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Wyprostować można każdy 
budynek, nawet zabytkowy 
kościół
Rektyfikacja budynków na 
terenach górniczych.
�

STRONA 4

Węglowa opłata wyrównawcza
Węgiel z importu do opodatkowania? 
Może już w przyszłym roku.
� STRONA 5

Jak oszczędzać wodę w domu?

Stały dostęp do czystej wody i elek-
tryczności to przywilej, który czę-
sto uważamy za pewnik. Zupełnie 
niesłusznie. 
� STRONA 8

Oto Audi Q5 w wersji Sportback
Informacje motoryzacyjne.

�

STRONA 9

JSW. Wizyta wiceministra Artura Sobonia

Podstawą koksowy
Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek 

energetycznych i górnictwa węglowego, spotkał się 8 października z zarządem Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej i reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Problemy polskiego górnictwa 

i znaczenie JSW dla gospodarki były głównym tematem spotkania. Włodzimierz Hereźniak, prezes 
JSW SA, poinformował wiceministra o powołaniu w Spółce zespołu roboczego,  zajmującego się 
wypracowaniem modelu jej funkcjonowania, dzięki któremu będzie ona zmierzać do tego, aby 
w stu procentach skoncentrować się na produkcji węgla koksowego. Jest on na liście surowców 
krytycznych dla gospodarki krajów Unii Europejskiej. Z kolei węgiel energetyczny jako paliwo 
jest na liście surowców niemile widzianych w unijnej gospodarce. Aby utrzymać pozycję firmy 

strategicznej dla gospodarki UE, JSW będzie rozwijać nie tylko produkcję podstawowego surowca, 
ale też zwiększy wykorzystanie metanu do celów energetycznych i zainwestuje w energetykę 

odnawialną. 

WIĘCEJ NA S. 6

Wygaszanie górnictwa: czas na szczegóły
Obecnie pracujący górnicy mają mieć 
zagwarantowaną pracę 
do emerytury, a jeśli 
nie będzie to możliwe 
– skorzystają z urlopów 
i odpraw.
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Zostaniemy z niczym

Pandemia nie odpuszcza. Z krajów UE napływają 
niedobre informacje. Przybywa zarażonych, gospo-

darka unijna jest w coraz gorszej kondycji i wciąż nie 
ma pomysłu, jak ją chronić. Analitycy zapowiadają, 
że w przyszłym roku, a na pewno w 2022 roku będzie 
lepiej. Będzie lepiej, ale wcześniej będzie znacznie go-
rzej, niż wydawało się to jeszcze kilka miesięcy temu. 
Firmy lotnicze mają olbrzymie straty. Za to jedna z firm 
specjalizujących się w złomowaniu wielkich statków 
pasażerskich (wycieczkowców) notuje olbrzymie zy-
ski. Zamarł ruch turystyczny, wycieczkowce zamiast 
w rejs wyruszają na złomowisko. To eldorado dla firmy 
złomiarskiej będzie trwało krótko. Potną na żyletki 
to, co jeszcze do niedawna służyło do ekskluzywnych 
podróży, i trzeba będzie ograniczyć interes. 

W Polsce trzeba będzie zwinąć interes hutniczy. Co-
raz częściej pojawiają się informacje, że za mniej 

więcej ćwierć wieku nowa technologia wytopu stali 
spowoduje, że nie będą potrzebne węgiel koksowy 
i koks. Potrzeba będzie za to dużo energii. My jej nie 
będziemy mieć, bo zlikwidujemy energetykę węglową 
i kopalnie węgla energetycznego, a energii wiatrowej 
i słonecznej będzie zbyt mało. Dlatego nie będziemy 
mieć hut. Możliwe, że UE też nie będzie ich mieć. 

Pandemia ponoć zmieniła wiele koncepcji gospodar-
czych, ale nie wywarła wpływu na politykę klima-

tyczną. Nadal głównym celem jest obniżenie emisji 
dwutlenku węgla i osiągnięcie gospodarki zeroemisyj-
nej za 30 lat. Perspektywa tylko pozornie odległa. Już 
teraz odczuwamy skutki tych dalekosiężnych planów. 
Huta w Krakowie zostanie zlikwidowana, bo upraw-
nienia do emisji dwutlenku węgla są coraz droższe, stal 
z importu jest tańsza, bo poza Unią nie płacą za emisję 
dwutlenku węgla, a w dodatku energia w Polsce jest 
bardzo droga. Będzie jeszcze droższa. To wszystko po-
woduje, że sektory przemysłu niezbędne dla rozwoju 
gospodarki przestaną inwestować, a z czasem przeniosą 
się z UE w inne rejony świata. Zostaniemy z niczym. �•

Stworzyć równe szanse

N ie wiem, ile będzie kosztowała utylizacja paneli 
montowanych na dachach. Tego chyba nikt nie wie. 

Może się okazać, że za symboliczną stówkę nie da się 
tego zrobić. Większym problemem będą tak zwane 
farmy fotowoltaiczne, czyli w każdym przypadku ty-
siące metrów kwadratowych gruntu, na którym będą 
stały panele podobne do tych montowanych na dachu. 
Już teraz wiadomo, że trzeba będzie je utylizować. 
Specjaliści oceniają, że firmy zajmujące się przera-
bianiem starych instalacji będą mogły zarobić w 2030 
roku 450 mln dolarów. Dwadzieścia lat później zarobią  
15 mld dolarów. Ten interes działa na prostej zasadzie 
– żeby ktoś mógł te pieniądze zarobić, właściciele farm 
fotowoltaicznych muszą je wyłożyć. Tak oto już teraz 
buduje się potężny rynek. Czy znów się okaże, że płacić 
będą biedniejsi, a zarobią bogatsi? Tak, pęd do zielonej 
gospodarki ma swoją cenę. Ma także wielkie pułapki. 

W iele razy wpadaliśmy w zachwyt ekologiczny, a po-
tem okazywało się, że hasło „ekologiczne” jest pu-

łapką. Ekologiczne miały być sztuczne choinki. Tak 
samo reklamowano okna plastikowe. W obu przy-
padkach argument był podstawowy – nie marnujemy 
drzew, robimy z tworzywa. Teraz co mamy zrobić 
z tym tworzywem? A co zrobimy ze starymi panelami 
fotowoltaicznymi? 

Pomysły na stworzenie zielonej gospodarki są cieka-
we, ale mają jedną wadę. Już musimy ponosić gigan-

tyczne koszty ekonomiczne i społeczne, a pozytywny 
efekt jest niepewny. Mało tego, nawet jeżeli będzie 
pozytywny, to jednocześnie bardzo kosztowny. Dbajmy 
o środowisko i modernizujmy gospodarkę, ale róbmy 
to sprawiedliwie. Na razie robimy to pod dyktando 
najbogatszych, zgodnie z ich regułami i w ich interesie. 
Jeżeli rzeczywiście ma być tak, że troska o środowisko 
naturalne ma być priorytetem dla każdego kraju bez 
względu na poziom rozwoju gospodarczego, należałoby 
dla każdego stworzyć równe szanse. Na razie obowią-
zuje system szans dla najbogatszych.� •

F E L I E T O N

Bilans nie chce wyjść na zero 
W tym roku w kilku krajach świata nieza-
leżnie od siebie występowały niespodzie-
wane wyłączenia prądu. Trwa szukanie 
przyczyn i pomysłu na zapobieżenie takim 
zjawiskom w przyszłości.

Najprościej wyszło z Argentyną, 
której sieć energetyczna połączona jest 
z sieciami w Paragwaju i Urugwaju. Tam 
uznano, że doszło do błędu ludzkiego, 
gdy jeden z lokalnych operatorów sieci 
przesyłowych nieprawidłowo zareago-
wał na awarię linii przesyłowej. Potem 
był już tylko efekt domina, gdy kolejne 
przeciążone odcinki sieci zaczęły się wy-
łączać, by uniknąć jeszcze większych 
problemów. 

Ciemności uniknęli (podobno) latem 
tego roku Niemcy (i reszta połączonej 
z nimi Europy) dzięki wyłączeniu dopły-
wu energii do hut aluminium. 

Z problemem blackoutu zetknął się 
stan Australia Południowa, który postę-
powo i szybko zlikwidował większość 

swojej energetyki opartej na lokalnym 
węglu. Na razie jego trudności z zasila-
niem rozwiązało wsparcie przez ener-
getykę węglową z sąsiednich stanów. 
Tyle że one też, w ramach postępu 
ogólnoaustralijskiego, mają ją u siebie 
likwidować. Przy czym, jak przynaj-
mniej wynika z docierających stamtąd 
wiadomości, poprawność polityczna na-
kazująca zmniejszyć do minimum emi-
sję dwutlenku węgla bierze górę już nie 
tylko nad rachunkiem ekonomicznym, 
ale nawet nad zbilansowaniem ilości 
potrzebnej energii z ilością, jaką niewę-
glowe i niegazowe instalacje są w stanie 
wytworzyć. 

Najszerzej omawiany przykład wy-
stąpił w Kalifornii. Wprawdzie nie w ca-
łej, ale zawsze. Gdy upały zwiększyły za-
potrzebowanie na prąd (klimatyzatory), 
chmury ograniczyły jego wytwarzanie 
w elektrowniach słonecznych, a słabe 
wiatry – w farmach wiatrowych. Potem 
była usterka w jednej elektrowni i błąd 

operatora w innej. Potężne pożary od-
cięły możliwość zasilania z elektrowni 
wodnej i kilku słonecznych. Ratowano 
się uruchomieniem wyłączonych za an-
tyekologiczność elektrowni gazowych 
oraz importem prądu z sąsiednich sta-
nów. Dzięki zmianie pogody ratunek 
okazał się skuteczny. 

Wnioski wyciągnięte z podsumo-
wania okresu letniego okazały się po-
rażająco proste. Najważniejszym było 
odkrycie, że wyłączanie mniej ekolo-
gicznych instalacji (węglowych, gazo-
wych, atomowych) przed uzyskaniem 
pewności, że będzie je czym zastąpić, jest 
działaniem, delikatnie określając, po-
chopnym. A także że nie ma jeszcze po-
mysłu, co ekologicznie robić, gdy wiatr 
wieje miernie, a promienie słońca słabiej 
docierają do powierzchni Ziemi. 

Rozwiązaniem ma być utrzymy-
wanie w rezerwie instalacji najlepiej 
gazowych, bo te mają najkrótszy czas 
na awaryjny rozruch. Tyle że wiąże się 

to z poważnymi kosztami, przy czym 
utrzymywanie w rezerwie elektrowni 
węglowych kosztuje jeszcze więcej. 

Dla nas wnioski są mało zabawne. 
Na razie nie mamy czym zastąpić węgla. 
Jako ratunek zostaje liczyć na szybkie 
wybudowanie elektrowni atomowej, czy-
li zrobienie tego, co nie udało się przez 
ostatnie czterdzieści kilka lat. 

Jest oczywiście jeszcze jedna droga – 
zmniejszanie ilości energii elektrycznej 
zużywanej przez każdego mieszkańca. 
Tyle że na razie w Polsce zużywamy 
(na głowę mieszkańca) jedną trzecią 
tego, co przeciętny Amerykanin, trochę 
ponad połowę tego, co Niemiec, dwie 
trzecie tego, co Czech. I wprawdzie do-
stajemy do dyspozycji coraz to nowo-
cześniejsze i bardziej energooszczędne 
urządzenia, ale jest ich też coraz więcej. 
Zatem bilans tak w skali Polski, jak też 
świata ani trochę nie jest skłonny wyjść 
na zero. 
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Wybatożyć wiatr
Gdy podczas inwazji na Grecję w roku 480 roku p.n.e. 
burza rozbiła most zbudowany nad Hellespontem, czyli 
cieśniną Dardanele, król Persów Kserkses I polecił wy-
mierzyć morzu 300 batów, spuścić do niego kajdany oraz 
napiętnować je rozpalonym żelazem. 

Gdy w bardziej od naszego innowacyjnych krajach 
powtarzające się przypadki niewydolności systemów 
OZE doprowadzają do niespodziewanych wyłączeń do-
staw energii, zwolennicy całkowitego przejścia na sys-
temy odnawialne wskazują, że należy budować więcej 
wiatraków i farm fotowoltaicznych. A ponieważ energia 
z tych źródeł pokrywa obecnie średnio nie więcej niż 
20 proc. zapotrzebowania (w sytuacjach krytycznych 
nawet poniżej 1 proc.), należy policzyć, ile takich in-
stalacji istnieje obecnie, i dobudować ich ze 100 razy 
więcej. Liczono to na przykładzie Niemiec oraz stanów 
Kalifornia i Australia Południowa jako najbardziej 
zaawansowanych w walce o ekologiczną przyszłość.

Rozwiązanie logiczne, jednak jego wdrożenie 
wpada na problem kosztów. Brakuje środków na to, 
by kwoty wsadzane w różne formy dotowania rozwoju 
systemów energii odnawialnej mogły być mnożone 
w nieskończoność. 

Jak dotąd Niemcy ratują się importem energii od są-
siadów, którzy nie zlikwidowali swoich elektrowni ją-
drowych. Australia Południowa – energią ze stanów 
sąsiednich, które jednak też zakładają odchodzenie 
od węgla. Z kolei superekologiczna Kalifornia przewi-
duje kontynuowanie zamykania elektrowni jądrowych 
i zastępowanie ich instalacjami OZE, nawet kosztem 
kolejnych blackoutów. 

Kwadratura koła? Być może. Chyba że rozwiązanie 
ma dostarczyć poważniejsza od pierwszej fala jesien-
nego ataku wirusa COVID-19, która zredukuje liczbę 
ludzi do liczby odpowiadającej wielkości wytwarzanej 
energii. No i zawsze jeszcze można wybatożyć wiatr 
oraz pogrozić słońcu. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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Rekomendacje zespołów roboczych mają być gotowe do końca listopada

Wygaszanie górnictwa:  
czas na szczegóły 
Ile węgla mają wydobywać w kolejnych 
latach poszczególne kopalnie i dla jakich 
odbiorców; ile będzie kosztować rozłożo-
ne na blisko 30 lat likwidowanie zakładów 
górniczych; ilu górników z zamykanych ko-
palń znajdzie pracę w innych, a ilu skorzy-
sta z urlopów górniczych i jednorazowych 
odpraw – to niektóre pytania, na jakie 
mają odpowiedzieć powołane w spółkach 
węglowych zespoły robocze, z udziałem 
przedstawicieli górniczych firm i związ-
kowców. Rekomendacje zespołów mają 
być gotowe w końcu listopada, by na ich 
podstawie do połowy grudnia można było 
przygotować projekt umowy społecznej 
dotyczącej transformacji górnictwa. Do-
kument trafi do Komisji Europejskiej, która 
zdecyduje, czy proponowane rozwiązania 
będą mogły liczyć na pomoc publiczną.

WYDOBYCIE I RYNEK, 
LIKWIDACJA, ALOKACJA 
I OSŁONY – TRZY ZESPOŁY 
W KAŻDEJ SPÓŁCE

Powołanie zespołów roboczych 
w każdej z węglowych spółek to efekt 
wrześniowego porozumienia w sprawie 
transformacji górnictwa, podpisanego 
25 września w Katowicach przez delega-
cję rządową i związki skupione w Mię-
dzyzwiązkowym Komitecie Protestacyj-
no-Strajkowym. Uzgodniono wówczas, 
że ostatnia kopalnia węgla kamienne-
go na Śląsku ma zakończyć działalność 
w 2049 roku. Obecnie pracujący górni-
cy mają mieć zagwarantowaną pracę 
do emerytury, a jeśli nie będzie to moż-
liwe – skorzystają z urlopów i odpraw. 
Rząd zobowiązał się też do powołania 
pełnomocnika ds. społeczno-gospodar-
czej transformacji terenów pogórniczych.

Teraz powołane w spółkach zespoły 
mają przełożyć zapisy ramowego poro-
zumienia na konkrety w poszczególnych 
spółkach i kopalniach. W Polskiej Grupie 
Górniczej, Tauronie Wydobyciu, Węglo-
koksie Kraju i Lubelskim Węglu Bogdanka 
będą pracować po trzy zespoły: geologicz-
no-technologiczny, do spraw likwidacji 
majątku pokopalnianego oraz do spraw 
społecznych. W pracach zespołów uczest-
niczą, obok szefów firm i związkowców, 
także eksperci katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu. W Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej powołano jeden 
zespół, którego zadaniem jest między in-
nymi wypracowanie takiego modelu dzia-
łania firmy, by mogła zmaksymalizować 
wydobycie węgla koksowego.

WICEMINISTER SOBOŃ: 
NAJWAŻNIEJSZY MECHANIZM 
FINANSOWANIA I POMOC 
PUBLICZNA

W inauguracji prac zespołów w spół-
kach działających na Śląsku wziął udział 
wiceminister aktywów państwowych, 
pełnomocnik rządu ds. transformacji 
spółek energetycznych i górnictwa Artur 
Soboń. Jak tłumaczył, zespół społeczny 

ma przede wszystkim ustalić zasady za-
gospodarowania pracowników poszcze-
gólnych spółek oraz osłon socjalnych, 
zespół likwidacyjny – uszczegółowić 
model i koszty likwidacji zakładów, a ze-
spół geologiczno-technologiczny zajmie 
się złożami węgla, możliwościami ich 
eksploatacji oraz lokowania surowca 
na rynku. Podczas prac zespołów będą 
też dyskutowane propozycje ewentual-
nych zmian układów zbiorowych i re-
gulaminów pracy oraz zmian legisla-
cyjnych, w tym tzw. ustawy górniczej.

Ponadto niebawem powołane będą 
dwa zespoły na szczeblu centralnym. 
– Jeden zespół będzie dotyczył nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych 
opartych na węglu, natomiast drugi, 
najważniejszy, dotyczy mechanizmu fi-
nansowania i tego, w jaki sposób ta po-
moc publiczna mogłaby zostać udzielona 
polskiemu sektorowi górnictwa węgla 
kamiennego; oczywiście w uzgodnie-
niu z Komisją Europejską i ze stroną 
społeczną – tłumaczył w Katowicach 
wiceminister aktywów państwowych. 
– To jest najbardziej wrażliwa i najtrud-
niejsza część naszych prac. Chodzi o to, 
żeby dane dotyczące spółek, które będą 
w umowie społecznej, były nie tylko wy-
pracowane przez ich zarządy, ale żeby 
były także przedyskutowane ze stroną 
społeczną – tak aby cały czas była ona 
obecna przy jej tworzeniu – mówił peł-
nomocnik rządu, wyrażając przekona-
nie, że możliwa jest restrukturyzacja 
górnictwa w sposób planowy i uzgod-
niony społecznie. Równolegle ma być 
przygotowywana strategia transformacji 
energetyki, także przy udziale strony 
społecznej ze spółek energetycznych.

Obecnie pracujący górnicy mają 
mieć zagwarantowaną pracę do 
emerytury, a jeśli nie będzie to 
możliwe – skorzystają z urlopów i 
odpraw.

BOGUSŁAW HUTEK: 
PRZYSZŁOŚĆ ŚLĄSKA 
W RĘKACH POLITYKÓW

Szef górniczej Solidarności i prze-
wodniczący związku w PGG Bogusław 
Hutek wyraził nadzieję, że zespoły 
robocze wypracują szczegóły wynika-
jące z wrześniowego porozumienia, 
podkreślił jednak, że kluczowa będzie 
rola zespołów działających na poziomie 
centralnym. Ich zadaniem – jak mówił 
– będzie wypracowanie takiego modelu 
transformacji Śląska, dzięki któremu 
utracone miejsca pracy w przemyśle 
zostaną skutecznie zastąpione nowymi 
w innych branżach. – Taki zespół musi 
wystartować bardzo szybko, żebyśmy 
wiedzieli, co dla Śląska w zamian – jakie 
pieniądze będą na Śląsku, jaki będzie ten 
fundusz inwestycyjny, jakie będą nowe 

miejsca pracy w miejsce likwidowanych. 
Określenie przyszłości Śląska po trans-
formacji to rola polityków – podkreślał 
lider górniczej „S”. Pytany o aktualną 
kondycję PGG Bogusław Hutek oszaco-
wał, że firma potrzebuje wsparcia w wy-
sokości około 1 mld 750 mln złotych, 
z czego około 1 mld złotych to kwota, 
jaką powinna zapłacić energetyka za za-
kontraktowany, a nieodebrany z kopalń 
węgiel. Wiceminister Soboń nie skomen-
tował toczących się rozmów o wsparciu 
finansowym spółki w ramach tarczy 
Polskiego Funduszu Rozwoju, odsyłając 
do zarządu PGG.

JSW POSTAWI NA WĘGIEL 
KOKSOWY
W nieco innej formule pracować 

będzie zespół roboczy w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, którą również od-
wiedził 8 października wiceminister 
Soboń. – Prezes JSW Włodzimierz He-
reźniak poinformował wiceministra 
o powołaniu zespołu roboczego, który 

zajmuje się wypracowaniem modelu jej 
funkcjonowania, dzięki któremu Spół-
ka będzie zmierzać do tego, aby w stu 
procentach skoncentrować się na pro-
dukcji węgla koksowego – poinformo-
wał rzecznik JSW Sławomir Starzyński. 
Po pierwszym półroczu br. udział wę-
gla koksowego w strukturze produk-
cji JSW wynosił 79 proc., a pozostałe 
21 proc. stanowił węgiel energetyczny. 
W lutym br., gdy rada nadzorcza JSW 
zatwierdziła zaktualizowaną strategię, 
przedstawiciele Spółki informowali, 
że w 2021 roku udział węgla koksowe-
go w strukturze produkcji ma wzro-
snąć do ponad 85 proc. wobec 71 proc. 
w roku 2019, natomiast w perspektywie 
roku 2030 udział węgla energetyczne-
go ma zmaleć do 12 proc. Teraz JSW 
chce pracować nad modelem umożli-
wiającym docelowo produkcję wyłącz-
nie węgla koksowego. Pracami zespołu 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ma kie-
rować jej wiceprezes ds. technicznych 
i operacyjnych Artur Dyczko. MHB

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem
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29 września 1890 roku w Bytomiu-Miecho-
wicach poświęcony został budynek ewan-
gelickiego zakładu opiekuńczego Osto-
ja Pokoju, zbudowany jako dar dla Ewy 
von Tiele-Winckler od jej ojca. Dokładnie 
130 lat później w tym samym budynku od-
było się seminarium na temat deformacji 
górniczych oraz naprawy obiektów bu-
dowlanych na terenach górniczych. 

Wywodząca się z magnackiej ro-
dziny von Tiele-Wincklerów Matka 
Ewa, jak ją później nazwano, stała się 
orędowniczką dobroczynności i pracy 
społecznej. Podstawą fortuny rodziny 
był przemysł, należały do niej między 
innymi Katowice, Mysłowice, ale też 
bajkowy zamek w Mosznej. Pod ko-
niec XIX wieku majątek Tiele-Winckle-
rów obliczano na około 15 mln marek. 
Matka Ewa poszła jednak inną drogą. 
W 1893 roku założyła w Miechowicach 
diakonat żeński, którym kierowała, 
mieszkając w niewielkim, skromnym 
drewnianym domku obok plebanii 
kościoła ewangelickiego. W ciągu ca-
łej swojej działalności utworzyła 40 
domów dla bezdomnych dzieci oraz 
przygotowała siostry do pracy misyjnej 
w 18 krajach świata. 

Obiekty Parafii Ewangelicko- 
Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach 
to dzisiaj przykład wzorcowo zreali-
zowanej rewitalizacji obiektów zabyt-
kowych na terenach górniczych. Kilka 
miesięcy temu podziwiali je również 
burmistrzowie gmin górniczych z całej 
Europy. Od 2012 roku kościół był nie-
czynny z uwagi na szkody spowodowane 
wydobyciem węgla pod świątynią. Jak 
powiedział proboszcz Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej, ksiądz Jan Kurko: 
Szkody górnicze stały się w tym przypad-
ku przekleństwem, ale i błogosławień-
stwem. Dzięki zaangażowaniu wielu lu-
dzi i funduszom z odszkodowania oraz 
funduszom Unii Europejskiej udało się 
tym budynkom przywrócić życie i daw-
ny blask. Dzięki połączonemu wsparciu 
mamy teraz również nowoczesny system 
fotowoltaiki i pomp ciepła. 

Podczas seminarium poświęcone-
go rektyfikacji budynków nadmiernie 
pochylonych na skutek eksploatacji 
górniczej przedstawiono proces mający 

na celu przywrócenie do stanu prawidło-
wego budynków parafii. Aż pięć z nich 

to obiekty zabytkowe, co zawsze nale-
ży uwzględnić przy przeprowadzaniu 

remontów czy modernizacji. W takim 
przypadku muszą się one odbywać pod 
nadzorem konserwatora zabytków. I tak 
na przykład budynek Ostoja Pokoju był 
w bardzo złym stanie, z odkształceniami 
rzędu IV kategorii. Zastosowano tu aż  
80 siłowników, a ponieważ budynek 
musiał zwiększyć również odporność 
na przyszłe osiadania, wylano pod nim 
żelbetowy wieniec. W 2015 roku zrek-
tyfikowano kościół z 1986 roku. Jak 
podkreślali eksperci, w tym przypadku 
wychylenia były niewielkie, ale różno-
kierunkowe. W procesie prostowania 
wykorzystano rodzaj „skrzyni” żelbeto-
wej, która ma również wytrzymać dalsze 
osiadania terenu. 

Profesor Andrzej Kowalski z Głów-
nego Instytutu Górnictwa podkreślił, 
że te doświadczenia zostały wykorzy-
stane do opracowania nowego projektu 
dotyczącego prognozy osiadania i rek-
tyfikacji budynku kościoła Świętego 
Krzyża w Bytomiu. – Parafia Świętego 
Krzyża to przykład obiektu położonego 
na terenie oddziaływania eksploatacji 
górniczej, który na przestrzeni lat pod-
dany został intensywnym deformacjom 
górniczym – mówi prof. Krzysztof Gro-
mysz z Politechniki Śląskiej. – Konstruk-
cja tej świątyni została zabezpieczona 
wzmocnieniami do 2003 roku, ale dal-
sza eksploatacja spowodowała kolej-
ne uszkodzenia w postaci krzywizny 
wklęsłej. Projekt prostowania budynku 
kościoła zakłada podniesienie konstruk-
cji za pomocą siłowników w ten spo-
sób, że budynek zostanie „rozerwany” 
w płaszczyźnie poziomej, a następnie 
podniesiona zostanie część budynku 
znajdująca się nad płaszczyzną roze-
rwania, aż do momentu uzyskania pio-
nowego położenia. 

Seminarium zostało zorganizowa-
ne przez Zakład Ochrony Powierzch-
ni i Obiektów Budowlanych Głównego 
Instytutu Górnictwa, Komisję Ochro-
ny Terenów Górniczych PAN Oddział 
w Katowicach oraz firmę MPL Techno-
logy w Katowicach. Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele przedsiębiorstw górni-
czych, nadzoru górniczego i samorządu 
Bytomia z prezydentem miasta Mariu-
szem Wołoszem na czele.

SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR

Rektyfikacja budynków na terenach górniczych

Wyprostować można każdy budynek, 
nawet zabytkowy kościół

Obiekty Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach to przykład wzorcowo zrealizowanej 
rewitalizacji obiektów zabytkowych na terenach górniczych

J A S T R Z Ę B S K A � S P Ó Ł K A � W Ę G L O W A�

Globalne cele
Jastrzębska Spółka Węglowa przystą-
piła do partnerstwa na rzecz realiza-
cji Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(SDGs). Spółka znalazła się tym samym 
w gronie polskich firm i instytucji, które 
podpisały oficjalną deklarację zaanga-
żowania się w realizację globalnych 
celów ONZ.

JSW wraz z całą Grupą Kapitałową 
JSW przechodzi transformację w kierun-
ku gospodarki niskoemisyjnej, angażując 
się przy tym w projekty badawcze, któ-
rych celem jest oferowanie innowacyj-
nych produktów technologii przyszłości. 
Wśród nich są technologie wodorowe, 
pozwalające na uniknięcie szkodliwej 

emisji w transporcie, nanotechnologia 
i kompozyty węglowe, dzięki którym 
konstrukcje mogą być lżejsze i wytrzy-
malsze, adsorbenty węglowe wykorzy-
stywane w ochronie środowiska, czy też 
inne materiały będące efektem wydłuża-
nia łańcucha produktów GK JSW, zwłasz-
cza w obszarze węglopochodnych.

Władze Spółki mają świadomość 
wpływu jej działalności na otoczenie 
społeczne i przyrodnicze, dlatego po-
dejmują szerokie działania zmierzają-
ce do otoczenia ich troską oraz mak-
symalnego zmniejszenia uciążliwości 
i szkodliwości związanych z prowadzoną 
działalnością.  •
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Europejski Zielony Ład to kolejne przy-
spieszenie na drodze odchodzenia od wę-
gla. Tym razem jednak pojawiły się w nim 
opcje, które dla polskiego górnictwa mogą 
być korzystne – to Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji i tzw. carbon tax, czyli wę-
glowa opłata wyrównawcza. 

W zasadzie wszyscy przyzwyczaja-
my się do tego, że gospodarka, a przede 
wszystkim energetyka oparta na węglu, 
będzie odchodziła. Nawet Niemcy, które 
są największą unijną gospodarką i naj-
większym unijnym konsumentem tego 
surowca, wyznaczyły już termin rezy-
gnacji z paliw kopalnych – ma to być rok 
2038. Klimat dla węgla zmienia się nawet 
na Śląsku, gdzie mieszkańcy Rybnika, 
Imielina czy Żor protestują przeciw pla-
nom budowy nowych kopalń. Problem 
polega teraz na tym, żeby nie powtórzyć 
przypadku Wałbrzycha, gdzie wydano 
decyzję o likwidacji kopalń, nie dając 
w sumie nic w zamian, co pogrążyło 
region na wiele lat w kryzysie. W Unii 
Europejskiej pojawił się więc termin spra-
wiedliwej transformacji, a wraz z nim 
fundusz o wielkości 37 mld euro. Miał 
on być przeznaczony na wsparcie trans-
formacji regionów pogórniczych. Duża 
część miała trafić do Polski. Na ostatnim 
szczycie Unii Europejskiej fundusz ścięto 
jednak z ponad 37 mld do 17 mld euro, 
co miało spowodować, że do Polski za-
miast 8 mld trafi 5 mld euro lub mniej, 
bo trwa spór na temat drogi dochodzenia 
do transformacji energetycznej i wyzna-
czenia konkretnego terminu odejścia 
od węgla, czego Polska unika. – Komi-
sja Europejska nie zmieniła zdania i na-
dal uważa, że Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji powinien wynosić niemal  
40 mld euro. To Rada Europejska, a więc 
premierzy unijnych krajów, podjęła decy-
zję o zmniejszeniu funduszu. Dziwię się, 
że premier Morawiecki się na to zgodził 
– mówi europoseł Jerzy Buzek i wyraża 
nadzieję, że tę decyzję Rady Europejskiej 
można jeszcze będzie odwrócić. 

Adam Guibourgé-Czetwertyński, 
wiceminister klimatu, wskazuje, że cię-
cia w budżecie unijnym były dziełem 
niewielkiej grupy państw, tzw. państw 
oszczędnych, i podkreśla, że w wypadku 
transformacji energetycznej fundusze 
na wsparcie regionów, w których wiele 
rodzin utrzymuje się z wydobycia i wy-
korzystania węgla kamiennego czy bru-
natnego, będą bardzo potrzebne.

MAŁO ZUŻYWAMY, 
DUŻO EMITUJEMY

Polska energetyka jest dziś mocno 
osadzona na węglu, co staje się coraz 
większym problemem. – Udział paliw 
stałych w wytwarzaniu energii przekra-
cza 80 proc., przez co poziom emisji CO2 
jest bardzo wysoki. Jesteśmy potężnym 
emitentem. Pod względem emisji zaj-
mujemy piąte miejsce w Europie i dru-
gie na świecie – mówi Janusz Steinhoff, 
były wicepremier i minister gospodarki. 
Dodaje przy tym, że mamy wysoki po-
ziom emisji, mimo że per capita zuży-
cie energii elektrycznej jest stosunkowo 
niewielkie na przykład w porównaniu 
z Niemcami.

– Na 1 MWh wyprodukowanej ener-
gii emitujemy około 900 kg CO2, co rzu-
tuje na ekonomię wytwarzania energii 
elektrycznej. Musimy sobie uczciwie po-
wiedzieć, że na przestrzeni najbliższych  
25 lat będzie miało miejsce pożegnanie 
z paliwami stałymi – powiedział Janusz 
Steinhoff podczas sierpniowej edycji 
kongresu EEC Online. Utrzymujące się 
na wysokim poziomie ceny praw do emi-
sji dwutlenku węgla w ramach systemu 
ETS powodują, że energia w Polsce jest 
bardzo droga. 

– Musimy mieć świadomość, 
że utrzymywanie sytuacji, w której 

hurtowe ceny energii są bardzo wysokie, 
jest szkodliwe dla gospodarki, bo będzie 
spadała jej konkurencyjność – mówi były 
wicepremier i dodaje, że transformacja 
elektroenergetyki jest największym wy-
zwaniem naszej gospodarki. 

WYRÓWNAĆ KOSZTY 
OCHRONY KLIMATU
Jedną z metod poprawy konkurencyj-

ności unijnego przemysłu jest tzw. carbon 
tax. Nazywany potocznie podatkiem wę-
glowym lub cłem węglowym. – To ani cło, 
ani podatek, tylko opłata wyrównawcza. 
Chodzi o to, żeby wyrównać warunki kon-
kurowania między obciążonym kosztami 
polityki klimatycznej przemysłem euro-
pejskim a producentami spoza UE, którzy 
tych opłat nie ponoszą, co ułatwia im 
oferowanie stali w niższych cenach niż 
w Europie – podkreśla Tomasz Ślęzak, 
dyrektor energii i ochrony środowiska, 
członek zarządu spółki ArcelorMittal Po-
land. Hutnictwo jest przemysłem, który 
najgłośniej nawołuje o wprowadzenie tej 
opłaty, bo stal jest towarem, którym han-
dluje się globalnie, więc różnice w kosz-
tach mają duże znaczenie. 

Wstrzymując pracę jednej ze swoich 
hiszpańskich hut, ArcelorMittal stwier-
dził, że obecnie już bardziej się opłaca 
wozić z Brazylii slaby (bryły stali do dal-
szej obróbki w walcowniach) niż rudę 

żelaza, z której w Hiszpanii wytapia się 
stal. W Polsce podobny przypadek mieli-
śmy w wypadku Huty Częstochowa (choć 
to inny rodzaj huty, wytwarzającej stal 
ze złomu, a nie rudy żelaza i koksu), któ-
rej stalownia została kilka lat temu wy-
łączona, bo ówczesnemu ukraińskiemu 
właścicielowi już wtedy bardziej opłaca-
ło się przywozić z Ukrainy gotowe slaby, 
niż produkować je w Polsce. Mimo ko-
nieczności dołożenia kosztów transportu 
stal z Ukrainy była o kilkaset złotych 
tańsza. Podobną sytuację do hiszpań-
skich hut ArcelorMittal możemy mieć 
w przypadku Ukrainy – dziś szerokim 
torem przyjeżdża do nas stamtąd ruda 
żelaza, ale ArcelorMittal ma tam wielkie 
piece, więc może się okazać, że lepiej 
produkować stal tam.

Ograniczenie produkcji wielkich pie-
ców w Europie spowoduje zmniejszenie 
zapotrzebowania na węgiel koksowy. 

ŚLAD WĘGLOWY DO OCLENIA
Ślad węglowy mamy niemal w każ-

dym produkcie, bo stal jest wykorzy-
stywana do wytworzenia samocho-
dów, sprzętu AGD, maszyn i urządzeń. 
To część tajemnicy konkurencyjności 
towarów z Azji. 

Jeżeli jednak przy określaniu śladu 
węglowego będziemy rozpatrywali także 
kwestie emisji związanych z transpor-
tem towarów z innych kontynentów, 
to carbon tax wpłynie także na konku-
rencyjność polskiego węgla. Sprowadza-
jąc węgiel z Australii, Kolumbii czy choć-
by Rosji i Ukrainy, trzeba go dostarczyć, 
spalić ropę w przypadku statków czy 
energię w wypadku transportu kole-
jowego. To wszystko spowoduje obcią-
żenie sprowadzanego surowca opłatą 
wyrównawczą. 

To nie zmieni kierunku odchodzenia 
od paliw kopalnych, ale może zmniejszy 
dolegliwość tego procesu i obecne pro-
blemy z rentownością kopalń. 

Problemem jest na razie przedłu-
żanie się procedur. – Mamy mentalny 
przełom w Europie, dlatego że najwyżsi 
europejscy urzędnicy mówią, że potrzeb-
ne, a nawet niezbędne jest wprowadze-
nie opłaty wyrównawczej, ale tempo 
prac nad tą opłatą jest rozczarowujące. 
Nie widzimy ruchów wokół tej sprawy. 
Zakładaliśmy, że jest możliwe wpro-
wadzenie tego od początku przyszłego 
roku – mówi Tomasz Ślęzak. Na razie 
nic na to nie wskazuje. PIOTR MYSZOR

Węgiel z importu do opodatkowania? Może już w przyszłym roku

Węglowa opłata wyrównawcza
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Krew dla szpitali od górników TAURONA
Górnicy TAURONA podczas 15 akcji chary-
tatywnych przeprowadzonych od począt-
ku roku oddali już ponad 320 litrów krwi. 
To realna pomoc dla szpitali na Śląsku 
i w Małopolsce.

Już od początku pandemii Mini-
sterstwo Zdrowia i Regionalne Cen-
tra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

alarmowały o brakach w bankach krwi. 
Czerwonego płynu nie da się wyprodu-
kować, a na co dzień jest on niezbędny 
dla ratowania zdrowia i życia drugiego 
człowieka.

Na zapotrzebowanie regionalnych 
placówek medycznych odpowiedzieli 
górnicy z zakładów górniczych ZG Jani-
na, ZG Sobieski i ZG Brzeszcze, którzy 

podczas kilkunastu akcji charytatyw-
nych oddawali krew przy zachowaniu 
nadzwyczajnego reżimu sanitarnego.

– Ciężka, zespołowa praca pod zie-
mią kształtuje wśród górników poczucie 
odpowiedzialności za drugiego czło-
wieka i chęć niesienia pomocy. Idea 
dzielenia się krwią dla ratowania ludz-
kiego życia jest więc bliska górnikom, 

szczególnie w czasie, który wymaga ta-
kich prospołecznych postaw – podkreśla 
Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON 
Wydobycie.

W tym roku w zakładach górniczych 
TAURON Wydobycie odbędzie się jeszcze 
pięć akcji zbiórek krwi.

 •
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Wiceminister aktywów państwowych Artur 
Soboń, pełnomocnik rządu ds. transfor-
macji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego, spotkał się 8 października 
z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej i reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi. Problemy polskiego górnic-
twa i znaczenie JSW dla gospodarki były 
głównym tematem spotkania.

Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW 
SA, poinformował wiceministra o po-
wołaniu w Spółce zespołu roboczego 
zajmującego się wypracowaniem mo-
delu jej funkcjonowania, dzięki któremu 
będzie ona zmierzać do tego, aby w stu 
procentach skoncentrować się na pro-
dukcji węgla koksowego. Jest on na liście 
surowców krytycznych dla gospodarki 
krajów Unii Europejskiej. Z kolei węgiel 
energetyczny jako paliwo jest na liście 
surowców niemile widzianych w unijnej 
gospodarce. 

To nie jest łatwy czas, ale trzeba my-
śleć o przyszłości. Węgiel energetyczny 
w kopalniach JSW jest produktem ubocz-
nym. Strategicznym celem jest taka or-
ganizacja produkcji, aby jego udział 
w całkowitej produkcji systematycznie 
malał. Dlatego Spółka wciąż unowocze-
śnia zakłady przeróbcze. JSW planuje 
strategicznie – inwestuje także w samo-
wystarczalność energetyczną i ekologię. 

Pandemia koronawirusa spowodo-
wała ogromne zawirowania w gospodar-
ce, dotknęła wiele firm i instytucji. Stało 
się to także udziałem Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, największego w Unii Euro-
pejskiej producenta węgla koksowego. 
Dziś widać wyraźnie, że mimo postępów 
epidemii odradza się gospodarka, ro-
sną więc również inwestycje. Co ważne, 

JSW przetrwała trudne czasy lepiej niż 
inne firmy, głównie dzięki środkom 
z utworzonego w styczniu 2018 roku 
Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyj-
nego Zamkniętego. Zgromadzone tam 
niemal dwumiliardowe oszczędności 
okazały się znakomitym stabilizatorem 
dla Spółki. – Cykliczność w przemyśle 
wydobywczym jest czymś wpisanym 
w normalną działalność. Właśnie dzięki 
powołaniu do życia Funduszu Stabiliza-
cyjnego mogliśmy realizować naszą stra-
tegię rozwoju w okresie dekoniunktury 
na rynku – mówi Artur Dyczko, zastępca 
prezesa zarządu JSW ds. technicznych 
i operacyjnych. – Jeśli pojawi się możli-
wość, będziemy dążyć do uzupełnienia 

środków w funduszu. Do tego potrzebna 
jest poprawa sytuacji na rynku węgla 
koksowego i koksu. 

INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ
Spółka nie zamierza jednak bier-

nie czekać na rozwój sytuacji rynkowej 
i rozbudowuje swoją bazę zasobową, 
między innymi inwestując w najmłodszą 
polską kopalnię Jastrzębie-Bzie. To w jej 
zasobach spoczywają miliony ton naj-
lepszego i najdroższego węgla koksują-
cego. – Teraz nasze wysiłki są skupione 
na tym, aby pierwszy węgiel z tej kopalni 
zacząć wydobywać w IV kwartale 2021 
roku, czyli co najmniej rok wcześniej, niż 
zakładał harmonogram budowy – mówi 
prezes Dyczko. 

Nowe zasoby węgla znacząco 
wzmocnią pozycję JSW, która już dziś 
jest jednym z największych polskich 
przedsiębiorstw. W zakładach tej gieł-
dowej spółki pracuje około 22,5 tys. osób, 
których zadaniem jest przede wszyst-
kim produkcja węgla metalurgicznego 
(koksowego) – surowca wykorzysty-
wanego do produkcji stali. To łącznie 
pięć zakładów górniczych: Pniówek 
w Pawłowicach, Knurów-Szczygłowice 
w Knurowie, Budryk w Ornontowicach 
oraz Borynia-Zofiówka i Jastrzębie-Bzie 
w Jastrzębiu-Zdroju. W tych właśnie ko-
palniach wydobywany jest surowiec, 
który od 2017 roku znajduje się na unij-
nej liście materiałów krytycznych, a więc 
trudno zastępowalnych, obok między 
innymi wolframu czy chromu. 

Możliwości są ogromne, wielkość 
udokumentowanych zasobów ope-
ratywnych węgla wynosi miliard ton, 
a to gwarantuje utrzymanie wydobycia 
przez JSW do 2075 roku. Także moce 
produkcyjne trzech koksowni należą-
cych do Grupy Kapitałowej JSW są wy-
korzystywane niemal w stu procentach, 
a pomimo pandemii i czasowego rady-
kalnego ograniczenia wydobycia w kilku 

kopalniach nie anulowano ani jednego 
kontraktu na dostawy węgla koksowego 
i koksu. – Nasi kluczowi odbiorcy nie za-
wiedli się na nas. Terminowość dostaw 
i ich wysoka jakość wciąż są znakiem fir-
mowym JSW. Pandemia nie zmogła nas 
– podkreśla wiceprezes Artur Dyczko.

ZIELONA ZMIANA
Ogromnym wyzwaniem dla tak 

dużej spółki z branży wydobywczej 
pozostaje ekologia. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa wychwytuje ponad jedną 
trzecią metanu, który wydobywa się 
z podziemnych wyrobisk. Znaczna jego 
część jest wykorzystywana do produkcji 
energii. Możliwości i potrzeby są jednak 
znacznie większe. Spółka zapowiada 
inwestycje w odmetanowanie kopalń 
i zagospodarowanie gazu. Nie bez po-
wodu – w 2019 roku w kopalniach JSW 
uwolniło się 377,6 mln m3 metanu, a sys-
temem odmetanowania ujęto 131,7 mln 
m3. Z tego ponad połowę, bo 76,9 mln 
m3, zużyto w układach kogeneracyjnych. 
Do atmosfery uwolniło się tymczasem 
300,7 mln m3 metanu. – Nasze paliwo 
to efekt uboczny naszej podstawowej 
działalności, czyli górniczej eksploatacji 
węgla koksowego. Wystarczy wesprzeć 
inwestycje JSW służące wychwytywaniu 
tego gazu na wszystkich etapach działal-
ności górniczej i mamy olbrzymi efekt 
ekologiczny, a przy okazji ekonomiczny. 
Gdyby wprowadzić metan do europej-
skiego systemu handlu emisjami, kosz-
towałoby to nas około 637,5 mln złotych, 
bo potencjał cieplarniany metanu, który 
towarzyszy złożom węgla koksowego, 
jest aż 28 razy większy od potencjału 
cieplarnianego dwutlenku węgla – tłu-
maczy Artur Dyczko. – Dla zarządu JSW 
jest jasne, że musimy zagospodarować 
więcej metanu niż do tej pory. Zamierza-
my też zwiększyć efektywność odmeta-
nowania kopalń, choć to trudne zadanie. 

Docelowo Spółka chce przerabiać 
całość pozyskiwanego metanu na po-
trzeby energetyczne i po zakończeniu 
budowy bloku energetycznego w EC 
Radlin zbliżyć się do samowystarczal-
ności energetycznej. To bardzo ważne, 
bo energia jest znaczącym elementem 
wpływającym na jej działalność – tyl-
ko w 2019 roku na zakup energii JSW 
przeznaczyła ponad 330 mln złotych. 
W przyszłym roku powinny zakończyć 
się inwestycje w budowę nowych ukła-
dów kogeneracyjnych, pozwalających 
wykorzystywać jako paliwo odzyski-
wany z wyrobisk górniczych metan. 
Łącznie JSW zamierza wydać na ten cel 
około 300 mln złotych. 

Ekologicznych pomysłów jest więcej. 
Jastrzębska Spółka Węglowa poszukuje 
partnera do realizacji projektów fotowol-
taicznych. Pierwsza farma z panelami 
o mocy 3 MW powstanie w pobliżu ko-
palni Budryk w Ornontowicach, na tere-
nie zakładu odsalania wody. Inwestycja 
ruszy w przyszłym roku. 

HK/MAT. PRAS. JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Koncentracja na węglu koksowym 
i ochronie klimatu

JSW będzie zmierzać do tego, aby w stu procentach skoncentrować się na produkcji węgla koksowego
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Jastrzębska Spółka Węglowa sfinansowa-
ła zakup sprzętu laboratoryjnego dla Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach 
i Wodzisławiu Śląskim. Sprzęt kosztował 
330 tys. złotych. Wsparcie dla służby zdro-
wia jest jednocześnie wsparciem dla pra-
cowników i ich rodzin mieszkających w re-
jonie działania zakładu opieki zdrowotnej. 

Zakupiony sprzęt pozwala nie tylko 
na wykrywanie koronawirusa SARS– 
-CoV-2. W nowoczesnym laboratorium 
będzie można przeprowadzać badania 
na obecność wielu innych patogenów 
wirusowych, grzybiczych i bakterii 
chorobotwórczych. 

– Wielu okolicznym szpitalom po-
magamy w różny sposób i to jest dla 
nas sprawa oczywista. Proszę pamię-
tać, że sama Jastrzębska Spółka Węglo-
wa zatrudnia ponad 22 tysiące ludzi, 
a zatem pomoc dla szpitali i innych in-
stytucji ochrony zdrowia na południu 
Polski to pomoc dla naszych pracowni-
ków i ich rodzin – mówił Włodzimierz 
Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

W ramach podpisanego poro-
zumienia – w pierwszej kolejno-
ści z badań będzie mogła korzystać 
określona grupa pracowników JSW. 
  •

S Z P I T A L E � W � W O D Z I S Ł A W I U � Ś L Ą S K I M � I � R Y D U Ł T O W A C H�
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Wsparcie w walce 
z zakażeniami
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Wrzesień to pierwszy miesiąc w tym roku, 
w którym nastąpiła zdecydowana poprawa 
nastrojów wśród uczestników międzynaro-
dowego rynku węgla, czemu towarzyszyły 
wzrosty cen we wszystkich światowych ter-
minalach węglowych oraz poprawa pro-
gnoz na resztę roku – napisali w comiesięcz-
nym opracowaniu eksperci katowickiego 
oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W końcu września wartość indeksów 
cen węgla w trzech największych świa-
towych terminalach: australijskim New-
castle, europejskim ARA i południowo-
afrykańskim Richards Bay przekraczała  
59 dolarów za tonę surowca o określo-
nych parametrach. Dla porównania 
– polskie indeksy cenowe w przelicze-
niu na warunki portów ARA wyniosły 
w sierpniu (danych za wrzesień jeszcze 
nie ma) ponad 79 dolarów za tonę węgla 
na potrzeby energetyki oraz 90,5 dolara 

za tonę surowca dla ciepłownictwa. Ozna-
cza to, że krajowe ceny, kształtowane 
przede wszystkim w relacjach górnictwa 
z największymi odbiorcami, wciąż są zna-
cząco wyższe od cen międzynarodowych. 
W sierpniu krajowe indeksy cenowe nie-
co umocniły się w odniesieniu do lipca.

WIĘCEJ PRĄDU Z WĘGLA, 
MNIEJ Z WIATRU I ATOMU
W opracowanym przez katowicki od-

dział ARP comiesięcznym podsumowaniu 
publikacji prasowych wynika, że na wrze-
śniowy wzrost cen na rynku europejskim 
wpłynęły między innymi poprawiające 
się prognozy dotyczące wzrostu udziału 
węgla w produkcji energii w kolejnych 
miesiącach tego roku oraz ograniczenie 
dostaw surowca z Kolumbii. Dodatko-
wym czynnikiem był spadek produkcji 
energii wiatrowej w Niemczech, co szcze-
gólnie w pierwszej połowie września 

przełożyło się na zwiększenie produkcji 
prądu z paliw stałych.

W najbliższych miesiącach progno-
zowany jest spadek produkcji energii 
jądrowej w Europie, co również daje 
szansę na większą produkcję energii 
z węgla – będzie to zależeć od popytu 
oraz stopnia wykorzystania mocy za-
instalowanej dla energii odnawialnej. 
Eksperci przewidują, że do końca tego 
roku konsumpcja i udział węgla w eu-
ropejskim miksie energetycznym będą 
wzrastać. Analizy Platts Analytics wska-
zują, iż udział węgla w globalnym miksie 
energetycznym do końca kolejnej deka-
dy pozostanie na poziomie 20–25 proc.

W SIERPNIU PRODUKCJA 
RÓWNA SPRZEDAŻY, ALE 
ZWAŁY WCIĄŻ PEŁNE
Bardziej optymistyczne niż 

dotąd prognozy dla globalnego 

i europejskiego rynku węgla nie prze-
kładają się na razie na kondycję pol-
skiego górnictwa, zmagającego się 
z przepełnionymi zwałami węgla ener-
getycznego – w końcu sierpnia przy 
kopalniach leżało 7,9 mln ton niesprze-
danego surowca.

W sierpniu wielkość sprzedaży 
węgla z polskich kopalń była – po raz 
pierwszy w tym roku – niemal równa 
miesięcznej krajowej produkcji tego 
surowca, wynoszącej około 4,2 mln 
ton. W odniesieniu do lipca kopalnie 
zmniejszyły produkcję o około 800 tys. 
ton, równoważąc wielkość miesięcz-
nego wydobycia i sprzedaży. W tym 
roku jedynie w maju i czerwcu, kiedy 
górnictwo najbardziej odczuwało skut-
ki pandemii koronawirusa, miesięcz-
na sprzedaż była wyższa od wielkości 
wydobycia.

 MHB

Jesienne ożywienie na międzynarodowym rynku węgla energetycznego

Lepszy czas dla węgla?

14 października w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach otwar-
to nowoczesną pracownię komputerową 
o charakterze terminalowym. Sprzęt in-
formatyczny to dar Fundacji JSW. Składa 
się na niego serwer, 15 stanowisk termi-
nalowych, 10 laptopów oraz wielkoforma-
towy monitor zamiast tablicy. Placówka 
otrzymała też od fundacji ergonomiczne 
krzesła oraz biurka. Wartość darowizny 
to prawie 50 tys. złotych. 

– To najlepszy prezent, jaki mogliśmy 
otrzymać na Dzień Nauczyciela. Wcze-
śniej nasza pracownia to były kilkuna-
stoletnie, mocno już wyeksploatowane 
komputery, a do tego stare meble i po-
mieszczenie, które wymagało gruntow-
nego remontu. Dziś to centralny serwer, 
terminale dla uczniów i nowoczesne me-
ble – powiedziała Alina Konsek, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Reja w Go-
rzyczkach. – Nasza szkoła znajduje się 
na wiejskich terenach górniczych, dzięki 
tej pracowni dorównamy dużym miej-
skim szkołom, a nasi uczniowie zyskali 
równe szanse w dostępie do nowocze-
snych technologii – dodała.

N a j b a r d z i e j  z a d o w o l e n i 
z nowoczesnej pracowni informatycznej 
są uczniowie.

– Teraz, kiedy mamy do dyspozycji 
takiej klasy sprzęt, lekcje informatyki 
staną się ulubionymi zajęciami. Będzie-
my mogli uczyć się na najnowszych 
programach, a to przełoży się na nasze 
postępy w nauce – powiedział Mikołaj 
Szydłowski, uczeń siódmej klasy. 

Nowoczesna pracownia służyć bę-
dzie także do nauki języków obcych. 
Multimedialne techniki edukacyjne 

należą do szczególnie skutecznych form 
tego typu edukacji.

Nazwa projektu „Komputerowy 
świat – starszy młodszy za pan brat” 
doskonale opisuje też inne cele, jakie 
przyświecały nauczycielom, dyrekcji 
oraz Fundacji JSW. W lokalnych spo-
łecznościach takich jak Gorzyczki szkoła 
często spełnia nie tylko funkcje eduka-
cyjne. Nowoczesna pracownia stanie 
się platformą integracji pokoleń, miej-
scem spotkań rodziców z dziećmi, ale 
też dziadków z wnukami.

– Wspieranie edukacji to jeden 
z najważniejszych statutowych celów 
Fundacji JSW. Dla nas to nie tylko inwe-
stycja w najmłodsze pokolenie, ale też 
inwestycja w naszą wspólną przyszłość. 
Do tej pory wsparliśmy już powstanie 
15 specjalistycznych pracowni szkol-
nych w placówkach z całego regionu. 
W Gorzyczkach otwieramy dziś pracow-
nię, w której uczniowie będą zdobywać 
wiedzę z informatyki i języków obcych, 
a więc kompetencje, które zdecydują 
nie tylko o ich wykształceniu, ale też 
zapewne o całej zawodowej przyszło-
ści – oświadczył Artur Dyczko, prezes 
Fundacji JSW.

O znaczeniu, jakie dla lokalnej spo-
łeczności ma nowoczesna pracownia 
informatyczna, może świadczyć udział 
w uroczystości przedstawicieli władz 
gminy, powiatu, a nawet parlamentu. 
– Jestem pedagogiem z wieloletnim sta-
żem, dlatego wiem, jak ważne dla edu-
kacji uczniów są nowoczesne narzędzia 
edukacyjne, szczególnie w nauczaniu 
informatyki. Takim wsparciem JSW 
daje doskonały przykład dla innych 
– powiedziała Teresa Glenc, posłanka 
na Sejm RP.

Fundacja JSW została powołana do ży-
cia w 2018 roku przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową. Wspiera lokalne społeczności 

w realizacji inicjatyw związanych z kul-
turą, edukacją, tradycją oraz zdrowiem 
i bezpieczeństwem.  MAT. PRAS. JSW SA

F U N D A C J A � J S W

Nowoczesna pracownia informatyczna 
dla szkoły w Gorzyczkach

Wspieranie edukacji to jeden z najważniejszych statutowych celów Fundacji JSW
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Wiele krajów pogrążonych w dotkliwej, 
wieloletniej suszy zwraca uwagę na zu-
życie i nadużywanie wody. Ale nie trzeba 
daleko szukać – Polska nie jest krajem 
zasobnym w wilgoć. Deszczowe niże nad-
ciągają do nas najczęściej znad Atlanty-
ku, więc znaczna część deszczu spada 
we Francji i Niemczech. Do tego maksi-
mum opadów przypada u nas latem, a nie 
wtedy, gdy rośliny najbardziej tego po-
trzebują, czyli wiosną. Nie możemy też li-
czyć na topniejące śniegi, bo ostatnie zimy 
są niemal bezśnieżne. Poza tym globalne 
ocieplenie sprawiło, że susze zdarzają się 
już co drugi rok. Im cieplej, tym szybciej 
paruje woda, więc aby wilgotność gleby 
pozostawała taka sama, deszczu powinno 
być więcej. Tymczasem tak wcale się nie 
dzieje. Jednak – jak z większością ekolo-
gicznych zagadnień – ważne są systemo-
we działania rządzących, ale także nawet 
małe działania wielu ludzi.

Woda jest jednym z ważniejszych, je-
śli nie najważniejszym z zasobów, z któ-
rych korzysta człowiek. Oszczędzanie jej 
w domu nie tylko pomaga w utrzymy-
waniu tego cennego zasobu, ale także 
pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Zatem przede wszystkim – zakręć 
kran. Zacznij oszczędzać od porzucenia 
złego nawyku: nigdy nie pozwól, aby 
woda z kranu niepotrzebnie płynęła, 
gdy myjesz naczynia, myjesz ręce, twarz, 
zęby lub gdy się golisz. Baterie łazien-
kowe zużywają nawet 12 litrów wody 
na minutę. Zakręć kran podczas mycia 
zębów i golenia, a zaoszczędzisz nawet 
setki litrów miesięcznie! Ważną rzeczą 

jest także naprawa cieknących kranów. 
Takie powolne kapanie może zmarno-
wać nawet 100 litrów wody dziennie, 
a nieszczelna toaleta może marnować 
kilkaset litrów dziennie!

Kolejna rzecz – wykorzystaj każdą 
kroplę. Naucz się zmieniać przeznacze-
nie wody. Bardzo prostym sposobem jest 
wstawienie pod durszlak naczynia i zbie-
ranie wody pitnej używanej do spłuka-
nia owoców czy warzyw i podlanie nią 
kwiatków na parapecie albo ogrodzie. 
Zrób to samo, czekając na dopływ ciepłej 
wody.

Warto też korzystać ze sposobu, 
który wiele osób pamięta z przeszłości. 
Zamiast pozwalać wodzie płynąć pod-
czas zmywania naczyń, napełnij jedną 
komorę zlewu gorącą wodą z płynem 
do mycia, a drugi zimną, czystą wodą 
do płukania. Zużyjesz połowę wody, któ-
rą normalnie byś zużywał.

A jeśli na co dzień używasz zmywar-
ki, to przy kupowaniu nowej rozważ 
mniejszą. Nowoczesne, wydajne urzą-
dzenia mogą zaoszczędzić dużo wody. 
Do tego ważne, żeby uruchamiać tylko 
w pełni załadowaną zmywarkę czy pral-
kę. Przed uruchomieniem pralki pocze-
kaj, aż będziesz miał wystarczająco dużo 
ubrań, aby zrobić pełne pranie. Jeśli mu-
sisz wyprać oddzielnie mały ładunek, 
odpowiednio wyreguluj poziom wody.

I jeśli już o pralce mowa – łazien-
ka jest miejscem największego zużycia 
wody w domu. Jest to więc również miej-
sce, w którym można uzyskać znaczne 
oszczędności wody, dokonując inteli-
gentnych wyborów.

Na przykład toalety odpowiadają 
za prawie 30 proc. przeciętnego zużycia 
wody w domu. Starsze zużywają nawet 
do kilkunastu litrów, ale nowsze już zale-
dwie 5–6 litrów wody na spłukanie. War-
to też wybierać możliwość podwójnego 
spłukiwania – z mniejszą lub większą 
ilością wody. Prysznic stanowi prawie 
17 proc. zużycia wody w gospodarstwie 
domowym – około 150 litrów dziennie 
dla przeciętnej czteroosobowej rodziny, 
ale zależy to od tego, ile czasu pod nim 
spędzasz. Podczas ośmio–dziesięciomi-
nutowego prysznica możesz zużyć mniej 
więcej taką samą ilość wody jak w przy-
padku kąpieli w wannie, czyli około  
110 litrów wody. Wystarczy jednak, 
że skrócisz ten czas o połowę, by zuży-
cie wody spadło do 50–60 litrów. Może 
więc warto wyrobić sobie nowe nawyki 
i na przykład spróbować użyć minutni-
ka, aby zaplanować czas pod pryszni-
cem? Dobrym pomysłem jest też zastą-
pienie zwykłej słuchawki prysznicowej 
modelem oszczędzającym wodę.

Ogród także może być miejscem, 
gdzie „uciekają” ogromne ilości wody. 
Mądrze podchodź do nawadniania. 
Podlewaj trawnik o optymalnej porze, 
ponadto pamiętaj, że należy kosić tra-
wę na większą wysokość, co zapobie-
ga szybkiemu parowaniu wilgoci. Jeśli 
korzystasz ze zautomatyzowanego na-
wadniania – dobrą inwestycją mogą być 
pogodowe sterowniki, które dostosowują 
się do rzeczywistych warunków pogo-
dowych i dostarczają wodę tylko wtedy, 
gdy jest to potrzebne. Dobrym pomysłem 
są też przewody i węże do nawadniania 

kropelkowego, aby zwiększyć jego 
wydajność. Warto też zastanowić się 
nad odpowiednim doborem roślin 
w ogrodzie.

No i jeszcze przechwytywanie desz-
czówki. Oszczędzanie i przechowywanie 
deszczówki z rynien jest świetnym spo-
sobem na pozyskanie jej do wykorzysta-
nia w ogrodzie.

Oszczędzanie wody za pomocą pro-
stych codziennych działań niewymaga-
jących wiele wysiłku może zaoszczędzić 
pieniądze, czas i bardzo pomóc naszej 
wysychającej planecie.  HK

Stały dostęp do czystej wody i elektryczności to przywilej, który często uważamy za pewnik. Zupełnie niesłusznie

Jak oszczędzać wodę w domu?
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Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze

Mobilne biuro zakończyło objazd gmin
Zakończył się wakacyjny projekt pod na-
zwą Mobilne Biuro Programu Czyste Po-
wietrze. Specjalny Bus WFOŚiGW w Ka-
towicach przez trzy miesiące odwiedzał 
gminy województwa śląskiego. 

Eksperci funduszu udzielali po-
rad, odpowiadali na pytania dotyczące 
termomodernizacji czy wymiany tzw. 
kopciuchów oraz pomagali wypełnić 
wnioski o dotacje. – Łącznie nasz spe-
cjalny bus Mobilnego Biura przejechał 

8 tys. kilometrów i zaparkował na terenie  
104 gmin. Nasi eksperci udzielili 3236 
porad i przyjęli 326 wniosków o dofi-
nansowanie. To bardzo dobry wynik. 
Poza tym dobrze rozpropagowaliśmy 
program Czyste Powietrze. Nie wyklu-
czam, że powtórzymy tę akcję w następ-
ne wakacje – podsumowuje Tomasz Bed-
narek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Po inauguracji z udziałem ministra 
klimatu Michała Kurtyki w Myślenicach 
Mobilne Biuro wystartowało w trasę 

po województwie śląskim. Pierwsza 
była Pszczyna, jedna z najbardziej za-
nieczyszczonych gmin w Polsce. Ostat-
nią – Ruda Śląska. – Spotkania na żywo 
z osobami, które doradzą w kwestii 
możliwych rozwiązań termomoderni-
zacyjnych czy też pokażą, jak wypełnić 
wniosek w programie, to kolejny krok 
w celu poprawy jakości powietrza nie 
tylko w wielkich aglomeracjach, ale rów-
nież w małych miejscowościach – mówił 
podczas inauguracji minister klimatu.

Mobilne Biura Programu Czyste 
Powietrze realizowały dwa Wojewódz-
kie Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – w Katowicach 
oraz Krakowie. Pierwotnie pilotażowy 
projekt miał trwać do końca sierpnia, 
ale ze względu na olbrzymie zaintere-
sowanie zarząd katowickiego funduszu 
zdecydował o wydłużeniu tego terminu 
do końca września. 

•

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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W pierwszej połowie przyszłego roku Audi 
wprowadzi na rynek model Q5 Sportback. 
To CUV, czyli SUV o cechach coupé. Sa-
mochód w wersji Sportback ma 4,69 metra 
długości, a więc jest o 7 milimetrów dłuż-
szy niż jego siostrzany model. Wysokość 
i szerokość pozostają takie same. Duży 
rozstaw osi, wynoszący 2,82 metra, za-
pewnia dużo miejsca pasażerom.

Przestrzeń bagażowa ma pojemność 
510 litrów, a przesuwając tylną kana-
pę, można ją powiększyć do 570 litrów. 
Po złożeniu tylnych foteli i wypełnie-
niu przestrzeni aż po dach pojemność 
ta wzrasta do 1480 litrów. 

Klienci mogą wybierać wśród 12 ko-
lorów nadwozia, a także szerokiej gamy 
wykończeń i dodatków, pośród których 
znajduje się czarny pakiet stylistyczny.

Tylne światła nowego Audi Q5 Sport- 
back dostępne są opcjonalnie z innowa-
cyjną, cyfrową techniką OLED. Cieka-
wostką jest nowe rozwiązanie zwiększa-
jące bezpieczeństwo – jeżeli inny pojazd 
zbliży się do stojącego nieruchomo Audi 
Q5 Sportback na mniej niż 2 metry, 

wszystkie segmenty OLED zaświecą się 
jako ostrzeżenie dla nadjeżdżającego.

Na początek nowe Audi Q5 Sport-
back dostępne będzie w Europie z moc-
nym, dwulitrowym, czterocylindro-
wym silnikiem wysokoprężnym. Ma on  
204 KM mocy, 400 Nm momentu obroto-
wego i jest zestawiany z siedmiobiegową, 
dwusprzęgłową automatyczną skrzynią 
biegów S tronic oraz z napędem na czte-
ry koła quattro ultra. Wydajność auta 
zwiększa system tzw. miękkiej hybrydy 
– mild hybrid. 

Później pojawi się drugi wariant 
czterocylindrowego TDI oraz dwie czte-
rocylindrowe jednostki benzynowe 2.0 
TFSI. Q5 Sportback będzie też oferowa-
ny jako hybryda typu plug-in w dwóch 
wersjach mocy. 

Auto może mieć adaptacyjne zawie-
szenie pneumatyczne – adaptive air 
suspension, które jest w stanie zmie-
nić wysokość zawieszenia karoserii 
nawet o 60 milimetrów. Podczas jazdy 
po drogach nieutwardzonych można 
zwiększyć prześwit nawet o 45 milime-
trów, a podczas szybkiej jazdy jest ono 

automatycznie opuszczane o 15 mili-
metrów. Możliwe jest także obniżenie 
tylnej osi o 55 milimetrów, co ułatwia 
załadunek.

Samochód będzie produkowany 
w San José Chiapa w Meksyku. 

CENTRUM TESTOWE 
AKUMULATORÓW SEATA
Elektryfikacja to jedno z najważ-

niejszych założeń strategicznych Seata. 
Ma w nim pomóc nowe Test Center Ener-
gy, które powstanie przy fabryce w Mar-
torell w kwietniu 2021 roku. W nowo-
czesnym laboratorium akumulatorów, 
w które koncern chce zainwestować  
7 mln euro, będzie można opracować, 
a także przetestować różne systemy 
zasilania pojazdów elektrycznych i hy-
brydowych. Budowa Test Center Energy 
jest ujęta w ogłoszonym niedawno przez 
spółkę planie inwestycyjnym o łącznej 
wartości 5 mld euro. Pojazdy, ogniwa 
i akumulatory będzie można testować 
w laboratorium o łącznej mocy testowej 
1,3 MW, co świadczy o jego pionierskim 
charakterze.

Powierzchnia laboratorium 
ma mieć około 1500 m2. W budynku 
znajdą się przestrzenie testowe ogniw 
baterii litowo-jonowych, akumulato-
rów średniego i wysokiego napięcia, 
a także systemów ładowania stosowa-
nych w pojazdach elektrycznych różne-
go typu. W planach kompleksu znalazły 
się także specjalne komory klimatyczne 
o mocy testowej 200 kW, odtwarzają-
ce warunki atmosferyczne, w których 
może znaleźć się auto. To tam będą 
odbywać się testy akumulatorów oraz 
systemów modułowych. Na terytorium 
Test Center Energy powstanie także 
zaawansowane technologicznie labo-
ratorium do projektowania i produkcji 
prototypów nowoczesnych akumulato-
rów oraz budowania interfejsów syste-
mów testowania. 

Centrum testowe dołączy do ist-
niejącego już od 2010 roku laborato-
rium akumulatorów niskiego, średnie-
go i wysokiego napięcia. Dziesięć lat 

krajowych, a także międzynarodowych 
badań i projektów umożliwiło stwo-
rzenie planu nowoczesnego obiektu, 
który będzie mieć wpływ na przyszłość 
elektromobilności.

W tym i przyszłym roku Seat i Cupra 
wprowadzą na rynek pięć nowych mo-
deli całkowicie elektrycznych lub z na-
pędem hybrydowym. 

NISSAN OBNIŻA CENY 
MOCNIEJSZEGO LEAFA
Leaf e+ jest wyposażony w aku-

mulator o pojemności 62 kWh, zapew-
niający zasięg 385 kilometrów w cy-
klu mieszanym WLTP i silnik o mocy  
217 KM, umożliwiający uzyskanie przy-
spieszenia od 0 do 100 km/h w zaledwie 
6,9 sekundy.

Model jest dostępny w dwóch pozio-
mach wyposażenia: N-Connecta oraz 
Tekna. Pierwszy z nich w standardzie 
zawiera teraz w pełni ledowe reflektory 
z funkcją doświetlania zakrętów, a także 
pakiet zaawansowanych systemów bez-
pieczeństwa, system kamer zapewnia-
jący widok 360°, automatyczną klima-
tyzację z możliwością wcześniejszego 
(także zdalnego) ustawienia tempera-
tury, 17-calowe felgi ze stopów metali 
lekkich czy adaptacyjne światła dro-
gowe. Łączność ze światem zapewnia 
multimedialny system NissanConnect 
EV z ośmiocalowym ekranem dotyko-
wym i wbudowaną nawigacją. Kosztuje 
obecnie 164 tys. złotych, co oznacza 
obniżenie ceny względem zeszłorocznej 
o 31 600 złotych!

Leaf e+ w wersji Tekna ma dodatko-
wo system nagłośnienia Bose z sześcioma 
głośnikami i subwooferem, a także 
zaawansowany system wspomagania 
kierowcy ProPILOT. Nowa cena mode-
lu Leaf e+ Tekna to 167 500 złotych, aż 
o 33 800 złotych mniej niż dotychczas.

Wersja Visia z akumulatorem 
o pojemności 40 kWh kosztuje 122 900 
złotych, ale można jeszcze dostać eg-
zemplarze z rocznika 2019 w cenie od  
117 550 złotych.

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Leaf e+ jest wyposażony w akumulator o pojemności 62 kWh, zapewniający zasięg 385 kilometrów

Na początek nowe Audi Q5 Sportback dostępne będzie w Europie z mocnym silnikiem wysokoprężnym Auto może mieć adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne – adaptive air suspension
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Informacje motoryzacyjne

Oto Audi Q5 w wersji Sportback
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Polski krajobraz niewielkich miasteczek 
potrafi często zaskoczyć pojawiają-

cym się pośrodku niczego szarym, nie-
pasującym do reszty otoczenia blokiem. 
W takim bloku wychowała się Marika. 
Pochodziła ze zwykłej rodziny – ani 
bardzo biednej, ani zamożnej, takiej jak 
większość naokoło. Dziewczyna jednak 
bardzo szybko odkryła, że to otoczenie 
ją dusi i pragnie dla siebie czegoś zupeł-
nie innego. Robiła ku temu masę drob-
nych kroków, ale dziecku, które musi 
wstawać o 5, żeby dojechać do większego 
miasta do lepszej szkoły, nie było łatwo. 
Nigdy się nie skarżyła, ale nie za bardzo 
miała też kogo prosić o pomoc. Rodzi-
ce dużo pracowali, żeby wiązać koniec 
z końcem i wykarmić czwórkę swoich 
dzieci, a nawet gdy wsłuchiwali się 
w rozważania najstarszej córki – całko-
wicie ich nie rozumieli. Stąd też praw-
dopodobnie wzięło się jej kilka niezbyt 
trafionych życiowych decyzji.

Marika poszła na całkiem do niej nie-
pasujące studia. Wybierała je na oślep, 
kierując się trochę tym, co planowały 
jej koleżanki. I tak wylądowała na pe-
dagogice, która nijak miała się do jej 
rzeczywistych zainteresowań. Mimo 
to z niej nie zrezygnowała – dając ro-
dzinie mnóstwo radości z pierwszego 
w rodzinie dyplomu wyższej uczelni. 
Niestety rzeczywistość szybko zweryfi-
kowała jej ambicje i jedyna praca, jaką 

znalazła, była ta w kawiarni. Stać ją było 
na mikroskopijny pokoik, z którego do-
jeżdżała do pracy z dwiema przesiad-
kami. Nie było to to, o czym marzyła, 
zawsze bardzo mocno się starając. Ale 
jednocześnie – wiodła to swoje życie 
po swojemu, niespiesznie i powoli dążąc 
do swoich celów.

I wtedy, zdawać by się mogło, jej los 
błyskawicznie całkiem się odmienił. 
Było to niestety nie dzięki jej staraniom 
na wielu polach, ale dzięki poznanemu 
przypadkiem mężczyźnie, klientowi ka-
wiarni, w której pracowała. Wykształco-
ny, ułożony, przystojny, z dobrego domu. 
Dawid miał wiele cech, które Marice 
nie pasowały już w pierwszych dniach 
znajomości, ale z drugiej strony – to on 
jako pierwszy w jej życiu tak o nią dbał. 
Gdy zaproponował, żeby wprowadziła 
się do jego mieszkania w centrum – być 
może zbyt pośpiesznie się zgodziła. Spo-
tykali się niecałe trzy miesiące, kiedy się 
oświadczył, a ona wpadła w komplet-
ny popłoch. Dawid nie znał jej rodziny, 
a co gorsza – jego rodzina nie znała jej. 
Przenigdy nie wstydziła się, skąd po-
chodzi ani ile sama osiągnęła, ale znała 
wiele historii o rodzinie Dawida i wie-
działa, że zetknięcie tych dwóch światów 
się nie uda.

Późną jesienią wybrali się do domu 
jego rodziców na weekend zapoznaw-
czy. Gdy podjechali pod ogromny dom, 

Marika poczuła, że robi jej się słabo. 
Miała na sobie swój ulubiony płaszcz, 
kupiony w lumpeksie, wełniany i cie-
pły, ale on tylko pogłębił uczucie tego, 
że w tych wnętrzach wygląda jak łach-
maniara. Później było już tylko weselej. 
Mama Dawida trzymała głowę wysoko, 
a nos jeszcze wyżej. Wymieniała sukce-
sy swojego synka na jednym wdechu, 
a na wydechu – wznosiła peany nad uro-
dą swojej (na szczęście) nieobecnej córki. 
Sprawy nieco nabrały tempa, kiedy pani 
mama wychyliła o jeden kieliszek wina 
za dużo i stała się bardzo atakująca, jed-
nocześnie co chwila wspominając byłe 
„narzeczone“ Dawidka. A to miał być 
tylko początek, bo gdy pani domu już cał-
kowicie odpłynęła w swoich historiach, 
do gry wkroczył jej mąż. Niewiele do tej 
pory odzywający się, przyglądający się 
wszystkiemu z boku, przechodząc, niby 
niechcący klepnął Marikę w pośladek. 

Dziewczynę zamurowało. Nie pozostała 
jednak dłużna, gdy podstarzały pan dok-
tor pykający cygaro serwował jej kolejne 
docinki. W tym czasie Dawid nie zrobił 
nic, co mogłoby ją w jakikolwiek sposób 
uratować. Kolejny dzień przyniósł jesz-
cze więcej niezręczności i sytuacji na tyle 
żenujących, że Marika mocno zrozumia-
ła, że wypucowany na zewnątrz wizeru-
nek dobrej rodziny jest całkowicie zgniły 
od wewnątrz. A Dawid, którego do tej 
pory chyba sama w swojej głowie uspra-
wiedliwiała, idealnie pasował do tego 
fasadowego świata.

I tak jak stała – w swoim ulubionym, 
choć niemodnym płaszczu – wróciła 
do mieszkania się spakować, bo w swo-
im malutkim pokoiku daleko od centrum 
miała dużo więcej przestrzeni. I nie po-
trzebowała nikogo więcej niż siebie sa-
mej, żeby zaplanować własną szczęśliwą 
przyszłość.   •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Przyszłość

Pięć minut w parku może zepsuć dzień. Oto 
luźny zapis komend wydawanych przez 
blond kaprala: Jak go trzymasz? Nie idź 
tak szybko. Weź go na ręce. Nie przytulaj 
go, bo się spoci. Wytrzyj mu buzię. Popraw 
mu czapkę. Przewrócił się, bo go nie trzy-
małeś. Chodź, Alanku, do mamusi, bo tatuś 
jest zmęczony. 

Odbiorcy komend byli skołowani. 
Młodszy nie wiedział, dlaczego tatuś jest 
zmęczony, może przez niego? Na wszelki 
wypadek rozryczał się, choć nawet nie 
skaleczył sobie kolana. Ojciec go zła-
pał, nim upadł na ścieżkę. Na komendę 
„Chodź, Alanku, do mamusi” mąż czy 
konkubent pokazał pani gest Kozakie-
wicza i oddalił się od rodziny. Postąpił 
po chamsku. Ale obawiam się, że tylko 
głuchoniemy wytrzymałby taki spacer.

Multitasking – modne słowo, którym 
kobiety okrywają swoje wieczne zmę-
czenie. Wielozadaniowość pozbawia 
je chwili wypoczynku. Mężczyźni mó-
wią, że mają sieczkę w głowie i na ni-
czym nie potrafią się skupić. Panowie 
przy dwóch czynnościach wykonywa-
nych jednocześnie gubią się, przy trzech 
wpadają w panikę. Kobiety to ogarniają. 
Wynika to z odmiennego funkcjonowa-
nia mózgów. U panów półkule mózgowe 
mają marne połączenie, u kobiet prze-
ciwnie (mogą zastępować swoje funkcje 
i na przykład po udarach mają większe 
szanse na odzyskanie sprawności niż 
mężczyźni). Gdyby tylko blond kapral 

był tego świadomy. Młody ojciec nie miał 
szans skupić się na spacerze z dzieckiem, 
bo ciągle dostawał nowe zadanie. Zare-
agował agresywną mową ciała. A później 
uciekł z niewygodnej dla siebie sytuacji.

Chwaliłam kiedyś kumpla z czasów 
studenckich, że taki kulturalny, dobrze 
ubrany i towarzyski. „Przestań, bo ci 
opowiem, jaki on jest w domu” – ostu-
dziła moje zachwyty jego małżonka. No 
i dowiedziałam się, że on pije z synem 
piwo w ogrodzie pod parasolem. A ona 
w tym czasie sprząta dom i pot jej oczy 
zalewa. Dlaczego? Kumpel wyjawił, 
że ona zamyka im drzwi na taras, żeby 
jej nie przeszkadzali. Gdy próbowali 
sprzątać, chodziła za nimi i pouczała, jak 
powinni to robić. Przestali dla swojego 
spokoju. Trudno być dyrygentem, gdy 
orkiestry brak.

  JOLANTA TALARCZYK

To najczęściej diagnozowane zaburzenie 
rytmu pracy serca polega na nieskoor-
dynowanej aktywacji przedsionków. Wy-
stępuje u ponad 6 mln ludzi w Europie, 
a w naszym kraju zmaga się z nim ponad 
400 tys. osób. W trakcie migotania przed-
sionek prawie się nie kurczy, znajdują-
ca się w nim krew zalega i ma skłonność 
do tworzenia skrzepliny. Ta może się ode-
rwać i z prądem krwi najczęściej płynie 
do naczynia mózgowego, powodując nie-
dokrwienie mózgu. Migotanie jest przyczy-
ną 20–30 proc. udarów niedokrwiennych 
– zwiększa jego ryzyko pięciokrotnie. 

JAK ROZPOZNAĆ MIGOTANIE? Nagle może 
pojawiać się kołatanie serca – wtedy jest 
to forma napadowa. Często migotanie 
przedsionków jest przewlekłe, czyli wy-
stępuje cyklicznie. Innymi powszechnymi 
objawami tego schorzenia są: napadowe 
poty, zwiększona męczliwość, duszności 
w klatce piersiowej oraz częste zawroty 
głowy. Nawet przy łagodnych objawach 
konieczna jest wizyta u kardiologa.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA JE LECZYĆ? Leczenie 
migotania przedsionków najczęściej po-
lega na przywróceniu rytmu oraz na jego 
utrzymaniu za pomocą leków przeciw-
krzepliwych. Inna metoda zakłada utrwa-
lenie migotania i stałą kontrolę skurczy. 
Obie mają porównywalną skuteczność 
i podobne statystyki, jeśli chodzi o liczbę 
przypadków udaru czy nagłych zgonów 
sercowych. Migotanie jest także leczone 
inwazyjnie, czyli metodą chirurgiczną, 

która polega na zniszczeniu w sercu miej-
sca odpowiedzialnego za powstawanie 
szkodliwych impulsów elektrycznych.

JAK UNIKNĄĆ MIGOTANIA? By ograniczyć 
ryzyko choroby, należy wyeliminować 
z codziennego życia czynniki, które jej 
sprzyjają. Trzeba zatem ograniczyć ilość 
spożywanej kofeiny i alkoholu, nie moż-
na również palić papierosów. Należy też 
ograniczyć słodycze i czerwone mięso. 
Osoby z nadwagą powinny zrzucić zbęd-
ne kilogramy (współczynnik BMI nie po-
winien przekraczać 25). Zawsze pomoże 
zwiększenie aktywności ruchowej: regu-
larne ćwiczenia cztery–pięć razy w ty-
godniu, dopasowane do możliwości, nie 
muszą być forsowne. Nie zaszkodzi zmie-
nić dietę na śródziemnomorską, która za-
wiera dużo warzyw, oliwę z oliwek (któ-
ra obniża ryzyko migotania o 38 proc.), 
owoce, ziarna, produkty niskotłuszczowe, 
drób, ryby, rośliny strączkowe i orzechy.

 •
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Dyrygentki, 
a gdzie orkiestra?
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Starajmy się zrozumieć inne osoby, wczuć w ich 
uczucia, a nie budować relacje na wydawaniu poleceń
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W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ PAŹDZIERNIKA NASTĄPI 
ZMIANA CZASU NA ZIMOWY. Przypomina-
my, że w nocy 24 na 25 października 
znów cofniemy wskazówki zegarków 
o godzinę. 

FIRMY UBEZPIECZENIOWE MAJĄ DO ODZYSKANIA 
PRAWIE 225 MLN ZŁOTYCH. Ponad 96 tys. 
podmiotów ma zaległości płatnicze. Co  
12. osoba przyznaje, że woli nie zapłacić 
za polisę, niż stracić płynność finansową. 
Rekordowy dług wobec ubezpieczyciela 
– ponad 913 tys. złotych – ma do spłace-
nia prowadzący działalność gospodarczą 
mieszkaniec województwa lubelskie-
go. Średni dług wyniósł natomiast 2342 
złotych. Zaległości związane są głównie 
z ubezpieczeniami komunikacyjnymi 
(niezapłacone raty składek od polis OC). 
Jednocześnie w I półroczu 2020 roku 
Polacy przeznaczyli prawie pół miliarda 
złotych na ubezpieczenia zdrowotne. 
Takie polisy ma już ponad 3 mln osób, 
o 13,1 proc. więcej niż rok wcześniej. 
W drugim półroczu sprzedaż polis zdro-
wotnych może być wyższa. Dla 76 proc. 
respondentów obecna sytuacja nie skła-
nia do myślenia o zakupie ubezpieczenia 
na życie. Ankietowani wskazali, że nie 
mają środków na zakup ubezpieczeń 
albo nie chcą podejmować takiego zo-
bowiązania z obawy o finanse. Najwięk-
sze długi wobec ubezpieczycieli mają 
mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski 
i Górnego Śląska. 

61 PROC. WYNAJMUJĄCYCH MIESZKANIA PRZYZNA-
JE, ŻE NIE STAĆ ICH NA ZAKUP WŁASNEGO LOKUM. 
Najważniejsze kryteria przy wynajmie 
to cena i lokalizacja. Co piąty młody 
człowiek do 34. roku życia przyznaje, 
że decyzja o wynajmie to nie kwestia 
braku środków na zakup mieszkania, 
ale wygoda, z jaką się to wiąże, oraz brak 
konieczności zaciągania kredytu. Młodzi 
też najczęściej wskazują, że standard 
wykończenia ma dla nich duże znacze-
nie. 60 proc. wynajmujących mieszka-
nie przyznaje, że mieszka w średnich 
warunkach. 18 proc. zdecydowało się 
na niski standard, a 17 proc. na wysoki 
lub luksusowy. •

Lokalność, gościnność i sąsiedzkość – te 
śląskie wartości przypomina Kompania 
Piwowarska w swojej nowej kampanii. 
Krótkie filmy dokumentalne pokazują 
puby, które pomagają kultywować ta-
kie cnoty jak patriotyzm lokalny i ciepłe 
relacje sąsiedzkie, a wszyscy czują się 
w nich jak u siebie. Przygotowane wideo 
można zobaczyć między innymi w kana-
łach społecznościowych Tyskiego oraz 
na YouTubie.

Kampania Tyskiego podkreśla, 
że w całej Polsce dużą popularnością cie-
szą się ubrania i dodatki marki Gryfnie 
opatrzone słowami po śląsku, przybliża-
jące najnowszą historię Muzeum Śląskie 
i Kopalnioki, czyli cukierki. Na Śląsku 
niezmiennie żywe są idee lokalności, 
gościnności, sąsiedzkości i pracowitości. 

KAJ SIĘ PIWO WARZY,  
TAM SIĘ MILE GWARZY
Te wartości wszyscy mogą odnaleźć 

w lokalnych pubach, w których czekają 
na nich znajomi. Niestety z powodu pan-
demii koronawirusa i związanych z nią 
obostrzeń te lokale ucierpiały. Z pomocą 
miejscom, wokół których często toczy się 
życie lokalnej społeczności, przyszło Ty-
skie. Najpierw w Tychach stanęło 60 bil-
bordów zachęcających do tego, by wpaść 
do lokalnych barów. Właściciel marki, 
czyli Kompania Piwowarska, wprowa-
dził także promocje dla gastronomii 

i na swój koszt odebrał warte 
5,6 mln złotych niesprzedane piwo 
z niemal 9 tys. lokali, wydłużył też 
terminy płatności i wprowadził 
bezpłatny serwis instalacji do piwa 
beczkowego.

W następnym etapie browar nakrę-
cił filmiki promujące kultowe śląskie 
puby. W jednym z nich przedstawio-
no znany w Katowicach Okrąglak, któ-
ry działa już od 21 lat. Prowadzący go 
pan Jan zaznacza, że siłą tego miejsca 
są goście, dla których jest on drugim 
domem. Bohaterem najnowszego filmu 
jest mieszcząca się w Tychach Pijalnia 
Piwa „Pod Jesionami”, która przyjmu-
je spragnionych już od 1926 roku. Jej 
stałym klientem był Ryszard Riedel, 
na którego cześć postawiono w środku 
drewnianą rzeźbę. W trudnym okre-
sie lockdownu Kompania Piwowarska 
zabrała z pubu niesprzedane, otwarte 
kegi. Właściciel cieszy się, że po kilku 
miesiącach 90 proc. stałych klientów 
wróciło. Brakuje tylko starszych osób, 
obawiających się wychodzić z domu. 

PIECZĘĆ JAKOŚCI
Jak w zalewie różnorodnych marek 

piwnych znaleźć trunek wysokiej jako-
ści? Z pomocą przychodzi Polskie Stowa-
rzyszenie Browarów Rzemieślniczych. 
Zgodnie z jego pomysłem na etykietach 
coraz większej liczby polskich piw rze-
mieślniczych pojawia się znak „Piwo 

kraftowe”. Symbol ma ułatwić 
wybór konsumentom i wska-
zać im, że mają do czynienia 

z trunkami pochodzącymi z ma-
łych, rodzimych browarów przed-

kładających jakość nad produkcję 
na dużą skalę.

Polskie Stowarzyszenie Browarów 
Rzemieślniczych powstało w styczniu 
2018 roku. Zrzesza 32 browary, które 
mają łącznie około 50 proc. udziałów 
w produkcji piwa rzemieślniczego w Pol-
sce. Jego głównymi celami są reprezen-
towanie interesów najmniejszych bro-
warów w naszym kraju, prowadzenie 
działalności edukacyjnej, popularyza-
cja piwa rzemieślniczego oraz działanie 
na rzecz rozwiązań prawnych ułatwia-
jących funkcjonowanie istniejącym bro-
warom rzemieślniczym oraz powstawa-
nie nowych browarów.

KIOSK Z PIWEM?
Niewielu już pamięta budki z piwem, 
choć nazwa ta utrwaliła się w polszczyź-
nie, jednak w raczej pejoratywnym kon-
tekście. Wygląda na to, że do tego pomy-
słu, tylko w nieco odświeżonej formule, 
chce nawiązać spółka Ruch. Jej zarząd 
zadecydował, że obecnie lekkie alkoho-
le będą sprzedawane w kilkunastu kio-
skach należących do sieci, jednak liczba 
ta ma rosnąć. Firma chce też oferować 
piwa 0 proc., które są ostatnio bardzo 
modne. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
PROGRAM NAPRAWCZY
Nagrodę wylosował: WOJCIECH SZOSTOK.
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Tyskie wspiera śląskie puby
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