. Mamy drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy.
Wygrał wybory prezydenckie, ponieważ większość wyborców uznała, że program rozpoczęty pięć lat temu należy kontynuować. Rozumiem niezadowolenie opozycji.
Rafał Trzaskowski nie przekonał większości obywateli,
chociaż był nominowany do roli nowoczesnego polityka,
który porwie za sobą masy. Przyznaję, osiągnął bardzo
dobry wynik. Gratuluję. Jednak masowego odwrotu
od programu prezydenta Andrzeja Dudy nie było. Wręcz
przeciwnie – zdobył on nowych zwolenników. Dla mnie
to naturalne. Polityka wbrew pozorom jest działalnością
wymierną. Przewagę ma ten, kto przedstawi racjonalny
program uwzględniający główną rolę obywateli.

M

oją uwagę zwróciła jedna rzecz – Rafał Trzaskowski
uznał za stosowne ciągłe podkreślanie, że nie jest
zwolennikiem odbierania tego, co dało Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli konkurent polityczny uznaje choćby
część programu PiS za swoją, to oznacza, że nie jest
tak źle, jak by chcieli komentatorzy wrogo nastawieni
do koalicji rządzącej i do prezydenta. A przy okazji –
uważam, że nadszedł dobry moment, aby złagodzić
ton sporu politycznego. Kampania wyborcza rządzi się
swoimi prawami. Konkurenci bardzo często używają
ostrych słów, aby pokazać różnicę miedzy swoimi programami. Jednak po kampanii i wyborach nadchodzi
czas wspólnego działania dla dobra ogółu. Należy zrobić wszystko, abyśmy mogli zasypać podziały i ramię
w ramię pracowali dla naszego wspólnego sukcesu. Błędem jest myślenie, że każda porażka władzy to sukces
opozycji. W interesie opozycji, która dąży do przejęcia
władzy, jest to, aby w przyszłości kierować sprawnym
i dostatnim państwem. Do tej pory nie sprawdziła się
filozofia podważania dobrych rozwiązań i decyzji.
Także w przyszłości się nie sprawdzi. Nie wiem, jak
po tych wyborach będzie funkcjonować opozycja, jednak będzie musiała liczyć się z wynikiem osiągniętym
przez prezydenta Andrzeja Dudę. 
•

Jeśli ktoś odstaje w wyścigu ku nowoczesności – jego
problem. Ma rozwiązać go za własne środki, nie powtarzając jednak klasycznej drogi pokonanej przez państwa
bogate. Czyli bez stopniowego przejścia od węgla i ropy
przez gaz oraz atom do odnawialnych źródeł energii.
Kraje opóźnione winny dokonać skoku na główkę
– z węgla od razu do OZE. W porywach, jako formę pośrednią, można próbować spalania wodoru, przy czym
nikt się tym jeszcze nie zajmuje na poważną skalę. I nie
ma pewności, że nie skończy się jak z prowadzonymi
przez wiele lat badaniami nad opracowaniem nowoczesnych, efektywnych i tanich ogniw węglowych.
Nie bardzo wiadomo, co z biomasą. Szczytny pomysł jej wykorzystania przyczynił się do klęski głodu
w Afryce. Masowa uprawa roślin na „odpady” dla Europy Zachodniej okazała się bardziej opłacalna od rolnictwa nastawionego na karmienie ludzi.
W ramach wzmacniania sprawiedliwej transformacji węgiel i ropa zostaną zatem obłożone jeszcze
większym obciążeniami. Gaz nieco mniejszymi, ale
na tyle dużymi, by kolejni oszuści energetyczni mogli
piać z dumą, że prąd z OZE jest tańszy od jakiegokolwiek
innego. Co jest o tyle prawdą, że słońce i wiatr jako źródła energii nie zostały jeszcze obłożone podatkami. Przy
czym pozyskanie tej energii i przekazanie jej do użytku
wychodzi drogo, co niejako wyrównuje rachunek.
Dawno temu Rzymianie budowali drogi, zaprowadzali swoje porządki wśród podbitych ludów. Nieśli
cywilizację, której znaczna część tych ludów nie doceniała, korzystając z niej. Chwilami można odnieść
wrażenie, że współczesnymi nosicielami cywilizacji
czują się obecne elity finansów, przemysłu i rządów.
Nam pozostaje być szczęśliwymi i odczuwać wdzięczność za ich troskę. 
ZK
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Po prostu nie przyjeżdżaj
– Nie przyjeżdżaj – argumentacja była prosta i rzeczowa. Dziadkowie mają już ponad dziewięćdziesiątkę,
są wnuki, kilkanaście osób najbliższego kręgu, spotykające się co chwila. Na grillu, na działce, na urodzinach…
Problemu z wirusem na razie nie ma. Kilkaset potrwierdzonych zarażeń, niecałe 40 zgonów na blisko
2,5 mln mieszkańców województwa.
A po drugiej stronie człowiek z regionu, bez którego
– jak przez parę miesięcy przekonywali przedstawiciele
władz – problemu z pandemią już by nie było. W dodatku powiązany z górnictwem. Nie na pierwszej linii,
bo nie przebiera się w szatni, nie zjeżdża szolą pod ziemię. Ale jednak spotyka się niekiedy z ludźmi mającymi
częsty kontakt z tymi, którzy to robią. Zatem podejrzany
o możliwość przenoszenia choroby. Także bezobjawowo.
Po jego wizycie, dla zdrowej profilaktyki, ci, którzy
mieliby z nim kontakt, winni zrobić sobie kwarantannę. A przecież trzeba zajrzeć do dziadków, zająć się
wnukami, gdy rodzice mają inne zajęcia albo wolny
weekend. I jeszcze – gdyby do dwóch tygodni po wizycie
ktoś na cokolwiek zachorował, sprawa będzie jasna.
Przyjechał taki i zakaził, jak urlopowicze w nadmorskich ośrodkach.

Owszem, mógłby się przebadać przed przyjazdem,
ale testy potwierdzą ewentualnie, że tydzień przed ich
wykonaniem zakażony nie był. A co w międzyczasie?
Albo po testach? Zero gwarancji.
Był czas, gdy chorych i potencjalnych nosicieli chorób zakaźnych oznaczano, by inni trzymali się od nich
z daleka. Lekarze w ptasich maskach, kołatki dla niosących trąd… Teraz trudno by jednak wprowadzić opaski
albo naszywki z koronawirusem dla mieszkańców podejrzanych terenów. Wciąż funkcjonują złe skojarzenia
z czasu okupacji.
Kiedy wysokiej rangi urzędnikom, przekazującym
komunikaty o zabarwieniu antyśląskim i antygórniczym,
zdołano wreszcie wyjaśnić, jak dobrą pracę wykonują
w okresie wyborczym, narracja została zmieniona. Wyciszono wybijanie, że „gdyby nie Śląsk i górnictwo”, przechodząc na „a oprócz Śląska i górnictwa to jeszcze…”.
Jedna ze spółek górniczych zainwestowała w reklamę antyhejtową. Słusznie, ale kilka plakatów i billboardów nie zmieni ogólnego nastawienia. Ponadto górnictwo jako branża ma na tyle zepsutą opinię w reszcie
kraju, że ani bardziej zepsuć, ani poprawić się jej nie da.
I choć są to wszystko argumenty logiczne, to na końcu zostaje osad. 
ZK

bostrzenia związane z pandemią koronawirusa
zostały złagodzone. Trwają wakacje. Jest coraz niższy poziom niepewności, jednak wciąż obawiamy się
skutków ekonomicznych pandemii. W Jastrzębskiej
Spółce Węglowej mamy to szczęście, że dzięki racjonalnej polityce w czasach koniunktury odłożyliśmy
pieniądze na ciężki czas. Korzystamy z zaskórniaków i czekamy, aż światowa gospodarka ruszy pełną
parą. Jednak informacje płynące ze świata są raz
optymistyczne, raz pesymistyczne. Poważni analitycy twierdzą, że odbicie jest bliskie. Równie poważni,
ale inni, ostrzegają – musimy liczyć się z recesją.
Taka rozbieżność nie dziwi. Nikt nie wie, jak będzie
wyglądał świat, ponieważ nie mamy do czego porównać naszej rzeczywistości. Ludzkość nie miała dotąd
do czynienia z tak szybko rozprzestrzeniającą się
zarazą i z tak wielkimi jej skutkami w skali globalnej.
Dla nas najistotniejsze jest pytanie, czy Europa na tyle
zmądrzała, że w końcu postawi na przemysł. Jeżeli
tak będzie, możemy być spokojni o przyszłość. Jeżeli
nie – będzie nam ciężko.

W

spominam o tym, bo widzę wielkie niebezpieczeństwo. Modne stało się wychwalanie zakupów przez
internet. Rzeczywiście to doskonały sposób na zakupy
w czasie, kiedy centra handlowe były zamknięte. Jednak rzeczy sprzedawane w sklepach internetowych ktoś
musi wyprodukować. Sieć jest dobrym kanałem dystrybucji, ale bez fabryk niewiele znaczy. Nie ma fabryk
bez stali, z której powstaje kościec każdej fabryki. Nie
ma maszyn i urządzeń bez stali. Tymczasem, wbrew
tej logice, Unia Europejska nie ma zamiaru dbać o swój
przemysł stalowy. Jak nie będzie hut w UE, zostaniemy
skazani na import materiału, na którym opiera się nasza cywilizacja – będziemy importować stal. W takiej
sytuacji znaczenie JSW może zostać zmarginalizowane.
Mamy skarb, jakiego nie ma żaden inny kraj unijny. Jest
nim węgiel koksowy i nasza firma. Czy UE stać na to,
aby to marnować?
•
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Brytyjska energetyka przez dwa
miesiące nie korzystała z węgla
Według BBC w Wielkiej Brytanii już przez ponad dwa miesiące nawet jednej tony węgla nie zużyto do produkcji
energii. To tylko w części wina koronawirusa.
Wprowadzenie w kraju lockdownu znacznie
zmniejszyło zapotrzebowanie na energię elektryczną
i brytyjskie sieci elektroenergetyczne zaczęły wyłączać elektrownie. Na początek poszły cztery ostatnie
elektrownie węglowe. Ostatnia zakończyła pracę
9 kwietnia tego roku i 12 czerwca BBC stwierdziła,
że to nowy rekord. Poprzednio najdłuższym okresem bez energetyki węglowej było 18 dni, 6 godzin
i 10 minut, co także miało miejsce w czerwcu, tyle
że ubiegłego roku.
Przed 10 laty z węgla pochodziło 40 proc. wyprodukowanej w Wielkiej Brytanii energii. Od tego
czasu znacznie wzrosło zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i w trzecim kwartale 2019 roku
stanowiły one aż 40 proc. Natomiast w 2020 roku po
raz pierwszy OZE wygenerowały więcej energii niż
paliwa kopalne.
•
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Polska Grupa Górnicza

ARCHIWUM PGG SA

Fotowoltaika wygrywa pieniądze z UE
Nabierają tempa kolejne duże projekty
fotowoltaiczne Polskiej Grupy Górniczej,
która pilotażem w Halembie w październiku 2019 roku zapoczątkowała ambitny
plan uruchamiania elektrowni słonecznych na terenach swych kopalń i nieużytkach pogórniczych. Spółka została wysoko
oceniona w konkursie na pieniądze z Unii
Europejskiej i zbliżyła się do pozyskania
aż 78 mln złotych na trzy nowe instalacje
w Gierałtowicach, Chełmie Śląskim oraz
Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
– Polska Grupa Górnicza realizuje
kolejne projekty fotowoltaiczne i nie
zwalnia tempa. Pierwsza instalacja
o mocy 400 kWe pracuje od jesieni 2019
roku w ruchu Halemba kopalni Ruda.
Teraz przy słonecznej pogodzie uzysk
prądu jest tam najwyższy w ciągu roku.
Bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń powstaje energia wykorzystywana na potrzeby zakładu – mówi Adam
Milczarczyk, pełnomocnik zarządu PGG
ds. zarządzania zmianą.
Po pilotażu w Halembie kolejne projekty elektrowni słonecznych w PGG SA
mają już wielokrotnie większą skalę.
Moc trzech nowych instalacji sięgnie
28 MW. Na wybudowanie elektrowni
słonecznych potrzeba około 94 mln złotych, ale aż 85 proc. pieniędzy PGG SA
otrzyma z Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020. Wnioski
przygotowane przez PGG zyskały uznanie w konkursie „Wspieranie inwestycji
dotyczących wytwarzania energii z OZE
(konkurs VI-Śląsk)”.
W czerwcu NFOŚiGW w Warszawie ogłosił wyniki pierwszego etapu
tych zmagań. Na liście siedmiu zwycięskich projektów Polska Grupa Górnicza

Pierwsza instalacja o mocy 400 kWe pracuje od jesieni 2019 roku w ruchu Halemba kopalni Ruda
z trzema swoimi propozycjami jest najważniejszym uczestnikiem konkursu.
Pozostałe wnioski złożyli między innymi: Tauron Wytwarzanie SA (budowa
farmy fotowoltaicznej na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów
paleniskowych elektrowni Jaworzno III
w Mysłowicach-Dziećkowicach), Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu (budowa elektrowni fotowoltaicznej na zamkniętym już składowisku odpadów
komunalnych) czy Haldex SA (elektrownia słoneczna w Zabrzu-Makoszowach).
Dofinansowanie w projektach Polskiej Grupy Górniczej obejmuje ponad
połowę wszystkich przyznawanych
w konkursie środków. Dla wniosków
o zbiorczej nazwie „PGGREEN – dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy
fotowoltaiczne” pomoc z UE wyniesie

odpowiednio: dla inwestycji w Chełmie
Śląskim 15,6 mln złotych, w Rudzie Śląskiej – 6,5 mln złotych, a w Gierałtowicach ponad 56 mln złotych.
Projekty PGG SA będą polegać na zagospodarowaniu na potrzeby produkcji
elektryczności terenów zwałowisk pogórniczych, a także zespołów budynków
kopalnianych. PGG SA podkreśla, że tereny te z punktu widzenia gmin, w których
się znajdują, są obecnie mało atrakcyjne
inwestycyjnie. Dla samej spółki górniczej stanowią natomiast niezaprzeczalny
atut, pod warunkiem pomyślnego wdrożenia założeń z dokumentu strategicznego „Green Book” o restrukturyzacji
firmy pod kątem rozwoju odnawialnych
źródeł energii.
Fotowoltaika na terenach pogórniczych jest dla Polskiej Grupy Górniczej

SA ważnym elementem w planie transformacji, a wykorzystanie między innymi rozległych hałd, których powierzchnia świetnie nadaje się pod zabudowanie
farmami paneli fotowoltaicznych, stanowi dla spółki jeden z priorytetów.
W założeniach prąd wyprodukowany
ze słońca ma zasilać urządzenia i budynki kopalniane, ale jego nadwyżki – jeśli
pojawią się w przyszłości – będą kierowane z dodatkowym zyskiem do sieci.
Po pierwsze, spółka zaoszczędzi więc
na rachunkach za energię, po wtóre
– będzie mogła zarabiać na produkcji
elektryczności. – Energia zostanie wykorzystana między innymi na potrzeby
własne PGG, co pozwoli na ograniczenie
poboru energii z sieci, a w konsekwencji
na większą niezależność energetyczną
spółki. Przedsięwzięcie to stworzy też
nowe miejsca pracy dla osób nadzorujących pracę instalacji – mówi Tomasz
Rogala, prezes PGG SA.
Jak poinformowała spółka, uruchomiono już trzy postępowania przetargowe na wykonanie projektów poszczególnych instalacji. Zwycięzcy przetargów
zobowiązani będą również do pozyskania niezbędnych pozwoleń formalnoprawnych, warunkujących sprzężenie
nowych elektrowni z siecią elektroenergetyczną. Dzięki wykorzystaniu sieci
przesyłowych między poszczególnymi
kopalniami PGG SA możliwe będzie
(w trybie bilansowania energii) między
innymi transportowanie elektryczności
z „węglowych” elektrowni słonecznych
do tych zakładów spółki, które akurat
będą potrzebowały dodatkowej energii,
nawet jeśli same nie dysponują na swoim terenie instalacjami produkującymi
prąd ze słońca.
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Wakacje dobre na kształcenie zawodowe
W 24 klasach patronackich TAURON Wydobycie rok szkolny zakończyło 340 uczniów.
Dla najlepszych z nich w zakładach górniczych Spółki rozpoczęły się wakacyjne
praktyki zawodowe. Tegoroczna edycja
odbywa się przy zastosowaniu nadzwyczajnych procedur profilaktyki zdrowotnej.
Wszyscy uczniowie muszą legitymować się
zaświadczeniem o negatywnym wyniku
testu na obecność koronawirusa.
Współpraca TAURON Wydobycie
ze szkołami średnimi zapewnia dopływ
odpowiednio wykwalifikowanej średniej
kadry do zakładów górniczych spółki.
Od 2010 roku w TAURON Wydobycie
zatrudniono 243 absolwentów klas objętych patronatem. – Korzystając z nowoczesnych modeli kształcenia, wspieramy i rozwijamy szkolnictwo zawodowe.
Uczniowie mogą nabyć umiejętności
praktyczne w rzeczywistym środowisku
pracy, odbywając praktyki na terenie
zakładów górniczych w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach, gdzie stworzone

zostały specjalne stanowiska szkoleniowe – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

PRAKTYCZNE KSZTAŁCENIE
TAURON Wydobycie obejmuje umowami patronackimi 24 klasy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w Zespole Szkół
w Libiążu oraz w Powiatowym Zespole
nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. W roku szkolnym
2019–2020 w klasach patronackich spółki w specjalnościach technik górnictwa
podziemnego, technik mechanik, technik
elektryk, technik mechatronik i technik
elektronik kształciło się 340 uczniów.
Podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego wyróżnienia za najlepsze wyniki w nauce otrzymało 36 uczniów klas
patronackich. – W trakcie roku szkolnego systematyczna korelacja zajęć praktycznych z zawodowymi przedmiotami
teoretycznymi oraz liczne spotkania
z przedstawicielami szkół, wzajemne

współdziałanie i bieżąca wymiana spostrzeżeń z przebiegu zajęć praktycznych
przyczyniają się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych przyszłych absolwentów szkół zawodowych
– mówi Simona Smugowska, dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Jaworznie.

WAKACYJNE PRAKTYKI
Koniec szkoły to jednocześnie początek wakacyjnych praktyk. W ZG Janina rozpoczęły się praktyki uczniów
Zespołu Szkół w Libiążu, które z uwagi
na sytuację epidemiczną nie odbyły się
w trakcie roku szkolnego. Zakład Górniczy Sobieski udostępni z kolei infrastrukturę specjalistycznych stanowisk
szkoleniowych do przeprowadzenia
zaległych egzaminów zawodowych dla
uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie.
W trosce o bezpieczeństwo pracowników Spółki wszyscy uczniowie rozpoczynający praktyki muszą legitymować się

zaświadczeniem o negatywnym wyniku
testu na obecność koronawirusa.

SZKOLENIA I EGZAMINY
Jednym z najlepiej wyposażonych
obiektów szkoleniowych w zakładach
górniczych jest sztolnia szkoleniowa
w ZG Janina. Jej wyrobiska przystosowane są do przeprowadzania zajęć praktycznych oraz egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie górnik podziemnej
eksploatacji złóż oraz technik górnictwa
podziemnego. Tegoroczni praktykanci
będą tam zdobywać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności przy wykonywaniu podstawowych czynności i prac,
z którymi się spotkają w rzeczywistych
warunkach pracy górniczej w wyrobiskach dołowych. Oprócz zajęć praktycznej
nauki zawodu kilka stanowisk w sztolni przystosowanych zostało dla potrzeb
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie technik górnictwa podziemnego. •
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PERSPEKTY W Y DL A WĘGL A IDĄ JAK CZERWCOWE CENY – W DÓŁ

Zły klimat dla węgla

„Niemniej słabe fundamenty popytowo-podażowe w europejskiej części
rynku, w połączeniu ze spadającą konsumpcją węgla w Europie, utrzymały
spadkową tendencję indeksu CIF ARA
z niewielkimi tygodniowymi wahaniami
na przestrzeni całego miesiąca. Ostatni tygodniowy indeks CIF ARA, którego
notowanie przypadło na 26 czerwca,
wyniósł 46,78 dolarów za tonę” – podał katowicki oddział Agencji Rozwoju
Przemysłu w comiesięcznej informacji
dotyczącej cen węgla.

Według komunikatu ARP w maju
produkcja energii elektrycznej z węgla
spadła o ponad połowę (rok do roku)
w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji. „To wskazuje, że konsumpcja surowca o parametrach 5800
kcal/ kg w tych czterech krajach obniżyła się do około 660,6 tys. ton, z poziomu
1,5 mln ton rok wcześniej – przy założeniu, że węgiel zużywany jest w elektrowniach o 40-proc. rentowności” –
podaje ARP.
W Niemczech pozytywnym sygnałem było uruchomienie w końcu maja
nowej elektrowni węglowej. Miesiąc później jednak niemiecki parlament przyjął
ustawę określającą rok 2038 jako termin
odejścia od węgla w energetyce. Na porzucenie go Niemcy chcą wydać w tym
czasie ponad 50 mld euro. To środki dla
firm energetycznych, które będą musiały
zamknąć elektrownie, przedsiębiorstw
wydobywczych i regionów górniczych.
Czerwiec na obszarze Atlantyku
przyniósł wahania cen, wynikające
między innymi ze spadku podaży węgla
z Rosji. Według ARP jeden z tamtejszych
producentów stracił most na swoim
głównym szlaku transportowym do portu w Murmańsku, co zakłóciło dostawy.
REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:

Na Pacyfiku pandemia pogłębiła obserwowany już wcześniej spadek popytu.
Według ARP nadpodaż węgla to obecnie
około 40 mln ton i mniej więcej o taką
wielkość chce obniżyć do grudnia swoje
wydobycie Indonezja. Ponad sześcioprocentowe zmniejszenie produkcji zakłada
także Kolumbia.
Zapasy węgla w Indiach wyniosły
w kwietniu 24,6 mln ton, podczas gdy
rok wcześniej wynosiły tylko 10 mln
ton.
Wysokie zapasy i niskie zużycie
sprzyjają dalszemu wzrostowi nadpodaży mimo obniżania wydobycia przez
niektóre kraje. Na importowany węgiel
w niskiej cenie narzekają nawet Chiny,
które przygotowują się na letni szczyt
energetyczny związany z rosnącym zużyciem energii przez klimatyzatory.
Według mining.com Narodowy Komitet Rozwoju i Reform nakazał, aby
w zakupach i kontraktach długoterminowych zwiększyć udział dostaw krajowych z 75 proc. do 80 proc. Komitet
nakazał zwiększyć zapasy węgla do 600
mln ton. To z jednej strony zabezpieczenie podaży na letni szczyt, z drugiej chęć
ustabilizowania cen.
„Coraz bardziej rygorystyczne restrykcje importowe obowiązujące w portach chińskich doprowadziły do zmniejszenia importu węgla do Chin, który
według danych z maja zmniejszył się
o blisko 20 proc. w porównaniu do poziomu z ubiegłego roku, pomimo iż odnotowano wzrost popytu zarówno w segmencie energetyki, jak i przemysłu” – podała
w komunikacie ARP. Jak podano, produkcja węgla w Chinach w okresie pięciu
miesięcy 2020 roku wzrosła o 3,8 proc.

w skali roku do 1,15 mld ton według
Platts Analytics, a prognoza na ten rok
przewiduje 4-proc. wzrost wydobycia
do 3,85 mld ton.
Ceny w Chinach w czerwcu nieznacznie wzrosły. Ograniczenie importu
przez ten kraj uderzyło w producentów
australijskich i spowodowało obniżenie
cen węgla o tych parametrach, które
najczęściej były kupowane w Chinach.
W Australii, czwartym kraju na liście największych światowych producentów, klimat dla węgla także zmienia
się na niekorzyść. Fundusz emerytalny
First State Super, dysponujący aktywami
o wartości 120 mld australijskich dolarów, czyli około 83 mld dolarów amerykańskich, zapowiedział stopniowe
pozbywanie się aktywów związanych
z węglem energetycznym. Ma to dotyczyć wszystkich firm, które co najmniej
10 proc. swoich przychodów uzyskują
z węgla energetycznego.
Presja inwestorów i zapowiedzi odchodzenia od węgla skłoniły BHP Billiton
do sprzedaży kopalni węgla Mt Arthur.
Wydobycie węgla jest jednak dla tego
koncernu górniczego małym wycinkiem
działalności, mającym zaledwie trzyprocentowy udział w obrotach.
Spadające ceny i kurczący się popyt
kosztowały posadę prezesa firmy wydobywczej Adani, która buduje nową
kopalnię w stanie Queensland. Pierwsze dostawy były przewidziane na grudzień tego roku, ale zostały przesunięte
na przyszły rok. Opłacalność nowej kopalni stanęła pod dużym znakiem zapytania na skutek dwuletnich spadków
cen węgla.
PIOTR MYSZOR
ARCHIWUM

Trwający od marca rynkowy paraliż związany z pandemią koronawirusa i wywołanymi przez nią przerwami w produkcji
i dziurami w łańcuchach dostaw powoli
się osłabia. Perspektywy pozostają jednak bardzo umiarkowanie optymistyczne.
Kryzys gospodarczy, powodujący niższą
konsumpcję i produkcję, w połączeniu
z nadpodażą węgla, niskimi cenami gazu
i wysoką produkcją energii ze źródeł
odnawialnych wciąż negatywnie wpływa na rynek. Indeks cen CIF ARA, który w maju osiągnął dno, po notowanym
od marca spadku w czerwcu nieco wzrósł,
ale nadal utrzymuje się poniżej marcowego szczytu.

W W W.NOW YGORNIK .PL
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OGR ANI NA AKC JACH

Gdy w 2011 roku wprowadzano na giełdę
Jastrzębską Spółkę Węglową, 15 proc. akcji otrzymali ówcześni i byli pracownicy.
Ich akcje były wprawdzie objęte dwuletnią blokadą sprzedaży, jednak ci, którzy przeczuwali rozwój sytuacji i chcieli
je szybko zbyć, mogli – wyprzedzająco
– sprzedać swe prawa do nich. Nie wyszli na tym źle.
O prywatyzacji mówiono wtedy
także w wypadku KW i KHW. Ta druga
spółka poważnie szykowała się do wejścia na giełdę. Przeprowadziła nawet
referendum, w którym pracownicy poparli ten pomysł, jednak ówczesny rząd
nie wyraził na to zgody. Pomysł upadł,
a zarząd Holdingu uprzedził, że nie prowadzi prac prywatyzacyjnych. Podkreślał przy tym, że takie decyzje mogą być
podejmowane na poziomie ministerstwa
i rządu, a nie spółki.
W przypadku Kompanii jej ówczesny
rzecznik powoływał się głównie na samego siebie: – Skoro nie ma takiej możliwości, w związku z tym nie ma akcji
i zapowiadam, że w ciągu najbliższych
lat to będzie po prostu niemożliwe. Ale
sens przekazu był taki sam.
Mimo zaprzeczeń w dzielnicach,
osiedlach górniczych, a także w okolicy
kopalń pojawiły się ogłoszenia:
„Górniku! Pracowałeś na kopalni?
Zadzwoń! Odkupimy od Ciebie prawo
do akcji. Odbierz gotówkę już dziś!”.

HOJNY ANONIM
Poniżej podawano numer telefonu
komórkowego, pod którym firma – nieprzedstawiająca się nazwą ani adresem
– umawiała chętnych. Miejscem spotkania był korytarz przed jedną z katowickich kancelarii notarialnych. Miało

to jakoby wynikać z potrzeby opanowania problemu z liczbą przychodzących.
Po podpisaniu umowy, której chętny
wcześniej nie dostawał do spokojnego
zapoznania się, człowiek prowadzący
ten interes wypłacał tysiąc złotych gotówką do ręki. Budziło to zaufanie.

DWA SCHEMATY
Dopiero przy bardziej uważnej lekturze umowy można było przeczytać
schowane w zalewie tekstu postanowienie mówiące, iż w razie niemożliwości
zrealizowania praw do akcji pieniądze
trzeba będzie zwrócić i to z bliżej nieokreśloną nadwyżką. Ta zaś – przynajmniej w kilku znanych przypadkach –
wielokrotnie przekraczała tysiąc złotych
otrzymane ze sprzedaży. W rzeczywistości chodziło więc o nad wyraz kosztowną
formę pożyczki. Bo przecież spółek nie
prywatyzowano, nie ogłaszano nawet
odległych planów zrobienia tego.
Wyłudzenie pieniędzy od naiwnego sprzedawcy nieposiadanych jeszcze
praw było dla firmy pierwszym sposobem zarabiania. W drugim firma
ta okazywała się pośrednikiem. W tym
wypadku nie uderzała w sprzedawcę
potencjalnych praw. Pełnił on rolę dostarczyciela danych, jakby małej rybki
złowionej na przynętę. Głównym celem okazywali się ci, którym pośrednik
– za bardzo konkretne pieniądze – odsprzedawał umowy. Ich nazwisk i danych nie ma na pierwotnych dokumentach posiadanych i podpisanych przez
górników. Były uzupełniane później.

PRAWNE PODSTAWY
Sposób postępowania był starannie przygotowany. Wyjaśniała
to jeszcze w roku 2014 przedstawicielka

Ś L Ą S K I E C E N T R U M W O L N O Ś C I I S O L I D A R N O Ś C I
TWORZY APLIK ACJĘ MOBILNĄ O WUJKU

Kultura w sieci
Powstaje program na smartfony, którego
użytkownicy będą mogli poznać historię wydarzeń w kopalni Wujek związanych z wprowadzeniem stanu wojennego
w Polsce.
Od kilku lat z inicjatywy ŚCWiS miasto nadaje miejscowym skwerom i placom nazwy osób i wydarzeń niezwykle
ważnych dla historii Solidarności oraz
walki o wolność i demokrację w latach
80. XX wieku, takich jak skwery: Anny
Walentynowicz, Porozumienia Jastrzębskiego 1980 roku i innych. Gdy dodamy do tego murale, tablice pamiątkowe
i miejsca pamięci, to dojdziemy do wniosku, że cały teren jest niezwykle interesujący i urozmaicony.
W przygotowywanej aplikacji mPamięć oprócz sporej dawki wiedzy będzie można liczyć na mnóstwo zabawy.
Bez względu na wiek każdy znajdzie
w niej coś dla siebie. W trybie gry przypomnimy sobie popularną niegdyś zabawę w podchody, w której gracz będzie

ARCHIWUM

Brylanty z carskiej korony

W obrocie nieistniejącymi akcjami poszkodowani pochodzą z różnych części Polski i w różnych częściach
Polski policja prowadzi postępowania wyjaśniające
katowickiej prokuratury: – Trzeba udowodnić, że umyślnie wprowadzono ofiarę w błąd, wykorzystując podstęp lub
na przykład niedołęstwo. Obrót nieistniejącymi akcjami może budzić określone podejrzenia, lecz z drugiej strony
nie można zarzucić, że od początku było
wiadomo, że dana firma nigdy nie wejdzie na giełdę. Prywatyzacja przedsiębiorstw nie jest przecież niemożliwa.
Dla uściślenia – sprzedaż nieistniejących akcji byłaby ewidentnym oszustwem, ale sprzedaż nadziei na nie już
nim nie jest. Przecież każdy ma prawo
rozporządzać swoim majątkiem, jak mu
pasuje. W tym także głupio i ze stratą.
Tym bardziej gdy mowa jest o ryzyku,
jakie – jakoby – ponoszą obie strony.
Sprzedawca praw, których jeszcze nie
posiada, bo przecież w razie prywatyzacji mógłby zyskać więcej, oraz nabywcy
tych praw.

KIEDY TE AKCJE
musiał trafić do celu na podstawie
drobnych podpowiedzi. Będzie ranking
najlepszych z najlepszych, a za sukcesy
przyznane zostaną trofea. Gracze w trakcie zabawy dowiedzą się nieco o tradycji
i kulturze górniczej. W trybie spaceru
aplikacja zamieni się w przewodnik
po dzielnicy i zaprowadzi do miejsc
związanych z kopalnią Wujek lub z pamięcią ofiar tragedii. Dla jednych będą
to miejsca bezwiednie mijane codziennie, dla innych pierwsza wizyta.
Aplikacja będzie kolejnym krokiem
w celu ożywienia przestrzeni pamięci
wokół pomnika krzyża poświęconego górnikom poległym 16 grudnia 1981 roku.
W kolejnych krokach planowane jest ustawienie w dzielnicy tablic historyczno-informacyjnych. Program na smartfony
powstaje dzięki środkom programu „Kultura w sieci” przyznanym przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Aplikację mPamięć będzie można bezpłatnie
pobrać w sklepach Google Play i App Store
już w listopadzie. 
•

Nabywcy dostawali od pośrednika
zestaw dokumentów potwierdzonych
notarialnie. Że bez rzeczywistej wartości, to zupełnie inna kwestia. Odczekawszy jakiś czas, zwracali się do Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu
Węglowego, pytając o zaawansowanie
obiecanych im w umowach działań prywatyzacyjnych oraz o to, kiedy zdołają
wreszcie wymienić posiadane przez siebie umowy na akcje i na gotówkę. I dopiero wtedy okazywało się, że kupujący
owe prawa mają w ręku papiery bez
żadnej wartości.
Obecnie adresatem tych pytań jest
Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która
wchłonęła nieprodukcyjne części majątku KW i KHW. Poszkodowani pochodzą
z różnych części Polski i też w różnych
częściach Polski policja prowadzi postępowania wyjaśniające w związku
z podejrzeniem oszustwa popełnionego przez pośrednika. Ale – i to należy
koniecznie podkreślić – konstrukcja
prawna umów jest bardzo dobra i trudna do zakwestionowania.

NOWE OGŁOSZENIA
Wydawać by się mogło, że po kilku
latach temat będzie powoli wygasał,
tymczasem w roku 2020 w niektórych
górniczych osiedlach pojawiły się nowe
ogłoszenia:
„GÓRNIKU!!!
PRACOWNIK, EMERYT, RENCISTA
KUPIĘ PRAWA DO AKCJI KATOWICKIEGO HOLDINGU WĘGLOWEGO SA, KOMPANII WĘGLOWEJ SA, PGG
Umowa notarialnie – Gotówka
do ręki – BEZPŁATNY DOJAZD PD KLIENTA i numer telefonu”.

BO TO JEST BIZNES
W okresie międzywojennym prasa
informowała o zgłaszających się na policję oszukanych nabywcach carskich
klejnotów, które ludzie, przedstawiający
się jako uciekinierzy z Rosji ogarniętej
przez rewolucję i bunty, zdołali przemycić za granicę. A przyciśnięci przez
sytuację muszą sprzedać za bezcen. Klejnoty okazywały się wykonane z tombaku
i szkła.
Wydawać by się mogło, że z upływem lat ludzie stali się mądrzejsi. Jest
to jednak założenie błędne, o czym
świadczą powtarzające się afery –
sprzedaż praw do nieistniejących akcji,
trafiające do firm „polecenia mailowe”
dokonania wypłat na konkretne konta,
zapłaty faktur, przewały „na wnuczka”,
„na policjanta”, „na prokuratora” czy
na „afrykańskiego księcia”. Na wyższy
poziom wznoszą się inteligentnie opracowane zachęty do współpracy przy
likwidacji firm lub rozwiązywaniu ich
problemów.
Cecha wspólna, która winna powodować natychmiastowe odrzucenie pomysłu wiązania się z nimi – jako namiar
podają wyłącznie e-mail i numer telefonu komórkowego.
ZBIGNIEW KORWIN

(wykorzystano materiały z portali nettg.pl,
wnp.pl, pb.pl)

6

16–31 LIPC A 2020

A K T U A L N O Ś C I

Dar od górników

Krew i osocze na wagę życia
Preparat krwiopochodny nie będzie lekiem powszechnie stosowanym. Jednak
zanim zostanie wynaleziona szczepionka albo lek, osocze ozdrowieńców może
ratować życie osób z ciężkimi objawami
choroby COVID-19.
Osocze, które pomaga w leczeniu,
jest wytwarzane z krwi pobranej od osoby po przebytym zarażeniu koronawirusem. W terapii wykorzystywane
są przeciwciała zwalczające wirusa, które wytworzył układ immunologiczny
osoby zarażonej. Taka terapia wymaga spełnienia określonych warunków.
Przede wszystkim musi być zgodność
grupy krwi dawcy i osocza chorego zakwalifikowanego do takiego leczenia.
Osocze ozdrowieńców nie jest cudownym panaceum. Aby zadziałało
skutecznie, musi być podane choremu
w odpowiedniej fazie choroby. Sztuka
polega na tym, aby lekarz ustalił odpowiedni moment rozwoju choroby,
w którym podanie osocza z antyciałami
może pomóc. To nie jest proste. Oprócz
olbrzymiej wiedzy potrzebne jest też
doświadczenie.
Jednak aby dać szansę lekarzom
na uratowanie życia osobom w ciężkim stanie, potrzebne jest osocze z krwi
ozdrowieńców. Wśród górników JSW już
ponad 3,5 tys. osób przeszło zarażenie
koronawirusem.

GÓRNICY POMAGAJĄ

MIEJSCE POBORU

Centrum RCKiK
w Raciborzu
ul. Sienkiewicza 3A
tel. (32) 415 20 88

Terenowy Oddział
w Rybniku
ul. Rudzka 15
tel. (32) 422 41 33
Terenowy Oddział
w Wodzisławiu
Śląskim
ul. Radlińska 68
tel. (32) 746 74 71
Terenowy Oddział
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Krasickiego 21
tel. (32) 440 25 50

i operacyjnych, przyznaje, że krew oddaje po raz pierwszy, ale na pewno nie
ostatni.
– Pomoc jest wpisana w etos górniczej pracy. Chciałbym, aby zebrana dziś
krew pomogła mieszkańcom odległych
części kraju. Chciałbym, aby ludzie, którzy będą zawdzięczać jej życie, wiedzieli,
że to dar górników, którzy tak często
są oczerniani czy hejtowani, a którzy
stanowią jeden z filarów honorowego krwiodawstwa – oświadczył Artur
Dyczko.
13 lipca trwała kolejna akcja adresowana do pracowników JSW. Tym

DZIEŃ TYGODNIA

razem górnicy-ozdrowieńcy oddawali
osocze. Stacja krwiodawstwa podała
informację, kiedy można się zgłaszać,
aby oddać krew i osocze. Wcześniejszy
kontakt usprawni procedury. Chodzi
o to, aby krwiodawcy nie marnowali
czasu.
Pracownicy JSW mogą oddawać osocze w raciborskiej siedzibie centrum
oraz w terenowych oddziałach w Rybniku, Jastrzębiu-Zdroju i Wodzisławiu
Śląskim po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym.
Poniżej szczegółowe informacje:

GODZINY REJESTRACJI

CZYNNE

poniedziałek, wtorek, piątek

7.30–14.00

7.30–15.00

środa, czwartek

7.30–16.20

7.30–17.00

pierwsza sobota miesiąca

8.00–13.00

8.00–13.30

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

7.00–13.30

7.00–14.30

wtorek

7.00–16.20

7.00–17.00

czwarta sobota miesiąca

8.00–13.00

8.00–13.30

poniedziałek – piątek

7.00–13.30

7.00–14.30

trzecia sobota miesiąca

8.00–13.00

8.00–13.30

poniedziałek – piątek

7.00–13.30

7.00–14.30

druga sobota miesiąca

8.00–13.00

8.00–13.30

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

W czasie wakacji zawsze brakuje
krwi. W tym roku pandemia koronawirusa sprawiła, że deficyt w bankach krwi
stał się szczególnie poważny. Regionalna
Stacja Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
z Raciborza zwróciła się z apelem o pomoc do górników Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Górnicy jak zawsze nie zawiedli i 10 oraz 11 lipca tłumnie się stawili,
aby oddać krew.

– Na początku, 11 lipca, po raz pierwszy od wielu lat w Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobraliśmy jednego dnia krew od 270 osób
– poinformowała z dumą Gizela Kowol,
dyrektor RCKiK w Raciborzu. Do udziału
w akcji zgłosiło się 110 pracowników
JSW. Większość uczestników akcji to doświadczeni krwiodawcy. Marian Zmarzły, dyrektor KWK Borynia-Zofiówka,
w sobotę krew oddawał już po raz 50.
Nie brakowało też pracowników, którzy
od tej akcji rozpoczęli swoją przygodę
z krwiodawstwem. Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych

Marian Zmarzły (na pierwszym planie), dyrektor KWK Borynia-Zofiówka, w sobotę krew oddawał po raz 50.
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, przyznaje, że krew oddaje po
raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni

W czasie wakacji zawsze brakuje krwi. W tym roku pandemia koronawirusa sprawiła, że deficyt w bankach
krwi stał się szczególnie poważny
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Koniec szybu Krywałd

Dostęp do węgla koksowego
Najważniejszym argumentem, który zdecydował o likwidacji szybu, były
złoża węgla koksowego znajdujące
się w obrębie jego filara ochronnego.
– W filarze szybu Krywałd udokumentowano około 13 mln ton węgla zasobów
bilansowych, z czego około 6,8 mln ton

przewidzianych jest do eksploatacji.
Szyb zlokalizowany był w środku parceli
eksploatacyjnej i dzieli ją na dwie części.
Diametralnie skracało to wybiegi ścian,
zmniejszając ich walory ekonomicznej
opłacalności. Uwolnienie zasobów z filaru może zwiększyć nawet trzykrotnie
możliwości wykorzystania tamtejszych
zasobów – powiedział Leszek Palarz,
główny inżynier BHP i szkolenia w KWK
Knurów-Szczygłowice.
Prace rozbiórkowe obiektów budowlanych szybu Krywałd rozpoczęły się na początku lipca zgodnie
z planem zaakceptowanym przez dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Jest to skomplikowana operacja

inżynieryjno-logistyczna, której najważniejszym elementem jest bezpieczeństwo. Do wykonania zadania wybrano
firmy legitymujące się odpowiednim doświadczeniem, kadrą i sprzętem. Prace
rozpoczęły się od rozbiórki budynków
maszyny wyciągowej i nadszybia. Równolegle zabezpieczono zasyp na rurze
szybowej.
Rozbiórkę szybowej wieży wyciągowej przeprowadzono metodą mechaniczną przy użyciu liny ciągniętej przez
ciężki sprzęt budowlany. Wcześniej
podcięto konstrukcje zastrzału i słupów
trzonowych, aby wymusić kierunek zachodni przewracania wieży szybowej.
Cała operacja zakończyła się pełnym

sukcesem, a metalowa konstrukcja wieży upadła dokładnie w planowanym
obszarze.
Szyb Krywałd został zgłębiony
w 1958 roku do ponad 450 metrów.
W tym samym roku postawiono jednozastrzałową wieżę szybową. Przez wiele lat pełnił rolę szybu wydechowego,
a w ostatnich latach – po likwidacji stacji wentylatorów głównych przy szybie
Krywałd – zmienił funkcję na wdechowy. Był wykorzystywany do jazdy ludzi
oraz transportu materiałów i elementów
długich zarówno dla ruchu Knurów, jak
i Szczygłowice.
JS / JSW SA

MATEUSZ PASZEK / JSW SA

Po 62 latach dobiegła końca historia szybu Krywałd kopalni Knurów-Szczygłowice.
Ostatnim akcentem było usunięcie wieży szybowej, do którego doszło 15 lipca.
Za likwidacją przemawiały względy zarówno ekonomiczne, organizacyjne, jak
i logistyczne. Zadania Krywałdu z powodzeniem przejął zmodernizowany szyb
Foch II.
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Czyli jak wprowadzenie kilku prostych zasad może znacząco wpłynąć na zdrowie, kondycję i samopoczucie
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WFOŚiGW w Katowicach

słodycze

orc

ORGANIZOWANIE POSIŁKÓW. Pierwszym
krokiem do świadomego odżywiania
się jest stworzenie zdrowego i praktycznego planu. Nie musi on być rygorystyczny, ale określenie pewnych ram
i trzymanie się nich ułatwia wyrobienie
zdrowych nawyków. Warto zaplanować
listę zdrowych, zbilansowanych posiłków, które będziesz przygotowywać,
a także listę produktów do kupienia.
Próba przygotowania posiłku bez planu może skutkować zbyt dużymi zakupami. Dobrze też nie robić zakupów
w pośpiechu i będąc głodnym – to także
może wpłynąć na kiepskie decyzje podczas wyboru.
ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ. Nie ma jednoznacznej, dobrej dla wszystkich odpowiedzi na pytanie, kiedy należy spożywać posiłki w ciągu dnia. Najlepszy
czas na zjedzenie śniadania, obiadu
i kolacji powinien wynikać z umiejętności racjonalnego planowania. Bardzo
dobre dla naszego organizmu jest regularne jedzenie – o zbliżonych porach
i w regularnych odstępach. Istnieje
też kilka wskazówek, o których należy
pamiętać przy planowaniu zdrowego
żywienia.
• Spróbuj zjeść śniadanie w ciągu
dwóch godzin od wstania. Poprawia
to metabolizm i pomaga ustabilizować
poziom cukru we krwi w ciągu dnia.
• Zjedz lunch/obiad wcześniej niż
później. Pomoże to w utracie wagi, ponieważ na ogół spalasz więcej kalorii
w ciągu dnia niż wieczorem.

• Najlepiej jeść kolację przed godziną
20 – sprawi to, że będziesz lepiej spać
i łatwiej utrzymasz prawidłową wagę.
• Jedz regularnie pięć posiłków.
• Pamiętaj o częstym piciu wody.
• Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza
pełnoziarniste.
• Wybieraj tłuszcze roślinne zamiast
zwierzęcych.
• Ogranicz, a najlepiej – nie spożywaj
słodkich napojów oraz słodyczy.
• Wyklucz z jadłospisu produkty
mocno przetworzone i typu fast food.
GARŚĆ INNYCH ZDROWYCH PORAD:
ZIELONE SOKI. Zielone koktajle i soki
są bardzo proste, szybkie i pyszne. Ponadto to prosty sposób na codzienną
porcję warzyw – zielone liściaste warzywa zblendowane z owocami i wodą lub
mlekiem są przekąską idealną, a z dodatkiem banana i nasion – sycą na długo.
ORZECHY. Orzechy są pełne białka
i niezbędnych zdrowych tłuszczów.
Do tego są pyszne i wszechstronne –
można je włączyć do prawie każdego
posiłku. W ciągu dnia wielu dietetyków
zaleca spożywanie ich między posiłkami.
PEŁNE ZIARNA. Owies, komosa ryżowa,
brązowy ryż… Dietetycy polecają nieprzetworzone produkty pełnoziarniste
o niskim indeksie glikemicznym, które
zapewniają uczucie sytości na dłużej
i są pełne składników odżywczych. Produkty pełnoziarniste mają długą listę
korzyści zdrowotnych – od zmniejszenia
ryzyka niektórych chorób, takich jak cukrzyca i choroba niedokrwienna serca,
do poprawy układu trawiennego.
WARZYWA LIŚCIASTE. Jeśli masz już dość
zwykłej sałaty, wypróbuj inną odmianę
zieleniny o zupełnie nowym smaku.
Jarmuż na przykład nadaje się do sałatek, upieczenia lekkich chipsów lub
do smażenia z czosnkiem. Możesz także

p
0-1

Piramida zdrowego żywienia zawierająca
pięć podstawowych grup żywności opiera
się na wytycznych dietetycznych mających
pomagać prowadzić zrównoważoną dietę
i ułatwić podejmowanie świadomych decyzji dotyczących diety.

ARCHIWUM

Piramida zdrowego żywienia

produkty pełnoziarniste

strączkowce

* W swojej diecie należy uwzględnić źródło witaminy B12, jeżeli nie spożywamy nabiału i jajek
Spędzaj co najmniej
Pij co najmniej
Ćwicz
10 minut dziennie na
8 szklanek
codziennie
świeżym powietrzu
wody dziennie
(pomoże to w uzupełnieniu
braków witaminy D)

Inne wskazówki
dotyczące
zdrowego
trybu życia

na przykład skarmelizować brukselkę albo łączyć sałaty z owocami, orzechami, słonym serem czy słodkim
chutneyem.
JOGURT GRECKI. Jogurt grecki zawiera
więcej białka niż zwykły jogurt (bez dodatku cukru), a jego dodanie do codziennej diety będzie miało pozytywny wpływ
na układ trawienny. Można do niego
dodać cytrynę i czosnek, szczyptę soli
i pieprzu i w ten sposób zrobić zdrowszy
sos niż na bazie śmietany.

KISZONKI. Ważnym elementem dobrej diety są także kiszone warzywa
– prawdziwa bomba witamin i mikroelementów. Nie muszą być to tylko kiszona kapusta czy ogórki, kisić można
także czosnek i cytryny – możliwości jest
ogromnie wiele.
Podstawą zdrowego życia jest także
codzienna aktywność fizyczna (nawet
zwykły spacer jest już zbawienny), wysypianie się i regularna kontrola masy
ciała.
•

WFOŚiGW w Katowicach

Rozstrzygnięcie konkursu
„Zielona Pracownia”

Fundusze na
termomodernizację

58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu Zielona Pracownia’ 2020,
na który wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma
dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln złotych.

Tylko do 29 lipca br. gminy, spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać
wnioski w konkursie o dofinansowanie
kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim. Na ten
cel WFOŚiGW w Katowicach przeznaczy
50 mln złotych. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 1.7.1.

– Pomysł, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, różnorodność
pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu – to główne elementy, które
ocenialiśmy przy wyborze Zielonych
Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach. Celem
konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych,

biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. Mogły w nim wziąć udział
placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te nagrodzone
we wcześniejszym konkursie Zielona
Pracownia_Projekt’2020. Nadesłano 104
zgłoszenia, spośród których wyłoniono
58 najlepszych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej można było uzyskać
do 30 tys. złotych dotacji.
Podsumowując sześć edycji konkursów – Zielona Pracownia_Projekt
oraz Zielona Pracownia – Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył ponad 10,2 mln złotych na utworzenie 308 pracowni w województwie
śląskim. 
•

– To już druga edycja konkursu,
w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielorodzinnych mogą starać się również samorządy. Dla nich to jest ogromne wsparcie,
bo wiele gmin nie byłoby w stanie udźwignąć finansowo kompleksowej modernizacji starych budynków. Nic dziwnego,

że zainteresowanie jest spore, nie wykluczamy więc podwyższenia ogólnej puli
dofinansowania – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W tej edycji konkursu WFOŚiGW
w Katowicach przeznaczy na dofinansowanie 50 mln złotych. Maksymalna
wysokość dofinansowania na kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może
wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków
upływa 29 lipca 2020 roku o godz. 15.30.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 roku. W poprzedniej
edycji dotacje uzyskało 71 projektów
zgłoszonych przez 51 gmin województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe.

•
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M O T O R Y Z A C J A

W wersji California 6.1 samochód jest dostępny w trzech wersjach: Beach, Coast i Ocean

Najnowsza wersja jest oczywiście wyposażona w sporo elektronicznych gadżetów

Informacje motoryzacyjne

Auto na wakacje
układ napędowy 1,0 litra EcoBoost Hybrid o mocy 155 KM zapewnia przy tym
ponad dwukrotnie większą sprawność
niż dwulitrowy silnik benzynowy o mocy
145 KM montowany w Focusie zaledwie
10 lat temu, przy czym zużycie paliwa
spadło aż o 45 proc. EcoBoost Hybrid jest
dostępny także w wersji o mocy 125 KM.
Ceny zaczynają się od 97 700 złotych
za wersję hatchback oraz od 101 700
złotych za wersję kombi w wypadku
napędu o mocy 125 KM. Najtańsza wersja z napędem o mocy 155 KM kosztuje
102 200 złotych.

FORD ELEKTRYFIKUJE FOCUSA

ELEKTRYCZNA PRZYSZŁOŚĆ
FABRYKI W EMDEN
Volkswagen rozpoczął przebudowę
kolejnej swojej fabryki w zakład wytwarzający tylko samochody elektryczne.
Po Zwickau taką fabryką ma być Emden,
gdzie na razie produkowane są spalinowe samochody Passat i Arteon w wersjach sedan i kombi. Auta te nadal będą
tam wytwarzane do wygaśnięcia produkcji. Od 2022 roku z zakładu będzie
jednak wyjeżdżał także całkowicie elektryczny SUV o nazwie ID.4. Wraz z wygaszaniem produkcji aut spalinowych ich
miejsce zaczną stopniowo przejmować
kolejne modele elektryczne. Docelowo
fabryka ma produkować rocznie 300 tys.
takich samochodów.

Ford wprowadził na europejski rynek udoskonalonego Focusa z oszczędnym, zelektryfikowanym układem napędowym EcoBoost Hybrid. To tak zwana
miękka hybryda, która nie ma silnika
elektrycznego mogącego samodzielnie
napędzać samochód. Wykorzystuje się
w tych konstrukcjach zintegrowany
rozrusznik/generator, który wspomaga
silnik spalinowy podczas jazdy i przyspieszania, zmniejszając zużycie paliwa.
W wypadku Focusa oszczędność wynosi
17 proc. w zestawieniu z porównywalnym zespołem napędowym – 150-konnym, półtoralitrowym silnikiem benzynowym EcoBoost z sześciobiegową
manualną skrzynią biegów. Hybrydowy
MATERIAŁY PRASOWE

W praktyce oznacza to na przykład,
że wersja Beach ma jednopalnikową
kuchenkę, a pozostałe dwupalnikowe,
a do tego rozkładany namiot na dachu.
Najnowsza wersja jest oczywiście wyposażona w sporo elektronicznych gadżetów zwiększających komfort wypoczynku
i wieloma z tych funkcji można sterować
elektronicznie. Auto ma dodatkowe ogrzewanie czy funkcję wschodzącego słońca –
stopniowe zwiększanie oświetlenia rano.
Do dyspozycji kilka systemów nawigacji
i pokładowego systemu rozrywki.
To jednak przede wszystkim samochód. Mamy więc wydajny, turbodoładowany silnik wysokoprężny z wtryskiem
bezpośrednim (TDI), dostępny w trzech
wariantach mocy: 81 kW/110 KM,
110 kW/150 KM i 146 KW/199 KM. Silniki

o mocy 150 i 199 KM można łączyć z napędem na wszystkie koła 4Motion i siedmiostopniową, dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów (DSG). Californię
wyposażono także w wiele elektronicznych systemów wspierających kierowcę, w tym standardowy asystent
bocznego wiatru – Cross Wind Assist,
który automatycznie stabilizuje kampera
w razie silnego wiatru, oraz asystenta
parkowania.
Zabawka ma jednak swoją cenę –
za wersje sypialne trzeba zapłacić ponad
200 tys. złotych.

Focus z oszczędnym, zelektryfikowanym układem napędowym EcoBoost Hybrid

Najważniejszym elementem przekształcania zakładu w miejsce produkcji aut elektrycznych jest wzniesienie
nowej hali montażowej o powierzchni
prawie 50 tys. m2. Powiększone o 23 tys.
m2 zostaną także hale pras i montażu
karoserii, zmodernizowana zostanie lakiernia, powstanie też nowa specjalna
hala o powierzchni 6 tys. m2, w której
lakierować się będzie na czarno dachy
samochodów – dwubarwne nadwozie
to jeden ze znaków rozpoznawczych modeli z rodziny ID. Planuje się ponadto
budowę nowego dużego magazynu oraz
mniejszego, zautomatyzowanego magazynu mniejszych komponentów. Budowa
wymienionych obiektów ma zakończyć
się latem 2021 roku.
Do 2025 roku Volkswagen zamierza
wprowadzić na rynek ponad 20 modeli z wyłącznie elektrycznym napędem.
Do 2024 roku marka przeznaczy na rozwój elektromobilności 11 mld euro i dokona przebudowy wielu zakładów. Inwestycje w Emden pochłoną 1 mld
euro. W Niemczech elektryczne modele
koncernu będą powstawać w fabrykach
w Zwickau, Emden, Hanowerze, Zuffenhausen i w Dreźnie. Za granicą auta
z napędem elektrycznym będą wytwarzane w Mlada Boleslav, Chattanoodze,
Foshanie i w Antingu.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Social distancing sprzyja takim rozwiązaniom – transport i nocleg w jednym,
czyli Volkswagen California. Projekt znany od lat i wciąż udoskonalany. W wersji California 6.1 samochód jest dostępny
w trzech wersjach: Beach, Coast i Ocean. Czym się różnią oprócz detali wyglądu? Wersje Coast i Ocean mają typowo
mieszkalne, kempingowe wyposażenie,
natomiast wersja Beach jest samochodem
bardziej uniwersalnym – to kompaktowy,
a jednocześnie komfortowy salon, kuchnia
i sypialnia w jednym.

Ceny zaczynają się od 97 700 złotych
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Syn
odobno jest niewiele uczuć tak silnych
jak miłość rodzica do dziecka. Jest jednak całkiem prawdopodobne, że równie
silna może być nienawiść dziecka do rodzica. Zwłaszcza nieobecnego – takiego
jak w życiu Jacka.
Życie Jacka nigdy nie było łatwe. Despotyczna matka, która własne życiowe
problemy rozwiązywała antydepresantami popijanymi alkoholem, była jednym z wiodących powodów problemów
chłopaka. Od małego nauczył się być
nad wyraz dojrzały. Potrafił zrobić pełny
obiad jako ośmiolatek, wtedy umiał też
już wysprzątać cały dom. Gdyby tego
nie robił, narażałby się na kolejną falę
gniewu matki.
Nigdy do końca nie potrafił przewidzieć, kiedy zdarzy się jej napad furii,
a kiedy będzie słodka i kochana. Dlatego też nigdy w życiu nie przyprowadził
do domu kolegów ani dziewczyny. Zaczął pracować bardzo wcześnie – roznosił ulotki, darmowe gazetki, kosił trawniki i sprzątał piwnice. Matka chwytała
się dorywczych prac, z których odchodziła albo z których ją równie szybko
wyrzucano.
Niegdyś przez kilka lat pracowała dla
zamożnej rodziny jako pomoc domowa,
co praktycznie każdego dnia wspominała. Lubiła się jednak mianować prywatną asystentką pana domu, choć jej praca tam polegała głównie na sprzątaniu,

otwieraniu drzwi gościom, przyjmowaniu od nich płaszczy i innych niezbyt wymagających czynnościach. Były
to jednak zamierzchłe czasy, gdy Jacek
był malutki. Została jednak zwolniona,
jak twierdziła – niesłusznie – i mimo
to rodzina jeszcze przez kilka miesięcy
wypłacała jej pełną pensję, żeby stanęła
na nogi. Nie zmieniło to jednak faktu,
że matka Jacka ich także znienawidziła.
Wspominała ich w sposób, jakby ich bogactwo i luksus miały być częścią także
jej życia.
A jak łatwo się domyślić – nie były.
Miała mieszkanie po babci, na ostatnim piętrze, nieznośnie gorące latem
i bardzo zimne zimą. Zawsze unosiła
się w nim mgła papierosowa i słychać
było praktycznie bez przerwy chodzący
telewizor.
Marzeniem Jacka było jak najszybciej uciec od matki i się usamodzielnić.
Był zaradny i oszczędny. Gdy jednak już
mógł od niej odejść, a za zaoszczędzone
pieniądze wynająć pokój i się usamodzielnić – nie zrobił tego. Ani od razu,
ani przez kolejne miesiące. Matka nigdy go nie zatrzymywała, ale sposobem,
w który go wychowała, sprawiła, że był
jak pies na krótkim łańcuchu. Z wprawą
manipulowała także jego emocjami. Jacek, który mimo wszystko był dość ogarnięty, miał niemal wrodzoną nienawiść
do własnego ojca. Nigdy go nie poznał,

a wszystkie informacje, jakie miał, były
zbitką nierzadko wykluczających się faktów. Do czasu...
Gdy Jacek miał prawie osiemnaście
lat, wszystko się odwróciło. Przypadkowo znaleziony list uświadomił mu,
że jego matka zawsze dobrze wiedziała,
kto jest jego ojcem. W liście dopominała
się, żeby mężczyzna, u którego rodziny
pracowała, gdy był małym chłopcem,
wreszcie wziął finansową odpowiedzialność za swoje dorastające dziecko.
Jacek od razu pobiegł do domu małżeństwa. Znał ich, mgliście pamiętał
ich z dzieciństwa, od czasu do czasu
faktycznie mu pomagali. Teraz jednak
nie pragnął niczego innego niż zemsty za smutne i trudno dzieciństwo.
Na co dzień raczej wyciszony i unikający
konfliktów, wpadł w furię tak wielką,
że faktycznie mógł zabić. Nie wiedzieć
czemu – mamiony całe życie papką

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

Klient ma się u nas czuć jak w swoim domu.
Taką zasadę szefowie obiektów noclegowo-gastronomicznych wpajają podwładnym.
Ale są tacy goście, którzy traktują to dosłownie. Wtedy przydałby się ktoś zarządzający
wpychaniem innym cudzej domowości.
W maleńkim pensjonacie na Podkarpaciu zeszłam na śniadanie. Czysto,
obsługa miła, ale niekomfortowo. Przy
sąsiednim stoliku siedziała trzyosobowa
rodzina, w której królowała matka z papilotami na głowie. Nie przysłoniła ich niczym. Niespotykany widok w publicznym
miejscu. Pani około 60 lat ubrana była
w sukienkę przypominającą bawełnianą
koszulę nocną. Z gustami się nie dyskutuje, a zatem nie wiem, czy był to jej strój
dzienny, czy po prostu wyszła z łóżka, nakręciła włosy na papiloty i wyszła z pokoju, żeby coś zjeść. Wokół ich stołu podłoga
upstrzona była dziecięcymi skarpetami
i bucikami. Należały do trojga dzieciaków
w wieku od około dwóch do czterech lat.
Maluchy urzędowały za krzesłami dorosłych, którzy co chwilę przywoływali je,
żeby wepchnąć kęs do ich rozdziawionych buzi. Dzieciaki były bardziej zaabsorbowane bilardem i piłkarzykami stołowymi niż jedzeniem. Gry ustawione byłe
we wnęce tuż za częścią gastronomiczną
sali z barem i stolikami do konsumpcji.
Do lokalu były dwa wejścia – jedno
z ulicy, drugie z części hotelowej. Para
turystów weszła, postała chwilę przy barze i wyszła, nie składając zamówienia.

ZDROWIE
PIXABAY.COM

W papilotach
na śniadanie

Zbyt swobodny styl bycia, który zakłóca spokój
innych gości, to nie gafa, lecz brak kultury
Nie dziwię się, też miałam ochotę uciec.
To miała być fajna wycieczka z przypadkowym noclegiem na trasie. Na takie
niespodzianki nie byłam przygotowana. Zapytałam obsługującą nas panią,
czy możemy zjeść śniadanie w innym
miejscu. Najbliższa restauracja oddalona
była o 20 kilometrów i otwierano ją o 12.
Barmanko-kelnerka widząc naszą konsternację, zaproponowała, że poda nam
śniadanie na tarasie. Zgodziliśmy się,
wiatr zwiewający serwetki ze stołu był
milszy niż sąsiedztwo rodziny, która
w międzyczasie powiększyła się o trzy
panie, córki osoby w papilotach i prześliczną synową, która wkrótce miała
urodzić czwartego dzieciaka.
Obsługa lokalu w ogóle nie panowała nad sytuacją w porze śniadaniowej. Goście, którzy przyjechali z Łodzi
na wesele w sąsiedniej wiosce, przejęli
władzę w obiekcie na czas swojego pobytu. Inni swoją obecnością zakłócali ich
objazdowy mir domowy. Traktowali ich
jak powietrze.
Podróże po Polsce kształcą. Z tej
wyniosłam wiedzę, że dulszczyzna jest
nieśmiertelna.
JOLANTA TALARCZYK

kłamstw, w tę manipulację matki uwierzył od razu.
Szczęśliwie napadnięta para zdawała
sobie sprawę z tego, że podobna sytuacja
może się wydarzyć. Jacek dostał więc
„pakiet pomocowy”, jak go nazwali. Nie
znali jego ojca, nie mogli mu pomóc, zapewnili, że gdyby chciał zrobić testy genetyczne – to oni nie mają nic przeciwko
i nic do ukrycia. Dali mu jeszcze jednak
coś o wiele więcej – wiedzieli bowiem,
że chłopak będzie gotowy do podjęcia
tej decyzji tylko w określonej sytuacji,
która właśnie się wydarzyła. Tamtego wieczoru zaproponowali mu start
w nowe życie i nowy początek. Bilet,
pieniądze i pomoc w ucieczce od matki.
Żadne z nich nie było jego rodzicem,
żadne z nich przez lata nie potrafiło mu
pomóc w odpowiedni sposób – w inny
sposób niż raz na zawsze wyrywając go
z toksycznej więzi. •

Lato
bez kleszczy

ARCHIWUM

P

Mimo że kleszcze są najbardziej aktywne
w kwietniu i maju, to również latem trzeba na nie uważać. Unikają ostrego słońca, ale lubią ciepło oraz wilgoć. W Polsce
tylko w 2019 roku były przyczyną 20 614
zachorowań na boreliozę. Przenoszą
20 różnych chorób, w tym groźne zapalenie opon mózgowych.
DLACZEGO UKĄSZENIE KLESZCZA NIE BOLI?
Wbijając się w naszą skórę, kleszcze
wpuszczają substancje przeciwzapalne
i znieczulające. Ukąszenie przez kleszcza
jest bezbolesne i nie powoduje swędzenia czy podrażnienia, więc po powrocie
z każdego spaceru w lesie, na łące lub
parku należy dokładnie przyjrzeć się
swemu ciału.
GDZIE ATAKUJĄ? Można je spotkać głównie w lasach, na łąkach i w parkach. Niestety dziś coraz częściej bytują w miejskich trawach i na drzewach, gdzie
przynoszą je dzikie zwierzęta. Na ofiary
czyhają na źdźbłach traw oraz liściach,
przyczepiając się w momencie, gdy przechodzimy obok.
JAKIE OBJAWY PO UKĄSZENIU POWINNY ZANIEPOKOIĆ? Pierwszym charakterystycznym
objawem, jednak nie u wszystkich, jest
tzw. rumień wędrujący na skórze. Wygląda jak czerwony okrąg i występuje
kilka dni po ukłuciu. Jeśli po ukąszeniu
przez kleszcza zauważymy też objawy
podobne do grypy, jak senność, gorączka
czy ból głowy, niezwłocznie udajmy się
do lekarza.

CO ROBIĆ PO POWROCIE ZE SPACERU? Najpierw warto wziąć prysznic. Woda spłucze kleszcze, zanim zdążą się wgryźć.
Po dokładnym wytarciu ciała należy
obejrzeć skórę. Po powrocie do domu powinniśmy też zdjąć ubranie i je wytrzepać, najlepiej na zewnątrz. Obejrzyjmy
też całe ciało – linię włosów, za uszami,
szyję, pachy, pępek i zgięcia w kolanach
– w te miejsca kleszcze lubią się wgryzać.
JAK USUNĄĆ KLESZCZA? Przykładamy pęsętkę jak najbliżej skóry i wyciągamy
go jednym ruchem. W sklepach są też
dostępne karty lub szczypczyki, których
możemy użyć. Następnie dezynfekujemy
i obserwujemy miejsce ukąszenia. Jeżeli
po jednym–trzech tygodniach będziemy mieli wspomniane objawy, musimy
szybko udać się do lekarza.
JAK SIĘ PRZED NIMI CHRONIĆ? Nośmy odpowiednią odzież – bluzę z długimi rękawami, spodnie z długimi nogawkami,
a na głowie czapkę lub kapelusz. Powinniśmy też starać się zakładać buty,
które będą zakrywały nasze stopy i łydki,
ponieważ kleszcze przebywają nisko. •
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
KWIAT LIPCOWY NAPÓJ ZDROWY
Nagrodę wylosowała: MARZENA OŚLIZŁO.

PIWO PRZEZ WIEKI

Piwo uzdrowiskowe
Od miesiąca przygraniczna Wisła nie jest
już znana wyłącznie z Adama Małysza,
Jerzego Pilcha, luteranizmu i licznych
pensjonatów. We wnętrzach zabytkowego i wyremontowanego dworca kolejowego zaczęły działalność browar
rzemieślniczy oraz restauracja. Nazwy
piw mają nawiązywać do dzielnic i dolin
wiślańskich.
Budynek dworca Wisła Uzdrowisko
oddano do użytkowania w 1929 roku,
uruchomiając odcinek kolei Ustroń Polana – Wisła Uzdrowisko. Przez ostatnie
30 lat niszczał i nikt się nim nie interesował, w 2011 roku doszło do tego, że zamknięto w nim kasy biletowe i poczekalnię. Jego modernizacja rozpoczęła się
w 2016 roku, a rok temu odnowiony dworzec został oficjalnie oddany do użytku.
Burmistrz Wisły miał koncepcję, by część
atrakcyjnie położonego budynku wykorzystać komercyjnie. Ogłosił więc przetarg, który wygrali pomysłodawcy browaru, którzy nadali mu nazwę miasta.
Za asortyment i produkcję piw odpowiada piwowar Roman Mikłowicz,
który warzy także w Browarze Miejskim
w Bielsku-Białej. Na razie w Browarze
Wisła goście mogą kupić sześć rodzajów
piw, a w przyszłości ma ich być dwanaście. Swoje nazwy wzięły od dzielnic
i dolin wiślańskich – na przykład Biała
i Czarna Wisełka, Wiślanin, red ale Jawornik, marcowe piwo Głębce, Nowa

W CZERWCU LICZBA UPADŁOŚCI KONSUMENCKICH
WYNIOSŁA 1119 PRZYPADKÓW – wynika z najnowszego raportu Centralnego Ośrodka
Informacji Gospodarczej. To znaczny
wzrost, gdyż w maju było ich tylko 531.
Większa liczba upadłości nie jest skutkiem pandemii koronawirusa, tylko
związana jest ze zmianą przepisów, które wprowadzono 24 marca br. Obecnie
każde zgłoszenie upadłości przez dłużnika kończy się jej ogłoszeniem, a sąd
rozstrzyga, w jakiej wysokości i przez jak
długi okres będzie on spłacał zobowiązania. Przewiduje się, że obecnie miesięczna liczba upadłości powinna mieścić
się w przedziale 1000–1500, a roczna
– między 10 a 12 tys. W pierwszym półroczu najwięcej upadłości ogłoszono
w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Konsumenci upadali najczęściej w Warszawie, Krakowie
i Wrocławiu. Upadłość częściej ogłaszały
kobiety (ponad 55 proc.). Z długami najczęściej nie radzą sobie osoby w wieku
40–49 lat (co piąty upadły dłużnik).
PIXEBAY.COM

OWOC
PALMY

ŻĄDLI
ONYKS

NAD NIM
LYON
WYNAJĘCIE
OD
NAJEMCY

8

PUSTYNIA
W AFRYCE

1

GRUBE GAŁĘZIE

W
CYKLADACH

2
RZEKA
KONGO

OSADA
TATARSKA

9

LASSO

PERSONALNA

6

DUŻO DRZEW

IMIĘ MĘSKIE

UCHWYT
ŚLUSARZA
USTALA
CIĘŻAR

Kalejdoskop

DAWNY PIEWCA

CIAŁO
LOTNE

11

Osada czy Malinka. Warzenie piwa
odbywa się na parterze, a proces
leżakowania w piwnicach, gdzie
znajduje się 12 tankofermentorów. Właściciele browaru zapowiadają eksperymentowanie z różnymi piwami oraz planują butelkowanie swoich
trunków. Na dworcu Wisła Uzdrowisko
zaczęła także działać restauracja, która zaprasza na dania kuchni polskiej
i rozmaite kiszonki – z rzodkiewek, kalafiora, ogórka czy kapusty. Na deser
goście nie powinni odmówić sobie gałki
lodów piwnych, które Browar Wisła robi
na podstawie własnego piwa.

LABORATORIUM PIWNE
NAD RAWĄ
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w przyszłym roku mieszkańcy Katowic będą mogli wypoczywać na Bulwarze nad Rawą. Planowana na 2 tys.
metrów kwadratowych przestrzeń
ma powstać przy ulicy Bankowej, w sąsiedztwie budynków Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska oraz Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Projekt zakłada budowę laboratorium i browaru bezalkoholowego wraz
z częścią gastronomiczną. Na własne
oczy będzie można w nim zobaczyć, jak
przebiegają procesy związane z fermentacją szczepów drożdży i bakterii. Pomysłodawcą inwestycji jest firma MadBiotech, zajmująca się zastosowaniem

mikroorganizmów w produkcji spożywczej. Jej przedstawiciele zapowiadają, że chcą
stworzyć bistro, które przez cały
rok ma być miejscem spotkań dla
studentów, gdzie będą mogli skosztować
różnych ekologicznych potraw lub napić
się warzonego na miejscu bezalkoholowego piwa. Studenci zainteresowani
dietetyką lub biotechnologią będą mogli
na nowym terenie Bulwaru Rawy realizować własne projekty badawcze. Pomysłodawcom zależy również na tym, aby
odmienić oblicze Rawy, które obecnie
nie ma wśród katowiczan zbyt dobrej
opinii.

PIWOWARZY 2020
W Pruszkowie ogłoszono wyniki tegorocznych Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych. 400 pasjonatów z całej
Polski nadesłało 792 uwarzonych przez
siebie piw, 37 jurorów miało więc ciężki orzech do zgryzienia. Tytuł Grand
Championa 2020 – za owsianego stouta
Casual Monday – zdobył Andrzej Poturalski z Dopiewca pod Poznaniem.
W nagrodę otrzymał czek na 5 tys. złotych, bilet na wycieczkę do Bambergu, a w Browarze Zamkowym Cieszyn
pomoże uwarzyć piwo zgodne z jego
recepturą, które trafi na półki sklepowe
w całej Polsce. Przyznano też nagrody
za uwarzenie piw w poszczególnych
stylach.
MAREK KOWALIK

ŚWIATOWY PRZEMYT KOŚCI SŁONIOWEJ ZNACZNIE
ZMALAŁ. Tak wynika z raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków
i Przestępczości (UNODC). Duży wpływ
miały na to zakazy sprzedaży kości słoniowej, szczególnie wdrożony w Chinach
w 2017 roku. Jednak analiza raportu
wskazuje, że przestępcy zainteresowali
się przemytem łuskowców (cenionych
w chińskiej medycynie tradycyjnej) czy
europejskich węgorzy. Wzrosło też zainteresowanie tygrysami oraz palisandrem.
Liczba konfiskat łusek łuskowców (głównie z Afryki) wzrosła w latach 2014–2018
dziesięciokrotnie. Skonfiskowano w tym
czasie 185 ton łusek, dla których zabito
około 370 tys. zwierząt. Z Afryki przemycane są głównie łuski, które po sproszkowaniu używane są jako składniki
w tradycyjnych chińskich preparatach
na poprawę krążenia czy laktacji. W Chinach łuskowce zabijane są także dla mięsa. Zdaniem UNODC łuskowce są teraz
ssakami, które „cieszą się” największym
zainteresowaniem przestępców. •
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