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Energetyka węglowa u progu 
rewolucji
NABE ma przejąć 70 bloków węglo-
wych PGE, Taurona i Enei.

STRONA 4

Nawet 4,5 tysiąca szczepień 
dziennie
Polska Grupa Górnicza przy-
gotowana do akcji szczepienia 
pracowników.
� STRONA 4

Ponad 1,3 mld złotych na osłony 
dla górników

Projekt nowelizacji ustawy górniczej 
uzgadniany w ramach rządu. 
� STRONA 5

Od lipca podwyżka płac o 3,4 proc.
Sytuacja w JSW jednym z tematów 
spotkania z udziałem wicepremiera 
Sasina.

STRONA 7

Świat wciąż chce węgla i to 
coraz więcej

Węgiel na świecie.
� STRONA 8

ID.4 wjeżdża do Polski

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

KATOWICE. Kontrolowane wygaszanie kopalń 

Jest porozumienie
Związkowcy i przedstawiciele rządu 28 kwietnia parafowali umowę społeczną określającą zasady 

transformacji sektora górnictwa węgla energetycznego. Obecnie zatrudnieni górnicy mają otrzymać 
ustawowe gwarancje pracy do emerytury lub osłony socjalne – urlopy przedemerytalne (płatne 

w wysokości 80 proc. wynagrodzenia) i 120-tysięczne odprawy pieniężne. Budżet państwa dopłaci 
do redukcji mocy produkcyjnych w stopniowo zamykanych kopalniach węgla energetycznego.  

Ten proces będzie trwał do 2049 roku. 

WIĘCEJ NA S. 3

S. 6–7

Temat na czasie
Pandemia nie zmienia priorytetów nadzoru 
górniczego: Inspektorzy ponad 1,2 tys. 
razy kontrolowali działania antycovidowe 
w kopalniach. Zawsze, także w tak 
niestandardowych okolicznościach, do jakich 
należy czas pandemii, bezpieczeństwo pracy 
załóg górniczych, a co za tym idzie zdrowie 
i życie górników, to priorytety działalności 
urzędów nadzoru górniczego.
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Nie zapominajmy o człowieku

Z informacjami o polityce ograniczania emisji dwu-
tlenku węgla czasem jest tak jak w dobrym filmie 

przygodowym. Pełno jest zaskakujących wątków i zwro-
tów akcji. Jeszcze niespełna rok temu USA były krajem, 
który wracał do węgla i odrzucał politykę klimatyczną. 
Teraz Stany Zjednoczone sprawiają wrażenie, jakby 
chciały licytować się z Unią Europejską w ograniczaniu 
emisji dwutlenku węgla. Kilkanaście miesięcy temu 
byłem przekonany, że wywalczymy własną ścieżkę 
dochodzenia do neutralności klimatycznej. Okazało się, 
że będziemy iść drogą wyznaczoną przez unijne trendy. 

P rzyznaję, że nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Nie 
wiem, ponieważ wszystkie kraje, które decydują się 

na odejście od paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), 
nie mają żadnych sprawdzonych wzorów. Wymyślamy 
gospodarkę, której nie ma. Używamy argumentów, 
które po konfrontacji z rzeczywistością czasem się 
sprawdzają, a czasem do niej nie przystają. Kiedy za-
stanawiam się, czy możliwa jest gospodarka, którą na-
pędza wyłącznie energia odnawialna, to przypominam 
sobie historię parowozów, parostatków, samochodów, 
samolotów i przemysłu kosmicznego. W każdym z tych 
etapów rozwoju technicznego wydawało się, że nowin-
ka z silnikami parowymi i spalinowymi napędzającymi 
maszyny i pojazdy jest mrzonką, która spełnia się w po-
jedynczych przypadkach, ale nigdy nie wejdzie na skalę 
masową. Samoloty nie miały prawa latać, bo cięższe 
od powietrza. Statki ze stali powinny zatonąć. Przemysł 
kosmiczny to była działka zarezerwowana dla autorów 
fantastyki naukowej. 

D latego nie spisuję na straty marzeń o energetyce 
odnawialnej. Przypominam jednak – zawsze było 

tak, że na realizację tych marzeń potrzebny był czas. 
Wyobrażam sobie, że w przyszłości będziemy mieli 
przemysł, który przestanie zatruwać środowisko na-
turalne. Jednak apeluję o jedno – w drodze wiodącej 
do realizacji marzeń o gospodarce bez dwutlenku węgla 
nie zapominajmy o człowieku.  •

Transformacja społeczna

S tosunkowo łatwo zbudować w szczerym polu fa-
brykę, wokół której powstanie system kooperantów 

specjalizujących się w dostawach i usługach dla niej. 
Nie ma także problemu, aby tę fabrykę zburzyć, kiedy 
jej produkcja stanie się zbędna, i zniszczyć misterną 
pajęczynę firm z nią kooperujących. O wiele trud-
niej jest w miejsce tej samej fabryki zbudować inny, 
nowocześniejszy zakład, a kooperantów przestawić 
na współpracę z nią. 

Zawsze jest tak, że łatwiejsze są inwestycje w zielo-
nym polu niż te nastawione na transformację już 

istniejącego systemu powiązań ekonomicznych, koope-
racyjnych i usługowych. Pod tymi powiązaniami kryją 
się losy ludzi. I właśnie w tym momencie zaczyna się 
kolosalna trudność – jak i w jakim tempie przeprowa-
dzać zmiany, aby koszty społeczne były jak najmniej-
sze. Piszę o tym dlatego, że nasz region stoi przed takim 
wyzwaniem. Proszę uruchomić wyobraźnię. Obecny 
system powiązań ekonomicznych i społecznych po-
wstawał przez około 200 lat. Powstawały kopalnie, huty, 
koksownie, elektrownie, miasta, system dróg i połączeń 
kolejowych. Do tego dostosowano system wodociągów, 
kanalizacji, sieć handlową, usługową, a nawet oświatę 
i szkolnictwo wyższe. 

T eraz trzeba to zmienić w sposób przyjazny dla nas 
wszystkich. Aby proces transformacji przebiegał 

w sposób przyjazny dla społeczności lokalnej i dla go-
spodarki, doszło do porozumienia po długim dialogu 
społecznym pomiędzy przedstawicielami górników 
a przedstawicielami polskiego rządu dotyczącego wy-
łączenia węgla z produkcji energii elektrycznej do 2049 
roku. Rozmowy dotyczyły obszarów, które żyją z prze-
mysłu wydobywczego, gdzie zatrudnione są setki tysię-
cy ludzi. W efekcie powstał dokument, który określa za-
sady pomocy publicznej, program inwestycji mających 
utrzymać znaczenie regionu na mapie gospodarczej 
oraz reguły pomocowe dla firm okołogórniczych oraz 
lokalnych wspólnot, jakimi są gminy.  •

F E L I E T O N

Dobijanie
Śmierć polskiego górnictwa nadchodzi szybciej, niż moż-
na się było tego spodziewać cztery–pięć lat temu. 

Polska z wydobyciem węgla kamiennego rzędu 
54,5 mln ton w 2020 roku na światowym rynku węgla 
jest płotką. Chiny – wydobycie za 2020 rok – 3,84 mld 
ton, Indie – 800 mln, USA – 640 mln, Indonezja (2019) 
– ponad 540 mln, Australia (2019) – ponad 500 mln, 
Rosja (2019) – 430 mln. Do wielkości polskiej zbliża się 
nawet Wietnam (2020) – około 50 mln ton. I wszystkie 
te kraje planują kontynuowanie wydobycia węgla ka-
miennego jako taniego i bezpiecznego źródła energii. 
A przewidując wzrost ogólnego zużycia energii oraz 
wskazując na OZE, ogłaszają, że osiągną cele klima-
tyczne. Energii z węgla wytworzą ilościowo więcej, ale 
procentowo mniej.

Ponad 85 proc. węgla kamiennego wykopywanego 
w UE czyni z Polski dobry cel ataków. Gdy dołożymy 
do tego od dziesięcioleci pomijany przez kolejne rządy 
temat gospodarstw indywidualnych, korzystających 
z tradycyjnych palenisk, atakować jest łatwiej. CO2 nie 
widać, a dymy i widać, i czuć. 

Rozwiązaniem mają być wiatraki. Zachęta – przy-
chód dużych polskich farm wiatrowych za rok 2020 
to około 4 mld złotych, a zysk przed opodatkowaniem 
– 1,6 mld złotych, dzięki wysokim cenom energii elek-
trycznej i sprzedaży „zielonych” certyfikatów. Więk-
szość tych farm nie potrzebuje już żadnego wsparcia. 
Dostaje je, bo ich stosowanie dobija energetykę i cie-
płownictwo węglowe, obciążone opłatami za wytwa-
rzanie CO2. Przestawienie ich na gaz, co można uzyskać 
najszybciej, wymaga przynajmniej kilku lat i wielu 
miliardów. 

Antywęglowa nagonka rozkręca się coraz bardziej. 
Lobbyści wiatraków i fotowoltaiki zaczynają walkę 
o unijną likwidację „bezpłatnych” certyfikatów na emi-
sję CO2, co realnie oznacza całkowitą nieopłacalność 
przemysłu ciężkiego w obrębie UE. W tym naszego 
przemysłu. 

 ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
poseł RP

Kij w mrowisko

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

Pięścią w stół

W MARCU 2021 ROKU WZROSŁY CENY WĘGLA we wszystkich 
głównych terminalach węglowych. Jednocześnie pogłę-
biły się dysproporcje cenowe: w Australii i RPA cena 
tony węgla wzrosła powyżej 100 dolarów, a w Europie 
przekroczyła 70 dolarów – wynika z opracowania ka-
towickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

EUROPEJSKI INDEKS DES ARA, OBRAZUJĄCY CENY WĘGLA energe-
tycznego w portach Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, 
według platformy GlobalCoal wzrósł z 66,41 dolarów 
za tonę 5 marca br. do 70,75 dolarów za tonę trzy tygo-
dnie później. W tym samym czasie indeksy cenowe dla 
rynku Pacyfiku przekroczyły w ostatnim tygodniowym 
notowaniu długo nierejestrowany na tym rynku pułap 
cenowy 100 dolarów za tonę, zbliżając się nawet do  
104 dolarów – wynika z analiz przytoczonych w comie-
sięcznym raporcie ARP.

MARCOWYM WZROSTOM CEN WĘGLA W EUROPIE sprzyjały 
zwiększona konsumpcja węgla w Niemczech oraz ro-
snące stawki frachtowe, szczególnie w drugiej poło-
wie miesiąca. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym 
węglowi była mroźna pogoda, która zwiększała popyt 
na energię z paliw stałych w Niemczech, przy malejącej 
produkcji energii z wiatru – poinformowała Agencja 
Rozwoju Przemysłu.

53-LETNI MASZYNISTA LOKOMOTYWY AKUMULATOROWEJ z ka-
towickiej kopalni Staszic zmarł 14 kwietnia w wyniku 
obrażeń klatki piersiowej, odniesionych w wypadku 
690 m pod ziemią. Był to szósty w tym roku śmiertelny 
wypadek w polskim górnictwie, w tym czwarty w ko-
palni węgla kamiennego. Pracownik został zaklesz-
czony w kabinie lokomotywy, gdy maszyna zahaczyła 
o element infrastruktury.

W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH 10 LAT TAURON WYDOBYCIE chce pozy-
skać ponad 12 mln ton węgla ze złoża Brzezinka, eksplo-
atowanego przez zakład górniczy Sobieski. W ostatnim 
czasie węgiel ten osiągnął najlepsze parametry jako-
ściowe w historii kopalni – poinformowała spółka, pod-
kreślając wysoką wartość opałową surowca oraz niską 
zawartość chloru i popiołu. Węgiel ze złoża Brzezinka 
trafia do nowego bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, 
który ma zużywać ponad 2 mln ton paliwa rocznie.

– PO PRZYGOTOWYWANYM OBECNIE PRZEZ RZĄD wydzieleniu 
z grup energetycznych aktywów wytwórczych opartych 
na węglu Tauron pozostanie odrębną grupą, zyskując 
szanse rozwoju i przyspieszenia zielonej transformacji – 
ocenił w niedawnym wywiadzie prasowym nowy prezes 
Taurona Paweł Strączyński. Zapewnił, że nie są prowa-
dzone żadne prace i analizy, które miałyby zmierzać 

do konsolidacji krajowych grup energetycznych po pla-
nowanym wydzieleniu z nich aktywów węglowych.

PIĘĆ NOWYCH DECYZJI O WSPARCIU INWESTYCJI wydała 
w ostatnim czasie Katowicka Specjalna Strefa Ekono-
miczna. Dwaj duzi inwestorzy oraz trzy firmy z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw zainwestują łącznie 
ponad 175 mln złotych. Nowe projekty zrealizują spółki: 
Simoldes Plasticos Polska, LKQ Polska, BPE, BATO oraz 
AVIS Szymon Szpitalny.

W UBIEGŁYM ROKU NAKŁADY INWESTYCYJNE W WOJEWÓDZTWIE 
ŚLĄSKIM spadły rok do roku o 21,8 proc. – to trzeci naj-
gorszy wynik w Polsce, który obniża długoterminowe 
prognozy wzrostu gospodarczego w regionie. Liczba 
bezrobotnych wzrosła o ponad 33 proc., czyli około 
24 tys. bezrobotnych – czytamy w najnowszym raporcie 
naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Kato-
wicach na temat kondycji gospodarki województwa 
śląskiego w dobie pandemii COVID-19.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU znalazło się 
wśród tegorocznych laureatów Nagrody Korfantego, przy-
znawanej od 28 lat przez Związek Górnośląski. Placówkę 
wyróżniono za całokształt działalności muzealnej, edu-
kacyjnej i promującej górnośląski przemysł wydobywczy 
w Polsce i na świecie.   •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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– W uzgodnionej umowie gwarancje pra-
cownicze są zapisane bardzo przyzwoicie, 
ale to śmiech przez łzy. Jakby nie patrzeć, 
zdecydowaliśmy się na likwidację jednej 
z najważniejszych branż gospodarczych 
w Polsce – mówił chwilę po wynegocjo-
waniu ostatnich zapisów umowy społecz-
nej dla górnictwa szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz.

– Współczesny świat szybko się zmie-
nia. Dziś nie da się z całą pewnością prze-
widzieć, czy na przykład za 10 lat nie 
będzie odwrotnego trendu w kwestiach 
węglowych – dodał związkowiec. Takich 
nadziei nie mają ekolodzy. – Terminy 
zamykania kopalń, które zakładają osta-
teczne pożegnanie się z węglem w 2049 
roku, są sprzeczne z interesem społecz-
nym i gospodarczym kraju. Rodzimy 
popyt na węgiel będzie spadał zdecydo-
wanie szybciej niż podawane daty za-
mknięć – przekonuje szefowa zespołu 
Klimat i Energia w Greenpeace Joanna 
Flisowska. Jeżeli Komisja Europejska nie 
zaakceptuje proponowanego w umowie 
systemu wsparcia dla kopalń, strony mają 
ponownie usiąść do rozmów, nie zatrzy-
ma to jednak transformacji.

BUDŻET DOPŁACI 
DO REDUKCJI MOCY 
PRODUKCYJNYCH
Wynegocjowaną ostatecznie  

22 kwietnia i parafowaną sześć dni 
później umowę społeczną muszą teraz 
zaakceptować statutowe gremia uczest-
niczących w negocjacjach związków 
zawodowych. Prawdopodobnie zajmie 
to około dwóch tygodni. Później doku-
ment ma trafić do Komisji Europejskiej. 
Tym, co może budzić jej zastrzeżenia, 
jest przede wszystkim system subsydio-
wania kopalń oraz czas trwania zapla-
nowanego na najbliższe 28 lat procesu 
wygaszania kopalń. 

W umowie zapisano, że nowy sys-
tem wsparcia sektora górniczego będzie 
oparty „na pokrywaniu kosztów nad-
zwyczajnych związanych z likwidacją 
jednostek produkcyjnych oraz dopłatach 
do redukcji zdolności produkcyjnych 
w całym okresie do zamknięcia tych 
jednostek”. Chodzi o dopłaty do kosz-
tów redukcji zdolności produkcyjnych 
w ramach uzgodnionego planu zamknię-
cia kopalń. – Jeżeli KE nie wyrazi zgody 
na planowane instrumenty w ramach 

systemu wsparcia, wskazane w umo-
wie społecznej, strony podejmą w do-
brej wierze rozmowy w celu wypraco-
wania możliwych scenariuszy działań 
z uwzględnieniem stanowiska KE, nie 
wstrzymuje to jednak procesu notyfi-
kacji oraz rozmów z KE na temat możli-
wych rozwiązań systemu wsparcia sek-
tora – zapisano w dokumencie.

MILIARDY NA TRANSFORMACJĘ 
I CZYSTE TECHNOLOGIE
Dwunastostronicowa umowa zawie-

ra preambułę i siedem głównych punk-
tów, opisujących mechanizm finanso-
wania górniczych spółek, inwestycje 
w czyste technologie węglowe, zadania 
i finansowanie Funduszu Transforma-
cji Śląska (z kapitałem początkowym  
500 mln złotych i gwarancjami na 1 mld 
złotych), terminy zakończenia eksplo-
atacji w poszczególnych kopalniach, 
gwarancje zatrudnienia, szczegóły 
osłon socjalnych oraz potwierdzenie 
gotowości strony rządowej do realizacji 
porozumienia z 25 września ub.r., któ-
re ostatecznie stało się kanwą umowy 
społecznej. 

Wiceminister Artur Soboń: 
Jesteśmy zdeterminowani, 
aby ten proces zakończył się 
notyfikacją. To jest niezbędne 
dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce i jest 
to całkowicie uzasadnione.

Dokument zawiera cztery załączni-
ki. To założenia dla systemu wsparcia 
sektora górnictwa węgla kamiennego, 
koncepcja utworzenia systemu wspar-
cia specjalistycznych przedsiębiorstw 
górniczych węgla kamiennego oraz 
gmin górniczych, wykaz miejscowości 
dotkniętych transformacją oraz wykaz 
inwestycji w czyste technologie węglowe 
wraz z terminami realizacji (najdalej 
do 2029 roku) i potencjalnymi kosztami 
(łącznie ponad 16 mld złotych). Najdro-
żej – bo przeszło 5 mld złotych – mają 
kosztować inwestycje w zgazowanie 
węgla na potrzeby energetyki oraz 
do produkcji gazu syntezowego, z poten-
cjalnym wychwytywaniem dwutlenku 

węgla, a także instalacja zgazowania 
do produkcji metanolu (3,8 mld złotych).

URLOPY, ODPRAWY, 
PODWYŻKI
W umowie znalazły się wszystkie 

wynegocjowane już wcześniej rozwią-
zania – wpisane do ustawy górniczej 
gwarancje zatrudnienia w kopalniach 
do emerytury, alokacja pracowników 
kopalń likwidowanych do czynnych oraz 
system osłon socjalnych dla pracowni-
ków: urlopy górnicze dla tych, którym 
do emerytury brakuje nie więcej niż 
cztery lata, urlopy dla pracowników 
przeróbki (trzy lata przed emeryturą), 
płatne w wysokości 80 proc. wynagro-
dzenia naliczanego jak za urlop wypo-
czynkowy, a także 120-tysięczne jedno-
razowe odprawy pieniężne. Ostatnim 
punktem spornym, rozstrzygniętym 
w ostatnim dniu negocjacji, była sprawa 
indeksacji wynagrodzeń w kopalniach. 
Początkowo związkowcy proponowali 
indeksację o 2 proc. powyżej inflacji, 
później 1,5 proc. Ostatecznie ustalono 
indeksację jedynie na najbliższe czte-
ry lata. Polska Grupa Górnicza, Tauron 
Wydobycie i Węglokoks Kraj, czyli firmy 
objęte proponowanym systemem wspar-
cia, mają podnieść przeciętne wynagro-
dzenia o 3,8 proc. w roku 2022, 3,5 proc. 
w 2023, 3,4 proc. w 2024 oraz 3,3 proc. 
w 2025 roku. Uzgodniona indeksacja 
wynagrodzeń jest powiązana ze zmniej-
szeniem poziomu zatrudnienia w tych 
spółkach. Rozmowy na temat wzrostu 
płac mają być prowadzone co cztery lata.

SOBOŃ: JESTEŚMY 
ZDETERMINOWANI, BY TEN 
PROCES ZAKOŃCZYŁ SIĘ 
NOTYFIKACJĄ

– Jestem przekonany, że to jest do-
bry dokument przede wszystkim dla 
pracowników górnictwa węgla kamien-
nego, ale także ważny z punktu widze-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, z punktu widzenia polskiej go-
spodarki – ocenił po zakończeniu nego-
cjacji wiceminister aktywów państwo-
wych Artur Soboń. 

– Jesteśmy w ważnym momencie 
– i dla polskiego rządu, i dla strony 
społecznej – bo udało nam się poro-
zumieć, uzgodnić umowę społeczną, 
która pokazuje przyszłość górnictwa 

węgla kamiennego do roku 2049, ale 
jednocześnie proces ten zaplanować 
w sposób uzgodniony, sprawiedliwy 
i pokazujący, co dalej na terenach po-
górniczych – przekonywał przewodni-
czący delegacji rządowej, zapowiadając 
szybkie podjęcie starań o notyfikację 
uzgodnionego dokumentu w Brukse-
li. – Jesteśmy zdeterminowani, aby ten 
proces zakończył się notyfikacją. To jest 
niezbędne dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce i jest to całkowi-
cie uzasadnione. Pracujemy nad tym, 
żeby wniosek prenotyfikacyjny był do-
kumentem, który Komisja Europejska 
zaakceptuje. Z całego serca i kompeten-
cji, z tego, co jesteśmy w stanie dzisiaj 
przygotować, tak pracujemy – zadekla-
rował Artur Soboń.

GREENPEACE: NIE UMOWA, 
ALE ZMOWA WĘGLOWA
Krytyki nie szczędzą umowie spo-

łecznej ekolodzy. – Zamiast umowy 
społecznej z prawdziwego zdarzenia 
mamy zmowę węglową i próbę pod-
trzymywania złudzenia, że status quo 
w górnictwie może trwać przez kolejne 
dekady. Porozumienie zawarte mię-
dzy rządem a górniczymi związkami 
zawodowymi nie ma nic wspólnego 
ze sprawiedliwą transformacją. Dając 
ogromne wsparcie dla górnictwa, społe-
czeństwo nie otrzymuje nic w zamian. 
Porozumienie jest kompletnie oderwa-
ne od rzeczywistości i jest niczym in-
nym jak oszukiwaniem górników i ich 
rodzin – mówi szefowa zespołu Klimat 
i Energia w Greenpeace, Joanna Fli-
sowska, przywołując opinie ekspertów, 
którzy nie mają wątpliwości, że uzgod-
niony w umowie społecznej odległy 
termin odejścia od węgla jest oderwany 
od realiów gospodarczych. 

– Dalsze utrzymywanie na siłę gór-
nictwa, podobnie jak energetyki węglo-
wej, się nie opłaca. Zarówno rządzący, 
jak i szefowie górniczych związków za-
wodowych zdają sobie z tego doskonale 
sprawę, ale nie mają odwagi powie-
dzieć tego głośno, bo to by oznaczało 
konieczność wzięcia odpowiedzialności 
za zaplanowanie sprawiedliwej trans-
formacji. Trudno też wyobrazić sobie, 
żeby Komisja Europejska zgodziła się 
na obiecaną przez rząd pomoc publicz-
ną dla kopalń – ocenia Flisowska.
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Jeżeli uzgodnień nie zaakceptuje Komisja Europejska, strony znów usiądą do rozmów

Śmiech przez łzy

Wygaszanie kopalń węgla energetyczne-
go ma trwać prawie trzy dekady, do 2049 
roku. W tym czasie mają one korzystać 
z budżetowych dopłat do redukcji zdolno-
ści produkcyjnych, a górnicy mają zapew-
nione zatrudnienie lub osłony socjalne.

Kosztem ponad 16 mld złotych 
mają powstać między innymi instalacje 

zgazowania węgla, a rozwój regionu 
wspomoże specjalny Fundusz Transfor-
macji Śląska z kapitałem 500 mln zło-
tych i gwarancjami na kolejny miliard. 
Taki scenariusz kreśli umowa społecz-
na dla górnictwa, parafowana w środę  
28 kwietnia – po kilku miesiącach nego-
cjacji – przez górnicze związki i przed-
stawicieli rządu. Scenariusz ten będzie 

realny, jeśli uzgodnione w umowie roz-
wiązania zaakceptuje Komisja Europej-
ska, a rynek nie wymusi wcześniejszego 
odejścia od węgla. Na pozytywną decyzję 
KE liczy wiceminister aktywów państwo-
wych Artur Soboń, który zapowiedział 
szybkie złożenie wniosku – najpierw 
do UOKiK, a potem do Komisji – dotyczą-
cego prenotyfikacji umowy. Co będzie, 

jeżeli KE nie zgodzi się na dopłacanie 
do węgla przez kolejne niemal trzy deka-
dy? – Śląsk albo śmierć – deklaruje lider 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik 
Kolorz. Parafowana przez strony umowa 
musi być jeszcze – przed ostatecznym 
podpisaniem – zaakceptowana przez 
statutowe gremia górniczych związków. 
Nastąpi to w najbliższych tygodniach. • 

Czekamy na głos Komisji Europejskiej

Trzy dekady wygaszania kopalń 
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NABE ma przejąć 70 bloków węglowych PGE, Taurona i Enei

Energetyka węglowa u progu rewolucji
Bez proponowanej przez Ministerstwo 
Aktywów Państwowych transformacji pol-
skiej energetyki za 10 lat rachunek prze-
ciętnego obywatela za prąd byłby wyż-
szy o około 250 zł rocznie – przekonuje 
resort aktywów państwowych, wskazu-
jąc, że już teraz koszty emisji dwutlenku 
węgla z bloków zasilanych tym paliwem 
przewyższają koszty surowca. Minister-
stwo proponuje skupienie wszystkich 
70 bloków węglowych, należących obec-
nie do Polskiej Grupy Energetycznej, 
Taurona i Enei, w jednym podmiocie pod 
nazwą Narodowa Agencja Bezpieczeń-
stwa Energetycznego (NABE). – Mówienie, 
że dzięki wydzieleniu bloków węglowych 
energia w Polsce będzie tańsza, to mrzon-
ki i oszustwo – ocenia szef Solidarności 
w Tauronie Waldemar Sopata. Związkow-
cy zdecydowanie sprzeciwiają się wydzie-
leniu z grup energetycznych ich aktywów 
węglowych. MAP zapewnia, że chce z nimi 
o tym rozmawiać.

BLOKI WĘGLOWE BĘDĄ 
STOPNIOWO WYCOFYWANE

Analizy dotyczące wydzielania z grup 
energetycznych aktywów wytwórczych 
opartych na węglu trwały od lata zeszłego 
roku. W połowie kwietnia resort akty-
wów zadeklarował gotowość do wpro-
wadzenia tego rozwiązania do dyskusji 
w ramach rządu, wnioskując o wpisanie 
programu transformacji sektora elektro-
energetycznego do wykazu prac Rady 
Ministrów. Ujawniono też główne założe-
nia projektu, który – po akceptacji rządu 

– miałby wejść w życie w przyszłym roku. 
Skarb Państwa, po przeprowadzeniu sto-
sownych wycen, miałby wykupić bloki 
węglowe PGE, Taurona i Enei (bez cie-
płowniczych), a integratorem tych ak-
tywów będzie przekształcona w NABE 
spółka PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna. Podmiot obejmie kopalnie 
węgla brunatnego, jednak bez kopalń wę-
gla kamiennego. Jak informuje resort ak-
tywów, NABE będzie podmiotem w pełni 
samowystarczalnym, który z jednej stro-
ny będzie gwarantować bezpieczeństwo 
energetyczne, z drugiej – zrównoważoną 
transformację. Będzie prowadzić jedynie 
inwestycje oraz modernizacje niezbędne 
dla bieżącego utrzymania sprawności 
eksploatowanych bloków węglowych, nie 
będzie natomiast budować nowych. Wraz 
z wprowadzeniem do systemu nowych 
nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwór-
czych będzie stopniowo wycofywać bloki 
węglowe, a także oszczędzać dzięki ogra-
niczeniu opłat emisyjnych. – Taka kon-
cepcja wydzielenia aktywów węglowych 
przyczyni się do przyspieszenia tempa 
transformacji energetycznej Polski – oce-
nia szef MAP, wicepremier Jacek Sasin.

TWARDE „NIE” SOLIDARNOŚCI
Projekt wywołał protesty działają-

cych w energetyce związków zawodo-
wych, w tym największego – Solidar-
ności. – Strona rządowa nie przekazuje 
związkom zawodowym żadnych istot-
nych informacji, a wręcz przeciwnie – 
próbuje narzucić nieakceptowane spo-
łecznie rozwiązania wypracowywane 

przez MAP. Polegają one na wydzieleniu 
wszystkich aktywów węglowych z kon-
cernów energetycznych, a następnie 
– czego obawia się Solidarność – ich 
likwidacji, bowiem nie przekazano stro-
nie społecznej żadnych dokumentów, 
strategii czy planów potwierdzających 
inne plany rządu – tłumaczy rzecznik 
związku Marek Lewandowski. 23 kwiet-
nia związkowi liderzy na czele z szefem 
Solidarności Piotrem Dudą zgromadzi-
li się przed katowicką siedzibą Tauro-
na. – Nie ma zgody Solidarności i, mam 
nadzieję, całej strony społecznej, aby 
podzielić grupę Tauron. Chcemy kon-
kretnych rozmów – mówił Duda, zazna-
czając, że Solidarność nie jest przeciwna 
transformacji energetycznej, ale żąda, 
by jej zasady były uzgodnione w dialo-
gu. – Jest wiele argumentów za tym, żeby 
Grupa Tauron funkcjonowała w takim 
kształcie jak do tej pory – sekundował 
mu szef „S” w Tauronie Waldemar So-
pata, przypominając, że we wszystkich 
spółkach grupy trwają spory zbiorowe, 
które mogą zakończyć się protestami.

MAP: BĘDZIE CZAS 
NA KONSULTACJE
Zarząd Taurona zaprosił związkow-

ców, skupionych w działającej w gru-
pie Radzie Społecznej, na spotkanie  
28 kwietnia. – Strukturalne zmiany 
w sektorze energetycznym są koniecz-
ne, a ich zaniechanie czy opóźnianie 
doprowadzi do osłabienia polskich 
firm energetycznych. Koncepcja wy-
dzielenia aktywów zwiększa możliwości 

finansowe spółek energetycznych w za-
kresie inwestycji w nisko- i zeroemisyj-
ne technologie wytwarzania. W obliczu 
lawinowo rosnących kosztów emisji CO2 
szybkie zwiększenie mocy w energety-
ce odnawialnej stanowi jedyną drogę 
rozwoju polskiej energetyki – odpowia-
dał na zarzuty związkowców rzecznik 
Taurona Łukasz Zimnoch. Do zapowie-
dzi związkowych protestów odniósł się 
też wiceszef MAP Artur Soboń, który 
zapewnił, że w momencie, kiedy pro-
gram wydzielenia aktywów węglowych 
zostanie wpisany do wykazu prac legi-
slacyjnych rządu, resort rozpocznie jego 
konsultacje ze stroną społeczną wszyst-
kich grup energetycznych. – Jeśli strona 
społeczna będzie miała tutaj wątpliwo-
ści, będziemy je brali pod uwagę i z całą 
pewnością przed przyjęciem tego pro-
gramu przez Radę Ministrów on będzie 
poprzedzony możliwością zgłaszania 
uwag, ale także spotkaniami, podczas 
których będziemy mogli otwarcie po-
rozmawiać o wszystkich wadach i za-
letach tego rozwiązania – zadeklarował 
wiceminister Soboń. Wydzielenie akty-
wów węglowych spółek energetycznych 
pozytywnie oceniła agencja ratingowa 
Fitch. – To znaczący krok w kierunku 
dekarbonizacji polskiego sektora ener-
getycznego – napisali analitycy agencji, 
zastrzegając, że obecnie plan MAP jest 
na wczesnym etapie – brakuje szcze-
gółów, a sam program będzie jeszcze 
przedmiotem konsultacji oraz uzgod-
nień z Komisją Europejską.

MH

Program szczepień w zakładach pracy 
powinien ruszyć w drugiej dekadzie maja 
– zapowiadają przedstawiciele rządu. 
Wszystko wskazuje na to, że Polska Gru-
pa Górnicza będzie wśród pierwszych firm, 
które rozpoczną szczepienia pracowników 
na dużą skalę. Plan zakłada, że w każdym 
z dziewięciu punktów codziennie szcze-
pionkę otrzyma – w zależności od ich do-
stępności – nawet 500 osób, łącznie do 4,5 
tys. chętnych dziennie. 

Akcja obejmuje także małżonków 
i pełnoletnie dzieci pracowników PGG. 
Gotowy jest już system elektronicznej 
obsługi szczepień i szczegółowy harmo-
nogram zapisów. Punkty podawania 
szczepionek będą zlokalizowane w Gli-
wicach, Katowicach, Mysłowicach, Bie-
runiu, Lędzinach, Rydułtowach, Radlinie 
oraz dwa w Rudzie Śląskiej.

ZAPISY ONLINE, TERMIN 
PRZEZ SMS
Zapisy osób chętnych do szczepień 

rozpoczęły się we wtorek 27 kwietnia 
za pośrednictwem internetowego Por-
talu Pracownika i potrwają do niedzie-
li 2 maja włącznie. Portal umożliwia 
też łatwe wypełnienie dokumentów 

niezbędnych przy szczepieniu. – Każ-
dy chętny otrzyma SMS z terminem 
podania pierwszej dawki. Zakładamy, 
że akcja esemesowego powiadamiania 
potrwa jeden–dwa dni – tłumaczy rzecz-
nik Polskiej Grupy Górniczej, Tomasz 
Głogowski. Druga dawka, w zależności 
od rodzaju szczepionki, będzie podana 
w określonym medycznie terminie. Przy-
gotowany przez informatyków spółki 
system elektronicznej obsługi ma zapew-
nić sprawny przepływ danych i kontro-
lowanie całego procesu.

Szczegółowy harmonogram szcze-
pienia pracowników jest już gotowy – 
wejdzie w życie natychmiast po wpro-
wadzeniu przepisów o szczepieniach 
w zakładach pracy. Pierwsze szczepionki 
będą podawane w miarę ich dostępności 
w punktach szczepień. Przed rozpoczę-
ciem akcji, oprócz skompletowania listy 
kandydatów do szczepień, PGG skoordy-
nuje także wewnętrzny plan, by uniknąć 
zakłóceń pracy kopalń. Firma dokona 
również elektronicznej wymiany da-
nych z Narodowym Funduszem Zdro-
wia i ogólnopolskim publicznym syste-
mem informatycznym ochrony zdrowia 
(między innymi e-gabinet i pacjent.
gov.pl). Akcja potrwa do zaszczepienia 

wszystkich, którzy wyrażą taką chęć. 
Każdy punkt szczepień będzie obsługi-
wany przez cztery–pięć zespołów me-
dycznych, zaś instytucją odpowiedzialną 
za wykonanie szczepień będzie Szpital 
Miejski nr 4 w Gliwicach.

SZCZEPIONKI ZABEZPIECZĄ 
GÓRNIKÓW I KOPALNIE
Największa górnicza spółka, gdzie 

przeprowadzono dotąd ponad 65 tys. 
testów przesiewowych na obecność 
koronawirusa, gwarantuje, że akcja 
szczepień górników przebiegnie szybko 
i sprawnie. W piśmie do ministra zdro-
wia Adama Niedzielskiego PGG wska-
zała, że ze względu na specyfikę kopalń 
nawet restrykcyjne zasady prewencji 
zakażeń mogą okazać się nieskuteczne. 
Największym problemem jest zacho-
wanie niezbędnego dystansu między 
pracownikami w takich miejscach jak 
łaźnie, klatki szybowe, wyrobiska trans-
portowe i przodki, gdzie praca wykony-
wana jest zespołowo, a odległości mię-
dzy górnikami są niewielkie. – Zmiana 
procedur, aby zwiększyć dystans, jest 
często niemożliwa lub mogłaby obniżać 
bezpieczeństwo ruchu zakładu górnicze-
go, a przede wszystkim zatrudnionych 

w nim ludzi. Zaszczepienie się jest więc 
jedynym sposobem zabezpieczającym 
wzajemnie pracowników przed zagro-
żeniem epidemicznym – napisał w liście 
do ministra zdrowia prezes PGG Tomasz 
Rogala. Od początku pandemii korona-
wirusem zaraziło się ponad 5,8 tys. pra-
cowników PGG; pod koniec kwietnia 
chorowało jeszcze około 130 górników, 
a liczba nowych zakażeń stopniowo 
spadała.

SRK TEŻ SZCZEPI
Akcję szczepień planuje również 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń. W spe-
cjalnej ankiecie na ten temat wzięło 
udział ponad 1,8 tys. pracowników firmy, 
z których przeszło 1,3 tys. wyraziło chęć 
zaszczepienia się, zaś wielu starszych 
pracowników zadeklarowało, że przy-
jęło już szczepionkę. – Współpracując 
z centrami medycznymi, jesteśmy przy-
gotowani do przeprowadzenia akcji. Cze-
kamy na szczegółowe przepisy dotyczące 
przeprowadzania szczepień w zakładach 
pracy. Wiele zależeć będzie także od licz-
by i sposobu dystrybucji szczepionek 
mających trafiać do Polski od drugiej 
połowy maja – mówi rzecznik SRK Woj-
ciech Jaros. HANNA KRZYŻOWSKA
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Nawet 4,5 tysiąca szczepień dziennie
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Resort aktywów państwowych chce w eks-
presowym tempie znowelizować ustawę 
górniczą, by weszła w życie już 1 lipca 
tego roku. 26 kwietnia ministerstwo wy-
słało projekt noweli do uzgodnień mię-
dzyresortowych, później przyjdzie czas 
na konsultacje społeczne i ocenę regula-
cji przez rządowe komitety. Po przyjęciu 
projektu przez rząd ma on trafić do Sejmu. 

Jego przyjęcie jest konieczne, 
by do końca 2023 roku nadal można było 
likwidować kopalnie z budżetowych 
środków, a odchodzący z pracy górnicy 
mogli liczyć na urlopy przedemerytalne 
i jednorazowe odprawy pieniężne. W la-
tach 2021–2023 ich łączny koszt przekro-
czy 1,3 mld złotych, a maksymalne kosz-
ty restrukturyzacji górnictwa w latach 
2015–2027 mają wzrosnąć z zakładanych 
dotąd 7 do 12 mld złotych.

WYŻSZE ODPRAWY, LEPIEJ 
PŁATNE URLOPY
Skierowany do uzgodnień mię-

dzyresortowych projekt uwzględnia 
między innymi niektóre ustalenia do-
tyczące osłon socjalnych, wynegocjo-
wane ze związkowcami w rozmowach 
o umowie społecznej dla górnictwa. 
Chodzi o podniesienie kwoty jednora-
zowej odprawy pieniężnej do 120 tys. 
złotych (wcześniej była to wielokrotność 
przeciętnego wynagrodzenia pracowni-
ka z pierwszego półrocza roku poprze-
dzającego rozwiązanie umowy o pracę) 
oraz świadczenia na urlopie górniczym 
lub przeróbkarskim z 75 do 80 proc. 

wynagrodzenia naliczanego jak za urlop 
wypoczynkowy. W sumie do 2023 roku 
urlopy mają kosztować budżet prawie 
1,2 mld złotych, a jednorazowe odpra-
wy 150,9 mln złotych – z przeliczenia 
wynika, że starczy na odprawy dla po-
nad 1250 osób. By wziąć odprawę, wy-
starczy rok pracy w kopalni, zamiast 
– jak niegdyś – pięć lat. Z urlopu gór-
niczego skorzysta pracownik, któremu 

do emerytury zostały najwyżej cztery 
lata, a z urlopu dla przeróbkarzy – pra-
cownik na trzy lata przed emeryturą.

MAP: MUSI ODEJŚĆ WIĘCEJ 
LUDZI 
– Projektodawca założył, że skala 

restrukturyzacji powinna być większa 
niż poprzednio (zupełnie inna sytuacja 
na rynku węgla i energii), a nie będzie 
możliwe zrealizowanie zakładanego 
poziomu restrukturyzacji bez odejść 
większej liczby pracowników zatrudnio-
nych zarówno na powierzchni, jak i pod 
ziemią. Na wniosek strony społecznej, 
zgłoszony podczas spotkań dotyczących 
negocjacji zapisów umowy społecznej, 
dokonano zmiany wysokości jednora-
zowej odprawy pieniężnej – czytamy 
w uzasadnieniu projektu nowelizacji. 
Na razie nie ma w nim mowy o indeksa-
cji wysokości odpraw ani o ustawowych 
gwarancjach zatrudnienia w kopalniach 
do emerytury, co uzgodniono w toku 
negocjacji umowy społecznej. Nie znaczy 
to jednak, że takie zapisy nie pojawią się 
na dalszym etapie prac legislacyjnych.

BUDŻET POKRYJE KOSZTY 
LIKWIDACJI
Nowelizacja ma umożliwić przeka-

zywanie przeznaczonych do likwidacji 
aktywów (kopalń lub ich wydzielonych 
części) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
do końca 2023 roku. Dzięki temu koszty 
ich likwidacji będzie mógł nadal ponosić 
budżet państwa. Później spółki węglo-
we będą musiały same pokrywać koszty 
z funduszu likwidacyjnego. Oszacowano, 
że w latach 2021–2023 fizyczna likwidacja 
kopalń pochłonie 643 mln złotych, a na-
prawa szkód górniczych będzie kosztować 
ponad 193 mln złotych. Łączne wydatki 
na restrukturyzację w tym okresie (wraz 

z kosztami osłon socjalnych) przekroczą 
2,2 mld złotych, zaś ogółem w latach 2021–
2027 wydatki budżetu na restrukturyza-
cję górnictwa wzrosną o ponad 9,5 mld 
złotych, z czego przeszło 8,4 mld złotych 
to dotacje budżetowe, a ponad 1,1 mld 
złotych – dotacje z NFOŚiGW.

MNIEJ WĘGLA W ENERGETYCE
W uzasadnieniu do projektu nowe-

lizacji MAP przytoczyło między innymi 
założenia Polityki energetycznej Polski 
do 2040 roku, zgodnie z którą w 2030 
roku udział węgla w wytwarzaniu ener-
gii elektrycznej nie będzie przekraczać 
56 proc. PEP zakłada także odejście 
od spalania węgla w gospodarstwach 
domowych w miastach do 2030 roku, 
a na obszarach wiejskich do 2040 roku, 
przy utrzymaniu możliwości wykorzy-
stania paliwa bezdymnego do 2040 roku. 
– Popyt na węgiel kamienny będzie po-
krywany zasobami własnymi, a relacja 
import–eksport będzie miała charakter 
uzupełniający. Rola tego surowca ule-
gnie ograniczeniu. W czasie ewolucyjnej 
transformacji polskiego sektora ener-
getycznego niezbędne jest zapewnienie 
przez polski sektor górnictwa pewnych 
dostaw węgla kamiennego po konku-
rencyjnych cenach. Z tego względu jest 
konieczne zapewnienie rentowności 
sektora oraz racjonalna eksploatacja, 
wykorzystanie i dystrybucja surowca  
– czytamy w projekcie uzasadnienia.

MH

Harmonogram łączenia oraz wygaszania 
eksploatacji węgla w kopalniach:

2021�–��połączenie� kopalń� Wujek�
i�Murcki-Staszic

2021�–�ruch�Pokój�kopalni�Ruda
2022�–��zakończenie� analiz� możliwości�

wykorzystania�węgla�koksowego�
z�ruchu�Bielszowice

2023�–��połączenie�ruchów�kopalni�Ruda:�
Halemba� i� Bielszowice� w� jeden�
ruch,�który�zakończy�eksploatację�
w�2034�roku

2023�–��zakończenie� analiz� w� sprawie�
dalszego�funkcjonowania�kopalni�
Piast-Ziemowit�w�zakresie�ewentu-
alnego�wykorzystania�węgla�w�in-
stalacjach�do�zgazowywania�pod�
kątem�produkcji�metanolu

2028�–��kopalnia�Bolesław�Śmiały.�Przeana-
lizowana�będzie�możliwość�inwe-
stycji�w�złoże�Za�Rowem�Bełckim

2029�–��kopalnia�Sośnica.�Zweryfikowana�
zostanie� możliwość� pozyskania�
koncesji�z�partii�Makoszowy

2035�–�ruch�Piast
2037�–�ruch�Ziemowit
2039�–�kopalnia�Murcki-Staszic
2040�–�kopalnie�Bobrek�i�Brzeszcze
2041�–�kopalnia�Mysłowice-Wesoła
2043�–�ruch�Rydułtowy
2046�–�ruch�Marcel
2049�–�ruchy�Chwałowice�i�Jankowice
2049�–��zakłady�górnicze�Sobieski�i�Janina�

oraz�kopalnia�Bogdanka

Projekt nowelizacji ustawy górniczej uzgadniany w ramach rządu

Ponad 1,3 mld złotych 
na osłony dla górników

Złoty medal dla siatkarzy
Drużyna siatkarzy Jastrzębskiego Węgla po raz drugi zdobyła złoty medal i tytuł mistrza Polski. Taki 
sukces nie byłby możliwy bez finansowego wsparcia Spółki. Prezes JSW Barbara Piontek spotkała 
się z zawodnikami, którym przekazała gratulacje i symboliczny czek.
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Popyt na węgiel kamienny będzie pokrywany zasobami własnymi, a relacja import–eksport będzie miała 
charakter uzupełniający
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– W ramach prowadzonej działalności 
kontrolnej monitorujemy i sprawdza-
my wprowadzane w przedsiębiorstwach 
górniczych działania antycovidowe oraz 
przestrzeganie obowiązujących zaleceń 
w tym zakresie. Od kwietnia do końca 
2020 roku przeprowadzono ponad 1,2 tys. 
takich kontroli. Działania podjęte przez 
organy nadzoru górniczego na polu zwal-
czania pandemii wpisały się w główny cel, 
jakim jest sprawowanie nadzoru i kontroli 
nad ruchem zakładów górniczych, oraz 
zadania, wśród których bezpieczeństwo 
i higiena pracy należą do najważniejszych 
– zapewnił Adam Mirek w przedmowie 
do blisko 50-stronicowego sprawozdania. 

Prezes przypomniał, że wiosną ubie-
głego roku śląskie kopalnie były ogniska-
mi COVID-19, a Śląsk przodował w ogól-
nopolskich statystykach pod względem 
liczby osób zakażonych koronawirusem. 
Działania podjęte wówczas przez przed-
siębiorców górniczych z inicjatywy or-
ganów nadzoru górniczego pozwoliły 
wygasić ogniska zakażeń i stłumić ich 
rozwój w kopalniach podziemnych.  
– Nikt, ani przedsiębiorcy, ani Wyższy 
Urząd Górniczy wraz z jednostkami pod-
ległymi, nie lekceważy wciąż istniejące-
go zagrożenia – zapewnił prezes WUG.

PRAWIE 180 TYS. GÓRNIKÓW, 
PÓŁ TYSIĄCA INSPEKTORÓW
W minionym roku urzędy górnicze, 

których – obok WUG – jest w Polsce 12, 
nadzorowały blisko 7,5 tys. zakładów 
górniczych (wśród nich 37 podziem-
nych, prawie 7,4 tys. odkrywkowych 
i niespełna 100 otworowych) w całym 
kraju i ponad 4 tys. podmiotów mają-
cych w zakresie działalności czynno-
ści powierzone im w ruchu zakładów 
górniczych. Łącznie w nadzorowanych 
zakładach w końcu ubiegłego roku pra-
cowało 179,7 tys. osób (w tym 103,5 tys. 
w górnictwie węgla kamiennego), zaś 
w nadzorze górniczym – niespełna pół 
tysiąca pracowników. Do zadań nadzoru 
należą między innymi zatwierdzanie 
planów ruchu zakładów górniczych, do-
puszczanie do użytku i kontrola stosowa-
nych tam wyrobów, wydawanie pozwo-
leń i zezwoleń, opiniowanie projektów 
zagospodarowania złóż, uzgadnianie 
planów zagospodarowania przestrzen-
nego, stwierdzanie i uznawanie kwalifi-
kacji pracowników oraz nadawanie im 
uprawnień czy udostępnianie dokumen-
tacji mierniczo-geologicznej. Najczęściej 
jednak nadzór górniczy kojarzony jest 
z kontrolami przestrzegania przepisów 

i zasad sztuki górniczej oraz z bada-
niami powypadkowymi. W ubiegłym 
roku w całym polskim górnictwie doszło 
do 2029 rozmaitych wypadków, w tym 
1674 w kopalniach węgla kamiennego. 
Zginęło 16 górników (w tym 9 w kwk), 
a 13 odniosło ciężkie obrażenia (w tym 
siedem w kwk).

TRZYKROTNIE MNIEJ 
ZATRZYMANYCH ROBÓT 
I URZĄDZEŃ
Na podstawie przeprowadzanych 

kontroli nadzór górniczy może w całości 
lub w części wstrzymać prowadzone ro-
boty lub pracę maszyn i urządzeń, jeżeli 
uzna, że doszło do naruszenia zasad bez-
piecznej pracy. Każdorazowo inspektor 
nakazuje wówczas usunięcie nieprawi-
dłowości i określa warunki wznowie-
nia ruchu; może też ukarać winnych 
stwierdzonych zaniedbań. W zeszłym 
roku do wstrzymania robót w całości 
lub w części lub zatrzymania pracy urzą-
dzeń doszło w sumie 558 razy – prawie 
trzykrotnie rzadziej niż rok wcześniej, 
kiedy inspektorzy podejmowali podob-
ne decyzje ponad 1,5 tys. razy, z czego 
przeszło 1,3 tys. przypadków dotyczy-
ło kopalń węgla kamiennego. W 2020 
roku roboty lub urządzenia w kopal-
niach węgla kamiennego zatrzymano 
401, w innych podziemnych zakładach 
górniczych 45 razy, w kopalniach od-
krywkowych 110 razy, a dwa razy w ko-
palniach otworowych. Najwięcej zatrzy-
mań w kopalniach węgla kamiennego 
było spowodowanych nieprawidłowym 
stanem urządzeń energomechanicz-
nych, których zatrzymano 288 – w tym 
210 urządzeń mechanicznych i 64 elek-
trycznych. 39 razy wstrzymywano w ko-
palniach węgla roboty przy drążeniu 
chodników, a 37 razy przy eksploatacji 
ścian wydobywczych.

1113 ZŁOTYCH 
ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW
Inspektorzy okręgowych urzędów 

górniczych mogą karać osoby winne nie-
prawidłowości w kopalniach, nakłada-
jąc kary pieniężne oraz stosując sankcje 
przewidziane w Prawie geologicznym 
i górniczym. W ubiegłym roku organy 
nadzoru górniczego skierowały do są-
dów rejonowych 143 wnioski o ukaranie 
sprawców wykroczeń – w 62 przypad-
kach w związku z badaniem przyczyn 
i okoliczności wypadków w kopalniach, 
a w 81 przypadkach w wyniku przepro-
wadzonych kontroli. W ubiegłym roku 
sądy rozpoznały 131 takich spraw, orze-
kając łącznie 145,8 tys. złotych grzywien 
– średnia wysokość grzywny wyniosła 

1113 złotych. Ponadto 495 razy organy 
nadzoru górniczego oraz pracownicy 
urzędów górniczych stosowali środki 
przewidziane w Kodeksie wykroczeń 
wobec osób naruszających obowiązki 
pracownicze. Wystawiono 422 manda-
ty na łączną kwotę 178,5 tys. złotych 
– w ten sposób ukarano między inny-
mi 45 osób z kierownictwa zakładów 
górniczych.

PANDEMIA NIE ZATRZYMAŁA 
NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI
Mniej niż w ubiegłych latach nałożo-

no podwyższonych opłat za nielegalną 
eksploatację kopalin, głównie piasku 
i kruszyw. W 2020 roku nadzór górniczy 
potwierdził 102 takie przypadki, a suma 

podwyższonych opłat przekroczyła  
10,5 mln złotych, wobec 26–28 mln zło-
tych w trzech poprzednich latach. Ta-
kie podwyższone opłaty są nakładane 
za prowadzenie eksploatacji bez wy-
maganej koncesji (maksymalnie za pięć 
ostatnich lat) lub bez zatwierdzonego 
projektu robót geologicznych. Inspek-
torzy mogą też wnioskować o sankcje 
w przypadkach, kiedy eksploatacja 
piasku czy żwirów odbywa się z naru-
szeniem przepisów. W ubiegłym roku 
do nadzoru górniczego dotarły 323 zgło-
szenia dotyczące podejrzenia nielegalnej 
eksploatacji, z czego większość (315) po-
chodziła ze źródeł zewnętrznych (głów-
nie od samorządów czy przedstawicie-
li społeczności lokalnych), natomiast 

INSPEKTORZY PONAD 1,2 TYS. RAZY KONTROLOWALI DZIAŁANIA ANTYCOVIDOWE 
W KOPALNIACH. – Zawsze, także w tak niestandardowych 

okolicznościach, do jakich należy czas pandemii, bezpieczeństwo 
pracy załóg górniczych, a co za tym idzie zdrowie i życie 

górników, to priorytety działalności urzędów nadzoru górniczego 
– deklaruje prezes Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, 

dr inż. Adam Mirek. W kwietniu ten najważniejszy w branży 
urząd opublikował doroczne sprawozdanie z działalności. Także 

dla urzędów górniczych 2020 rok był czasem zdominowanym 
przez walkę z koronawirusem – z powodu wynikających 

z pandemii ograniczeń po raz pierwszy od lat nadzór górniczy 
nie zrealizował wszystkich założonych celów operacyjnych, nie 
zrezygnował jednak z żadnego ze swoich ustawowych zadań. 

Nowym zadaniem była kontrola działań antycovidowych 
w kopalniach.

Pandemia nie zmienia priorytetów
nadzoru górniczego

W minionym roku urzędy górnicze, których – obok WUG – jest w Polsce 12, nadzorowały blisko 7,5 tys. zakładów górniczych (wśród nich 37 podziemnych, prawie 7,4 tys. odkrywkowych 
i niespełna 100 otworowych) w całym kraju i ponad 4 tys. podmiotów mających w zakresie działalności czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych. Łącznie 
w nadzorowanych zakładach w końcu ubiegłego roku pracowało 179,7 tys. osób (w tym 103,5 tys. w górnictwie węgla kamiennego), zaś w nadzorze górniczym – niespełna pół tysiąca 
pracowników
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Pandemia nie zmienia priorytetów
nadzoru górniczego

W minionym roku urzędy górnicze, których – obok WUG – jest w Polsce 12, nadzorowały blisko 7,5 tys. zakładów górniczych (wśród nich 37 podziemnych, prawie 7,4 tys. odkrywkowych 
i niespełna 100 otworowych) w całym kraju i ponad 4 tys. podmiotów mających w zakresie działalności czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych. Łącznie 
w nadzorowanych zakładach w końcu ubiegłego roku pracowało 179,7 tys. osób (w tym 103,5 tys. w górnictwie węgla kamiennego), zaś w nadzorze górniczym – niespełna pół tysiąca 
pracowników

w ośmiu przypadkach nieprawidłowości 
zauważyli sami inspektorzy nadzoru. 
Wydano 102 decyzje skutkujące pod-
wyższonymi opłatami, wobec 106 osób 
i podmiotów, zobowiązując je do zapłaty 
w sumie ponad 10,5 mln złotych. Ukara-
ny może odwołać się od decyzji nadzoru 
górniczego. Rozpatrzenie odwołań może 
się skończyć utrzymaniem w mocy decy-
zji o podwyższonych opłatach lub skiero-
waniem spraw do ponownego rozpozna-
nia. Sprawy sporne trafiają ostatecznie 
do sądu administracyjnego. W 2020 
roku najwięcej zakończonych decyzja-
mi postępowań w sprawach nielegalnej 
eksploatacji nadzór górniczy prowadził 
w pierwszej instancji na terenie działa-
nia urzędów górniczych w Gdańsku (38), 

Lublinie i Poznaniu (po 19), Warszawie 
(18) oraz Krośnie i Kielcach (po 10).

POŁUDNIOWA POLSKA PEŁNA 
DAWNYCH GÓRNICZYCH 
WYROBISK
W zeszłym roku kontynuowany był 

zainicjowany 11 lat temu przez WUG 
wieloletni projekt badawczy służą-
cy inwentaryzacji dawnych wyrobisk 
mających połączenie z powierzchnią. 
Dzięki temu przedsięwzięciu w minio-
nych ośmiu latach w województwach 
śląskim, dolnośląskim i małopolskim 
zinwentaryzowano około 3,8 tys. ta-
kich dawnych podziemnych wyrobisk. 
Obecnie trwa kolejny etap inwentary-
zacji. Eksperci wskazują, że na terenach, 
gdzie czasem od kilku wieków prowa-
dzono eksploatację górniczą, pozosta-
ły setki podziemnych wyrobisk, wciąż 
mogących wpływać na powierzchnię. 
Działalność górnicza daje o sobie znać 
niekiedy dziesiątki lub setki lat po jej 
zakończeniu. Inspiracją do inwentary-
zacji dawnych szybów i szybików były 
przypadki ujawniania się zapadlisk 
w miejscach zlikwidowanych wcześniej 
wyrobisk górniczych. Dotychczas zre-
alizowano trzy etapy prac, obejmujące 
inwentaryzację wyrobisk na obszarach 
zlikwidowanych kopalń węgla kamien-
nego w Zagłębiu Dąbrowskim (w latach 
2013–2014), zlikwidowanych kopalń 
węgla kamiennego i barytu na Dolnym 
Śląsku (2015–2016) oraz wyrobiska 
po innych zlikwidowanych kopalniach 
węgla kamiennego (2017–2018). W 2020 
roku kontynuowany był kolejny etap 
projektu, w ramach którego inwentary-
zowano wyrobiska po eksploatacji rud 
metali kolorowych (cynku, ołowiu i że-
laza) w województwie śląskim i mało-
polskim oraz po eksploatacji rudy uranu 
i rudy miedzi (tam, gdzie jeszcze tego 
nie zrobiono) na Dolnym Śląsku. Na lata 
2021–2022 zaplanowano inwentaryza-
cję w rejonach zlikwidowanych kopalń 
węgla kamiennego i soli, która obejmie 
około 1,5 tys. wyrobisk w Górnośląskim 
i Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym oraz 
po eksploatacji soli kamiennej w Ma-
łopolsce. Realizatorzy projektu złożyli 
wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie 
kolejnego etapu przedsięwzięcia, doty-
czącego niezinwentaryzowanych dotąd 
wyrobisk w rejonach zlikwidowanych 
kopalń w Małopolsce i na Śląsku. Chodzi 
o około 1,5 tys. wyrobisk – w tym szyby, 
szybiki, sztolnie i upadowe, których nie 
zinwentaryzowano wcześniej. Efekty 
badań mają pomóc w zwalczaniu poten-
cjalnych zagrożeń związanych z defor-
macją powierzchni, powinny też służyć 
samorządom opracowującym plany za-
gospodarowania przestrzennego.

 •

– Jesteście państwo inwestycją naszej fir-
my, dzięki państwu jesteśmy w stanie się 
stabilnie rozwijać – powiedziała w kwiet-
niowym wideowystąpieniu do załogi pre-
zes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Barbara 
Piontek. Potwierdziła, że od 1 lipca pła-
ce ponad 22-tysięcznej załogi firmy mają 
wzrosnąć o 3,4 proc., czyli wskaźnik ze-
szłorocznej inflacji. Wcześniejszą podwyż-
kę wykluczają umowy finansowe – między 
innymi umowa z Polskim Funduszem Roz-
woju, który wsparł JSW pożyczką związaną 
ze skutkami pandemii COVID-19.

– Planujemy pewną optymalizację 
kosztową, ale wasze miejsca pracy, wa-
sze płace są bezpieczne – mówiła do pra-
cowników prezes. Jej wystąpienie nie 
złagodziło jednak nastrojów związkow-
ców, którzy przypominają o zeszłorocz-
nym porozumieniu z byłym zarządem 
spółki, które gwarantowało podwyżkę 
o 4 proc. od marca ubiegłego roku i na-
wet 3,5 tys. złotych jednorazowej na-
grody. Zarząd JSW odpowiada, że nie 
pracował nad takim porozumieniem ani 
nie informował o nim w raporcie gieł-
dowym. Kierownictwo spółki podkreśla 
natomiast, że niedawne przedłużenie 
gwarancji zatrudnienia w spółce o 10 lat 
było pomysłem zarządu. – Bardzo się cie-
szę, że udzieliliśmy państwu gwarancji 
pracowniczych. To było naszą inicjaty-
wą – zarządu – ażeby gwarancje pra-
cownicze otrzymali państwo na okres 
10 lat, a nie, tak jak wnioskowali przed-
stawiciele, na pięć czy sześć lat – mówiła 
prezes Piontek.

Zarząd JSW zaprzeczył – o co rów-
nież dopytywały związki – że spółka za-
mierza przejąć firmę Haldex, wyspecjali-
zowaną między innymi w odzyskiwaniu 
surowców i kruszyw ze zwałowisk od-
padów górniczych. Chce natomiast roz-
wijać własną spółkę JSW Zwałowanie 
i Rekultywacja. Władze JSW zapewniają 
też, że będą kontynuować strategiczne 
inwestycje, wśród nich budowę nowej 
kopalni Jastrzębie-Bzie. Tym samym 
zdementowano plotki o rzekomym „za-
mrożeniu” tego przedsięwzięcia.

SĄ ZMIANY, SĄ PEWNE 
KONTROWERSJE
Sytuacja w JSW była wśród tematów 

nieoficjalnego spotkania związkowców 

z Solidarności z wicepremierem, mini-
strem aktywów państwowych Jackiem 
Sasinem, który 21 kwietnia przyjechał 
do katowickiej siedziby śląsko-dąbrow-
skiej „S”. W spotkaniu wzięli udział 
liderzy Solidarności JSW i prezes JSW 
Barbara Piontek.  

Dziennikarze pytali wicepremiera 
o ocenę sytuacji w JSW. – Nie myślę, żeby 
można było mówić, że ona jest napięta. 
Jakieś napięcia są – jest nowy zarząd, 
który ma też swój pogląd na funkcjo-
nowanie spółki, wprowadza zmiany. 
Zawsze, kiedy są zmiany, to również 
są pewne kontrowersje. Na pewno 
tę sprawę tutaj dzisiaj omówimy; będzie 
pani prezes JSW, więc będzie na pewno 
dobry moment, żeby o tym porozma-
wiać – odpowiedział Sasin, zaprzecza-
jąc, że szefowa JSW została wezwana 
„na dywanik”. 

– Trudno mówić o pożarach, 
jest wiele bieżących spraw. 
Rozmawiamy przecież cały czas 
o umowie społecznej z naszymi 
partnerami społecznymi, 
a takie spotkania służą temu, 
żeby wymienić się poglądami, 
uwagami. To jest ważne, bo żeby 
rząd mógł dobrze funkcjonować, 
to musi mieć kontakt ze stroną 
społeczną – podkreślił szef MAP.

– To normalna rozmowa. Nie ma nic 
dziwnego w tym, że rząd czy szefowie 
spółek Skarbu Państwa rozmawiają 
z szefami związków zawodowych. Tak 
to należy traktować – jako rutynowe kon-
takty – mówił wicepremier. Zaprzeczył, 
by przyjechał na Śląsk „gasić pożary”. 
– Trudno mówić o pożarach, jest wiele 
bieżących spraw. Rozmawiamy przecież 
cały czas o umowie społecznej z naszymi 
partnerami społecznymi, a takie spotka-
nia służą temu, żeby wymienić się poglą-
dami, uwagami. To jest ważne, bo żeby 
rząd mógł dobrze funkcjonować, to musi 
mieć kontakt ze stroną społeczną – pod-
kreślił szef MAP. HK
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Od lipca podwyżka płac 
o 3,4 proc.
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Węgiel na świecie

Świat wciąż chce węgla  
i to coraz więcej
W Europie węgiel radzi sobie nie najle-
piej, głównie ze względów ograniczeń 
regulacyjnych. Globalnie jednak ma się 
całkiem dobrze, jak wynika z danych firmy 
GlobalData. Co prawda w ubiegłym roku 
wydobycie spadło, ale tylko o 2 proc. Glo-
balnie, bo w podziale na kraje już mamy 
znaczące różnice. W Stanach Zjednoczo-
nych produkcja węgla spadła niemal o jed-
ną czwartą (23,6 proc.). To z jednej strony 
wynik ostrej konkurencji ze strony tanieją-
cego gazu ziemnego i rosnących kosztów 
wydobycia, a z drugiej wynik przestojów, 
jakie wymusiła pandemia. Swój wpływ 
miało także zmniejszenie zapotrzebowa-
nia na rynkach eksportowych. To zresztą 
uderzyło także mocno w wydobycie w In-
donezji i Rosji. Pierwsza straciła 13 proc., 
a druga 8,1 proc. Inny eksportowy gracz, 
Australia, straciła 5,5 proc. wydobycia. 

Czteroprocentowy wzrost wydobycia 
w Chinach i wzrost o 0,7 proc. w Indiach 
częściowo poprawiły statystyki.

Kryzys znacznie mocniej odbił się 
na węglu koksowym. W tym segmencie 
popyt zmniejszył się o 5,9 proc., podczas 
gdy w przypadku węgla energetycznego 
zmniejszył się on tylko o 3,5 proc. 

Zdaniem GlobalData Stany Zjedno-
czone i Rosja mają w tym roku znacz-
nie poprawić wyniki. Wydobycie w USA 
ma wzrosnąć o 9,3 proc., zaś w Rosji 
o 8,4 proc. Wzrost produkcji w Chinach 
ma sięgnąć 2,1 proc. 

W tym roku produkcja globalnie 
ma się zwiększyć o 3,5 proc., sięgając 
do 8 mld ton. Dalej ma być jeszcze le-
piej. Do roku 2025 światowa produk-
cja węgla będzie rosła rocznie średnio 
o 2,3 proc., by w końcu tego okresu sięgnąć  
8,8 mld ton. 

Dobre perspektywy ma zwłaszcza 
węgiel koksowy. Podczas gdy energetycz-
ny ma do roku 2025 rosnąć po 2 proc., 
by sięgnąć 7,549 mld ton, to roczny 
wzrost dla węgla koksowego ma sięgać 
4,2 proc. rocznie, a wydobycie w roku 
2025 dojść do 1,217 mld ton. 

Vinneth Bajaj z GlobalData wskazuje, 
że beneficjentem tego wzrostu mają być 

przede wszystkim Indie. Produkcja tego 
kraju ma się zwiększyć z 777,7 mln ton 
w roku 2020 do 1,2 mld ton w roku 2025. 
Dla Chin, Indonezji, Australii i Afryki Po-
łudniowej liczonych w sumie produkcja 
ma wzrosnąć z 5 mld ton w tym roku 
do 5,43 mld ton w roku 2025. 

Na globalnym rynku ma dalej ro-
snąć znaczenie światowych gigantów. 

Zdaniem GlobalData pierwsza dziesiąt-
ka światowych firm (Coal India, China 
Shenhua, Yanzhou Coal, Peabody, Chi-
na National Coal, Glencore, Siberian 
Coal, PT Bumi, BHP i Arch Resources) 
ma zwiększyć w tym roku produkcję 
o 6,6 proc., czyli niemal dwukrotnie wię-
cej, niż ma się zwiększyć całość wydoby-
cia. W tym roku ich łączne wydobycie 
ma sięgnąć 1,683–1,74 mld ton. 

W ubiegłym roku tylko cztery 
z tych firm (trzy chińskie i indyjska) 
zwiększyły produkcję. Lider wzrostu, 
Yanzhou Coal, zyskał 11 proc. Pozo-
stała szóstka skończyła rok ze spad-
kiem, w przypadku czterech z nich 
ponad 20-procentowym. Najwięcej, 
bo 28,6 proc., straciła firma Arch Re-
sources. W dużej mierze był to jed-
nak wynik sprzedania w końcu 2019 
roku jednej z kopalń, co automatycznie 
odbiło się na ubiegłorocznej produk-
cji. Także PT Bumi i Peabody straciły 
część produkcji, zamykając kopalnie. 
BHP Billiton i Glencore straciły sporo 
także ze względu na kilkumiesięczny 
strajk w ich wspólnej kopalni w ko-
lumbijskim Cerrejon. W pozostałych 
przypadkach spadek to głównie wy-
nik mniejszego popytu oraz czasowe-
go wstrzymywania pracy ze względu 
na pandemię. 

Coraz powszechniejsze szczepienia 
i dopracowanie procedur bezpieczeń-
stwa higienicznego związanego z pan-
demią powinny znacznie zmniejszyć 
jej wpływ na tegoroczne wyniki firm. 
W jakim stopniu tegoroczne przewidy-
wania się spełnią, będzie zależeć w dużej 
mierze od kondycji całej gospodarki i jej 
zapotrzebowania na energię.

 PIOTR MYSZOR

PROJEKTY MAJĄCE NA CELU ZMNIEJSZENIE ŚLA-
DU WĘGLOWEGO BETONU OTRZYMUJĄ NAGRODĘ 
W WYSOKOŚCI 7,5 MLN DOLARÓW. Dwa pro-
jekty, jeden kanadyjski i jeden ame-
rykański, otrzymały 7,5 mln dolarów. 
Zostały zwycięzcami NRG COSIA Car-
bon XPRIZE, pięcioletniego konkursu 
organizowanego przez organizację non-
-profit Xprize. Jeden z projektów nosi 
nazwę CarbonBuilt i został opracowa-
ny przez naukowców z UCLA. Celem 
tego przedsięwzięcia było bezpośrednie 
wyprowadzenie emisji dwutlenku wę-
gla z elektrowni węglowych i innych 
obiektów przemysłowych emisji, któ-
re w przeciwnym razie dostałyby się 
do atmosfery – i wtopienie ich w nowy 
rodzaj betonu, który wymyślił zespół. 
Druga połowa nagrody Xprize została 
przyznana kanadyjskiej firmie Carbon-
Cure zajmującej się czystymi technolo-
giami, której projekt koncentrował się 
na ulepszaniu istniejących technologii 
i opracowywaniu nowych rozwiązań 

w celu zmniejszenia śladu węglowego 
w przemyśle betonowym.
CHINA MOLY POMOŻE GÓRNIKOM WYDOBYWAJĄCYM 
KOBALT NA MAŁĄ SKALĘ. Producent kobaltu 
i wolframu, China Molybdenum, i jego 
szwajcarskie ramię handlowe IXM do-
łączyły do programu, który ma pomóc 
drobnym górnikom stać się odpowie-
dzialnie zarządzanym, opłacalnym źró-
dłem metali akumulatorowych. Inicja-
tywa Better Mining, zapoczątkowana 
w 2018 roku przez grupę RCS Global, 
położyła szczególny nacisk na Demo-
kratyczną Republikę Konga (DRK), która 
wytwarza około dwóch trzecich świato-
wych podaży kobaltu. Metal, produkt 
uboczny miedzi lub niklu, jest używany 
do produkcji akumulatorów litowo-jo-
nowych, które zasilają smartfony i sa-
mochody elektryczne.

China Moly (CMOC), numer 2 na świe-
cie w górnictwie kobaltu i największy 
producent wolframu, powiedział, 
że przyłączył się do programu lepszego 

wydobycia i wpływu RCS Global na rynek 
wyższego rzędu, aby przynieść korzyści 
społecznościom zależnym od ASM.
ORZECZENIE SĄDU W SPRAWIE KOPALNI MIEDZI 
CERRO COLORADO. Chilijski sąd nakazał ko-
palni miedzi Cerro Colorado należącej 
do BHP, położonej na skrajnej północy 
kraju, zaprzestanie czerpania wody z ko-
ryta rzeki w pobliżu jej zakładu i uregu-
lowanie pobliskich składowisk odpadów 
w następstwie skarg ze strony pobliskiej 
społeczności tubylczej. Orzeczenie jest 
następstwem innego orzeczenia Sądu 
Najwyższego w styczniu, który pod-
trzymał skargę lokalnych społeczności, 
że Cerro Colorado nadmiernie pobiera 
wodę i wpływa na lokalne tereny pod-
mokłe, oraz nakazał nowy przegląd 
środowiskowy.

BHP powiedział Reuterowi, 
że czwartkowe orzeczenie sądowe nie 
wpłynie na ciągłość operacyjną złoża, 
które w 2020 roku wyprodukowało 
68 900 ton miedzi. 

KILKA START-UPÓW PRACUJE NAD ZMIANĄ RE-
CYKLINGU AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH. 
Start-upy próbują znaleźć nowy sposób 
recyklingu zużytych akumulatorów sa-
mochodowych, wykorzystując wodę, 
chemikalia i energię elektryczną do pro-
dukcji ołowiu zamiast niebezpiecznego 
wytapiania w wysokiej temperaturze, 
które zostało zidentyfikowane jako naj-
bardziej zanieczyszczający przemysł 
na świecie. Jednym z pierwszych, któ-
rzy wprowadzili nową technologię re-
cyklingu na rynek, jest firma ACE Green 
Recycling Inc., która opracowała proces 
w temperaturze pokojowej, polegają-
cy na przekształcaniu ołowiu ze złomu 
w brykiety o czystości 99,5 proc. i wyż-
szej – powiedział Reuterowi Nishchay 
Chadha, dyrektor generalny z Singapuru.

Analitycy i eksperci stwierdzili, 
że nowe technologie są obiecujące, ale 
było zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy 
któraś z nich jest komercyjnie opłacalna 
na dużą skalę.  •

Górnictwo na świecie

Do roku 2025 światowa produkcja węgla będzie rosła rocznie średnio o 2,3 proc., by w końcu tego okresu 
sięgnąć 8,8 mld ton.
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Bagażnik ID.4 ma pojemność 543 l i łatwo można powiększyć ją do 1575 lVolkswagen ID.4 ma długość 4,58 m. Krótkie zwisy i duży rozstaw osi, wynoszący 2,77 m
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ID.4 wjeżdża do Polski
Pierwsi nabywcy nowego ID.4 w Polsce 
mogą już odbierać swoje samochody. Mo-
gli oni wybrać spośród dwóch (obecnie 
już niedostępnych) wersji wyposażenia: 
1ST oraz 1ST Max. W obydwu wersjach 
ID.4 wyposażony jest w silnik o mocy 
150 kW/204 KM, który napędza tylne koła 
i współpracuje z jednobiegową przekład-
nią automatyczną.

Volkswagen ID.4 ma długość 4,58 m. 
Krótkie zwisy i duży rozstaw osi, wyno-
szący 2,77 m, sprawiają, że wnętrze elek-
trycznego SUV-a jest równie przestronne 
jak samochodów o większych rozmia-
rach. Bagażnik ID.4 ma pojemność 543 l 
i łatwo można powiększyć ją do 1575 l.

ID.4 w wersji 1ST jest wyposażony 
w 20-calowe obręcze kół, wewnętrz-
ny pakiet Style i przyciemniane tylne 
szyby. Przednie fotele oraz kierownica 
są podgrzewane, a o dodatkowy nastrój 
we wnętrzu dba oświetlenie Ambiente 
dostępne w 30 kolorach. Seryjne w wer-
sji 1ST są także system nawigacyjny Di-
scover Pro, cztery wejścia USB typu C 
oraz liczne systemy asystujące jak mo-
nitorujący przestrzeń przed pojazdem 
Front Assist, predykcyjny tempomat ACC 
oraz asystent pasa ruchu Lane Assist. 
Wersja 1ST Max jest dodatkowo wypo-
sażona w, między innymi, matrycowe 
reflektory LED, zawieszenie o regulo-
wanej charakterystyce tłumienia nie-
równości, trzystrefową klimatyzację 
oraz wyświetlacz head-up z rozszerzoną 
rzeczywistością.

Te wersje, wyposażone niemal 
we wszystko, co Volkswagen oferuje 
w tym modelu, były jednak wycenio-
ne na co najmniej 243 990 złotych. Dziś 
ceny zaczynają się od 156 390 złotych, 
co jest kwotą mniej więcej o połowę wyż-
szą od cen spalinowych SUV tej marki. 
Wyposażenie podstawowych wersji jest 
znacznie skromniejsze.

TO NAJBLIŻSZA, ELEKTRYCZNA 
PRZYSZŁOŚĆ NISSANA
Skoro już wiemy, jak bardzo kierow-

cy Nissana chcą być elektryczni, to zo-
baczmy, czym jeszcze firma ich kusi. Oto 
marka pokazała w Polsce elektryczny 
model Ariya w wersji e-4ORCE. W sprze-
daży auto pojawi się u nas za rok. 

Ariya zapoczątkowała realiza-
cję strategii Nissan NEXT, czyli planu 

transformacji na lata 2020–2023, zakła-
dającego koncentrację działań marki 
w Europie na segmencie samochodów 
zeroemisyjnych oraz crossoverów. Jed-
nym z najbardziej widocznych elemen-
tów przyjętego podejścia jest nowe logo, 
które po raz pierwszy zostało zaprezen-
towane właśnie na modelu Ariya.

Został on zbudowany na zupełnie 
nowej platformie stworzonej specjalnie 
dla pojazdów zeroemisyjnych. Elektrycz-
ny układ napędowy umożliwia nie tylko 
przeniesienie systemu klimatyzacji pod 
maskę – w miejsce tradycyjnie w całości 
zarezerwowane dla silnika spalinowego 
– ale również rezygnację z tunelu środ-
kowego. Przekłada się to na zauważal-
ne zwiększenie powierzchni użytkowej 
i całkowicie płaską podłogę. Efektem 
jest nie tylko wygospodarowanie więk-
szej ilości miejsca na nogi, ale również 
ułatwienie interakcji pomiędzy osobami 
podróżującymi w przedniej i tylnej czę-
ści kabiny.

We wnętrzu minimalistyczna, po-
zbawiona przycisków deska rozdziel-
cza wkomponowuje się w kształt kabiny 
i płynnie przechodzi w drzwi. Najważ-
niejsze elementy sterowania klimaty-
zacją znajdują się w centralnej części 
deski rozdzielczej i mają formę prze-
łączników haptycznych, podobnie jak 
w nowoczesnych smartfonach. Wibracja 
przy dotyku wywołuje wrażenie kontak-
tu z elementami mechanicznymi. Panel 
sterowania klimatyzacji ujawnia się do-
piero po włączeniu silnika.

Ekran w zestawie wskaźników i cen-
tralny wyświetlacz tworzą monolitycz-
ną całość. Oba zostały umieszczone 
na jednej wysokości i mają przekątne  
12,3 cala. Wyświetlanie różnych infor-
macji w tej samej poziomej płaszczyźnie 
pozwala kierowcy szybko je rejestrować, 
bez przerywania obserwacji drogi. Po-
szczególne informacje można przesuwać 
między wyświetlaczami, aby bezpośred-
nio za kierownicą były widoczne dane 
uznane przez kierowcę za priorytetowe.

Napęd e-4ORCE to dwa silniki elek-
tryczne (po jednym na oś) o mocy się-
gającej łącznie 394 KM. Zapewniają 
przyspieszenie do 100 km/h w zaledwie  
5,1 sekundy.

Ariya będzie dostępna z akumulato-
rami o pojemności 63 kWh lub 87 kWh. 
Pierwszy z nich oferuje zasięg około 

360 kilometrów, a drugi do 500 kilome-
trów (dane przed homologacją). Zakres 
mocy będzie rozciągał się pomiędzy  
218 KM a 394 KM. Klienci będą mogli 
również zdecydować pomiędzy napę-
dem na przednią lub obie osie. Łącznie 
będą dostępne cztery kombinacje. 

Niezależnie od wybranej wersji po-
jazd będzie mógł być ładowany w stan-
dardzie szybkiego ładowania CCS do  
130 kW, co umożliwi uzupełnienie ener-
gii niezbędnej do przejechania 300 km 
w około 30 minut. 

CZY CHCESZ BYĆ PIĘKNY 
I ELEKTRYCZNY?
W przeprowadzonym przez Nissana 

badaniu 70 proc. europejskich kierow-
ców odpowiedziało twierdząco na py-
tanie, czy rozważyliby zakup samocho-
du elektrycznego jako swego kolejnego 
auta. W połowie przypadków przyczyną 
są korzyści środowiskowe, jakie daje 
pojazd o zerowej emisji.

Nissan objął sondażem grupę 7000 
kierowców, w równych proporcjach po-
siadaczy samochodów z napędem elek-
trycznym i spalinowym. Celem badania 
było ustalenie, co motywuje lub zniechę-
ca kierowców do przejścia na mobilność 
elektryczną. 

Opublikowane wyniki wstępne 
pokazały, że poziom zadowolenia kie-
rowców samochodów elektrycznych 
jest obiecująco wysoki, gdyż 89 proc. 
z nich stwierdziło, że odejście od pojazdu 
z silnikiem spalinowym było słuszną 
decyzją. 74 proc. czuje się bardziej od-
prężonymi w trakcie jazdy autem elek-
trycznym, a 77 proc. uważa, że prowadzi 
się go płynniej niż samochód spalinowy. 
Ponadto większość (70 proc.) kierowców 
przyznaje, że zasięg ich samochodu elek-
trycznego jest większy, niż oczekiwali 
przed zakupem. 

– Dzięki nowemu sondażowi 
na własne oczy widzimy, że europej-
scy kierowcy wybierają elektryfika-
cję. Wciąż jeszcze odkrywają, co mają 
do zaoferowania samochody elektrycz-
ne, natomiast my chcemy im pokazać 
ogromne korzyści płynące z mobilności 
elektrycznej i to, jak łatwa jest to zmia-
na – powiedział Arnaud Charpentier, 
wiceprezes regionalny ds. strategii pro-
duktowej i planowania cen w Nissan 
AMIEO. 

Ankieta pokazała, że obecni użyt-
kownicy chętnie jeżdżą samochodami 
elektrycznymi i uważają, że jest to przy-
jemne doświadczenie: 89 proc. badanych 
ma pozytywne wrażenia, a 78 proc. uwa-
ża, że jest lepiej, niż oczekiwali.

Ponad jedną trzecią (34 proc.) kie-
rowców do zmiany na samochód elek-
tryczny przekonały zaawansowane tech-
nologie w nich dostępne, co pokazuje, 
że systemy te odgrywają kluczową rolę, 
jeśli chodzi o zwiększanie przyjemności 
z jazdy.

Okazało się, że kwestie technologicz-
ne kuszą także do zmiany niemal jedną 
trzecią pytanych z grupy użytkowników 
aut spalinowych.

Badanie wykazało, że blisko poło-
wa (49 proc.) kierowców samochodów 
spalinowych rozważa zmianę ze wzglę-
du na to, że samochody elektryczne 
są przyjazne dla środowiska, natomiast 
40 proc. użytkowników elektryków 
przesiadło się na nie z tego właśnie po-
wodu. 33 proc. ich posiadaczy podjęło 
tę decyzję ze względu na zeroemisyjny 
charakter tych pojazdów, co dodatko-
wo podkreśla znaczenie ekologicznej 
mobilności.

Perspektywa niskich kosztów eks-
ploatacji kusi 31 proc. kierowców sa-
mochodów spalinowych rozważających 
zmianę na samochód elektryczny. Z ko-
lei po przesiadce 83 proc. kierowców 
bezemisyjnych aut stwierdza, że koszty 
eksploatacji są niższe, niż oczekiwali.

Z informacji Nissana nie wynika, jak 
kierowcy oceniają stosunek ceny elek-
trycznych aut do ich komfortu czy funk-
cjonalności. Nie wiadomo więc, na ile 
konstrukcja pytań kierowała ankietę 
w stronę: „czy chcesz być piękny i boga-
ty?”. Także w tym ostatnim przypadku, 
kosztów eksploatacji, obecna sytuacja 
jest chyba nieco myląca. We wszyst-
kich krajach Europy w cenie paliw 
na stacjach co najmniej połowę stano-
wią różnego rodzaju podatki. W Polsce 
tak samo, a w cenie energii stanowią 
one około jednej trzeciej. Trudno sobie 
wyobrazić, żeby jakikolwiek rząd tak 
po prostu oddał te wpływy. Należy chy-
ba raczej sądzić, że wraz z upowszech-
nianiem się elektromobilności obło-
żenie podatkami energii dla różnych 
celów będzie się zmieniać. 

 PIOTR MYSZOR
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Jeśli spojrzeć na to z boku, Elżbieta była 
łatwym łupem. Wykształcona, z dobre-

go domu, z ambicjami i z własną firmą. 
A jednocześnie – po ciężkim rozwodzie, 
permanentnie niedospana i zmęczona, 
a w gruncie rzeczy przygnieciona samot-
nymi wieczorami, które maskowała oglą-
daniem całych sezonów seriali za jed-
nym zamachem i zapijaniem ich winem. 
Dlatego też kiedy poznała Franciszka, 
na dwa dni przed swoimi czterdziestymi 
urodzinami, których bała się jak ognia 
piekielnego, straciła głowę bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Franek był od niej młodszy i był 
wygadanym przystojniakiem. Takim 
typem, który oczaruje zarówno kole-
żanki, jak i babcię podczas niedzielnej 
kawy. Na dodatek rozpieszczał Elę jak 
nikt inny. A ona dla niego zaczęła się 
starać, jak nie starała się nigdy dla ni-
kogo innego. Dotychczas zabiegana, 
siedząca w tabelkach Excela, uporząd-
kowana i wiedząca, co będzie robić 
konkretnego dnia o konkretnej godzinie 
– zmieniła się nie do poznania. Piekła 
babeczki, rysując na nich uśmiechnięte 
buźki, przygotowywała pierwsze wła-
snoręcznie zrobione sushi, chichotała 
jak nastolatka i kupiła sobie kolorowe 
trampki – bo takie podobały się Franko-
wi. Przestała też rozpamiętywać bolesny 
rozwód i męża, który odszedł z inną. 
Zresztą największą radość sprawiło jej, 

gdy jej były pojawił się u niej, by odebrać 
resztę swoich rzeczy, i gdy ją zobaczył, 
upuścił torbę z wrażenia, a później nie 
mógł oderwać wzroku.

Kilka miesięcy z Frankiem odmłodzi-
ło ją i dało więcej energii niż jakakolwiek 
kuracja kosmetologiczna, seria trenin-
gów czy sesji mindfulness w jednym. 
Franek zresztą także był przedsiębior-
cą i dużo podróżował – zaczął ją więc 
zabierać ze sobą, gdy tylko mogła sobie 
na to pozwolić. Wpadali do Paryża, Lon-
dynu, Lizbony czy Dubaju na kilka dni 
i zachowywali się tak, jakby grali w ja-
kiejś komedii romantycznej. Ela uznała, 
że życie zwraca jej wszystkie te ostatnie 
lata, przez które tak się nacierpiała, li-
cząc, że wszystko się w końcu odmieni.

Gdyby wtedy przyjrzała się wszyst-
kiemu bliżej… Ale Ela pędziła. Spijała 
wszystko, co dawało jej życie i łapała 
to wielkimi haustami. Zignorowała 
wszystkie czerwone flagi.

Pewnego dnia poczuła na swoich ple-
cach czyjś wzrok. Od tamtej pory to uczu-
cie jej nie opuszczało, ale szybko stwier-
dziła, że wpada w paranoję. Miała wtedy 
przebłyski trzeźwego myślenia i zaczęła 
baczniej przyglądać się swojemu chłopa-
kowi. Mieszkali wtedy razem od czterech 
miesięcy, a ona nawet nie była pewna, 
czy wszystko, co o nim wie, to prawda. 
To był pierwszy moment, w którym po-
jawił się cień wątpliwości. On na niego 

jednak szybko zareagował i następne-
go dnia w jej domu pojawiło się morze 
jej ulubionych czerwonych róż. Tydzień 
później się oświadczył, dając pierścionek 
z największym diamentem, jaki widziała 
w życiu. Wtedy wpadła po uszy.

Koleżanki piszczały z przejęcia – była 
przykładem, że takie sytuacje nie dzieją 
się tylko w kiczowatych filmach. Zaczęli 
planować ślub – jak wszystko, co ona 
robiła, dokładnie, w tabelkach na kom-
puterze, i jak wszystko, co robił Franek 
– z dzikim rozmachem. Przyjęcie miało 
być na plaży, pod palmami, na bosaka 
na piasku, z oceanem w tle, z najbliższy-
mi znajomymi, ale za to w najpiękniej-
szym miejscu na ziemi.

Ela wybrała sukienkę, Franek miał 
lecieć dopiąć kontrakt w Abu Dhabi, gdy 
dopadła go paskudna grypa. Podpisane 

dokumenty musiały zostać jednak do-
starczone tego samego dnia, inaczej 
szlag trafiłby ostatnie lata jego pracy. 
Ela wskoczyła na jego miejsce i obiecała 
je zawieźć, żeby następnego dnia rano 
móc być w drodze powrotnej…

Ale do samolotu już nie wsiadła.  Za-
trzymała ją policja, która w zamkniętej 
przez jej przyszłego męża teczce znala-
zła sporą ilość narkotyków. Obserwo-
wali go zresztą od dawna, nadzorował 
przemyt zorganizowanej siatki pilotów 
i stewardes, a Ela załatwiała jedno ze zle-
ceń dla ekskluzywnego klienta.

Nie miała wyboru – zaczęła sypać. 
A jej, jak domek z kart, rozsypało się całe 
szczęście, zbudowane na ślepej wierze 
w kogoś, kto może zawsze istniał tylko 
jako osoba, którą ona chciała, żeby był.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Lot

Choć ostatni rok nie sprzyja wielu im-
prezom czy przyjęciom – można mieć 
nadzieję, że ta sytuacja niebawem za-
cznie się zmieniać. Co więc zrobić, gdy 
zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie, w któ-
rym nie chcemy albo nie możemy uczest-
niczyć? Konieczność odmowy bywa dla 
wielu osób bardzo stresująca, ale warto 
znać kilka prostych zasad, które mogą 
w tym pomóc.

Jeśli poproszono nas o potwierdze-
nie obecności, to powinniśmy to zrobić 
w ciągu 24 godzin (jeśli na zaproszeniu 
nie wyszczególniono inaczej). Jeśli jed-
nak nie planujemy pojawić się na danej 
uroczystości czy przyjęciu – nie nale-
ży długo pozostawiać zapraszającego 
w niepewności i jak najszybciej dać znać 
o decyzji. Zwłaszcza że przygotowania 
mogą wymagać pracy, organizacji czy 
zakupów. Dobrze jest odmówić w taki 
sposób, w jaki nas zaproszono, ale raczej 
za pośrednictwem telefonu, a nie maila 
czy SMS-a, i podziękować za zaproszenie 
i pamięć. Jeśli jest to przyjęcie z kon-
kretnej okazji – warto złożyć gratulacje 
i życzenia oraz zapewnić, że docenia-
my zaproszenie. Dobrze też przesad-
nie nie brnąć w wytłumaczenia i roz-
winięte historie mające wytłumaczyć 
powód, z którego nie jesteśmy w stanie 
zjawić się na uroczystości, zwłaszcza 
wtedy, gdy usprawiedliwienia te są nie 
do końca prawdziwe. Skromne wytłu-
maczenie wystarczy. Gdy jednak osoba 

zapraszająca zacznie wypytywać o szcze-
góły powodów – można po prostu sub-
telnie dać do zrozumienia, że są to pry-
watne sprawy, którymi nie chcemy lub 
nie możemy się dzielić.

Ważne, żeby nie dopuścić do sytu-
acji, w której potwierdzamy obecność 
i nie zjawiamy się bez prawdziwego, 
ważnego powodu. Nietaktem jest także 
samo zignorowanie zaproszenia i pozo-
stawienie go bez jakiejkolwiek odpowie-
dzi. Pamiętajmy też, że uczestniczenie 
w uroczystości wbrew sobie także jest 
złym wyjściem – i prawdopodobnie nie 
uda się ukryć przed gospodarzem tego, 
że zjawiliśmy się wbrew własnej woli 
i na siłę.

Opcjonalnie, ale w dobrym tonie – 
po odmówieniu zaproszenia na przykład 
na ślub można zaproponować spotkanie 
w późniejszym terminie, na którym za-
pytamy o przebieg uroczystości, osobi-
ście złożymy gratulacje oraz wręczymy 
podarunek i kwiaty. 

 HK

Zapalenie spojówek to jedna z najczęst-
szych chorób oczu. To stan zapalny błony 
śluzowej pokrywającej tylną powierzchnię 
powiek, przechodzącej u ich podstawy 
na gałkę oczną, którą okrywa. Zwykle nie 
jest groźne dla zdrowia, lecz nieleczone 
może spowodować poważniejsze konse-
kwencje. Może przebiegać jako izolowane 
zapalenie (infekcyjne lub nieinfekcyjne) 
lub być częścią ogólnoustrojowej infekcji, 
na przykład towarzyszyć infekcji wiruso-
wej górnych dróg oddechowych.

NA CZYM POLEGA ZAPALENIE SPOJÓWEK? 
W spojówce dzięki gruczołom śluzowym 
do minimum zostaje zmniejszone tar-
cie między powiekami a rogówką. Pełni 
też ona funkcję ochronną. Stan zapalny 
powoduje, że funkcja ta nie jest realizo-
wana. Naczynia krwionośne spojówki 
wypełniają się krwią, czego skutkiem 
jest obrzęk oka, które jest wtedy nara-
żone na działanie wielu szkodliwych 
czynników.

JAKIE SĄ OBJAWY? Typowe objawy zapa-
lenia spojówek niezależnie od przyczyny 
to pieczenie i swędzenie oczu (częsta 
przyczyna ich pocierania), łzawienie, 
zaczerwienie gałki ocznej, światłowstręt, 
uczucie ciała obcego w oku oraz obrzęk 
powiek. W zależności od rodzaju bakte-
rii lub wirusa powodującego chorobę do-
datkowo mogą się pojawić na przykład 
powiększone węzły chłonne w okolicy 
żuchwy. Jeśli nie ustępują, należy udać 
się do lekarza.

JAK MOŻNA SIĘ NABAWIĆ ZAPALENIA SPOJÓ-
WEK? Najczęstszą przyczyną zakażenia 
jest przeniesienie bakterii przez brud-
ne ręce. Zdarzają się także przejścia 
zakażenia z zainfekowanego nosa czy 
zatok przynosowych. Do zakażenia wi-
rusowego spojówek może również dojść 
poprzez kontakt z osobami chorymi czy 
korzystanie ze wspólnych ręczników lub 
kosmetyków do oczu. Zapalenie może to-
warzyszyć także przeziębieniu i grypie.

JAKIE SĄ METODY LECZENIA? Przy łagod-
nym przebiegu wystarczy systematycz-
ne przemywanie oka solą fizjologiczną 
albo wywarem z ziół. Jeśli dolegliwości 
w obrębie oka wynikają na przykład 
z podrażnienia substancją chemiczną, 
to najpierw dokładnie i obficie prze-
myjmy oko. Alergiczne i wirusowe za-
palenie spojówek ustępuje samoistnie 
(lub po zażyciu środków przeciwaler-
gicznych) i nie wymaga interwencji le-
karskiej. Bakteryjne infekcje oka leczy 
się antybiotykami, które mogą być po-
dawane w kroplach, w maści lub w ta-
bletkach. •

Z D R O W I E

Z przymrużeniem oka, 
czyli zapalenie spojówekPI
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Jak odmówić 
zaproszenia
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Na zaproszeniach często widnieje zwrot RSVP 
i data – to termin, do którego należy zadeklarować 
swoje przybycie lub jego brak

Zaproszenie
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POLACY ZARABIAJĄ CORAZ WIĘCEJ. Jak wynika 
z raportu KPMG, rośnie liczba dobrze 
zarabiających Polaków, czyli takich, któ-
rych miesięczne dochody brutto prze-
kraczały 7,1 tys. złotych. W 2019 roku 
było ich prawie 1,7 mln, z czego ponad 
265 tys. można określić jako zamożnych, 
o dochodach brutto przekraczających  
20 tys. złotych miesięcznie. Grono osób 
bogatych, których miesięczny dochód 
brutto przekracza 50 tys. złotych, li-
czyło 69,1 tys. osób. Wzrosła również 
liczba osób, których majątek netto 
przekroczył 1 mln dolarów. Na koniec 
2019 roku ponad 134 tys. mieszkańców 
Polski posiadało tak duży majątek. Naj-
więcej osób zamożnych i bogatych jest 
w województwie mazowieckim, śląskim 
i wielkopolskim. Bardzo bogaci Polacy 
najczęściej mieszkają w województwie 
mazowieckim, wielkopolskim, śląskim 
i małopolskim. 
W MARCU INFLACJA WYNIOSŁA 3,2 PROC. W PORÓW-
NANIU DO ANALOGICZNEGO MIESIĄCA 2020 ROKU. 
Ceny usług wzrosły o 7,3 proc., natomiast 
towarów o 1,9 proc. – poinformował 
GUS. W powyższym porównaniu rów-
nież wyższe są ceny w zakresie mieszka-
nia (o 5,1 proc.), transportu (o 5,4 proc.) 
oraz łączności (o 7,4 proc.).
UDZIAŁ SPRZEDAŻY PRZEZ INTERNET W SPRZE-
DAŻY DETALICZNEJ W POLSCE WZRÓSŁ W MARCU 
DO 9,5 PROC. GUS podał, że największy 
wzrost sprzedaży zanotowano w branży 
tekstylia, odzież, obuwie (do 32 proc.), 
w grupie prasa i książki (do 26,4 proc.) 
oraz meble, AGD, RTV (do 18,9 proc.).
W I KWARTALE BR. LICZBA OBCOKRAJOWCÓW PO-
SIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA POBYT W POLSCE 
ZWIĘKSZYŁA SIĘ O 21 TYS. OSÓB. Z 478,5 tys. 
cudzoziemców przebywających w na-
szym kraju największe grupy stanowią 
obywatele: Ukrainy – 261 tys. osób, Biało-
rusi – 30,5 tys., Niemiec – 20,2 tys., Rosji 
– 12,9 tys. oraz Wietnamu, Indii, Włoch, 
Gruzji, Chin i Wielkiej Brytanii. Najwię-
cej cudzoziemców decyduje się osiedlić 
w województwach mazowieckim, mało-
polskim i wielkopolskim. •

W niecałe półtora roku po rozpoczęciu 
budowy browaru w Jastrzębiu-Zdroju 
można uroczyście ogłosić, że jest już go-
towy. Instalacja pomyślnie przeszła testy 
i zakład może już przystąpić do rozruchu 
technologicznego. Pozostały do dopięcia 
jeszcze ostatnie formalności, takie jak od-
biór sanepidu, urzędu celnego i nadzo-
ru budowlanego. Jeśli i z tym nie będzie 
przeszkód, jest szansa, że warzenie piwa 
w nowym browarze rozpocznie się jesz-
cze w kwietniu.

Browar Jastrzębie powołała do życie 
grupa lokalnych piwowarów, dla których 
jest to życiowa pasja. By zbudować jego 
siedzibę, uruchomili zbiórkę społeczno-
ściową, w ramach której rozprowadzane 
były akcje spółki. Akcje trafiły do 4400 
wspierających, którzy łącznie wpłaci-
li 3 877 275,83 złotych w celu rozwoju 
browaru. Budowa siedziby rozpoczęła 
się pod koniec 2018 roku i miała zostać 
zakończona w ubiegłym roku. Niestety 
z powodu pandemii najważniejsze urzą-
dzenia warzelnicze dotarły do Jastrzębia 

Zdroju z półrocz-
nym opóźnieniem. 
Właściciele Browa-
ru Jastrzębie za-
powiadają, że nie 
tylko chcą warzyć 
własne piwo, ale 
też dzielić się prze-
strzenią, wiedzą 

i doświadczeniem z innymi, w tym 
udostępniać część swoich mocy 
browarom kontraktowym.

MUZEUM NA ZAMKU
W tym roku odbędzie się 12. edycja 

Industriady – Szlaku Zabytków Techniki, 
największego Europie Środkowej festi-
walu promującego dziedzictwo przemy-
słowe. W 2019 roku w święcie wzięło 
udział 103 tys. osób. Podczas tegorocz-
nych obchodów na szlaku po raz pierw-
szy znajdzie się Racibórz, a dokładnie 
– Browar Zamkowy z Raciborzu, działa-
jący w Zamku Piastowskim, który wygrał 
konkurs na obiekt zaprzyjaźniony Indu-
striady 2021. Przyznanie tytułu wiąże się 
z udziałem w działaniach promocyjnych, 
jak i uczestnictwem w samym festiwalu. 
Hasłem przewodnim najbliższej edycji 
będzie „Technika. To was zaskoczy”. Pro-
gram tegorocznego wydarzenia oprócz 
raciborskiego browaru współtworzyć 
będą: Maszynownia Szybu Chrobry I 
w Pszowie, Pszowska Prochownia, Stacja 
Biblioteka w Rudzie Śląskiej oraz Marina 
Gliwice na Kanale Gliwickim. Organi-
zatorzy zapraszają na tegoroczny Szlak 
Zabytków Techniki 11 września.

PIWO KLIMATYCZNE
Rzadko się zdarza, by browary ce-

lowo warzyły piwa o wstrętnym sma-
ku. Taka intencja przyświecała amery-
kańskiemu browarowi New Belgium 

Brewing z Kolorado, który 
zaproponował klientom Tor-

ched Earth Ale, w którego skład 
wchodzą chwasty, słód wędzony 

i zboża odporne na suszę. Piwo uwa-
rzono z okazji Dnia Ziemi, a jego smak 
na przypominać… kryzys klimatyczny. 
Wymienione składniki byłyby bowiem 
jednymi z niewielu, które przetrwałyby 
w zniszczonej przez zmiany klimatyczne 
przyszłości. Słód wędzony symbolizuje 
wpływ pożarów lasów na zasoby wody, 
zamiast chmielu użyto mleczu, czyli 
wszechobecnego chwastu, a także zbóż 
odpornych na susze – prosa i gryki, które 
w ocieplającym się klimacie będą łatwiej 
dostępne niż jęczmień. 

Producent opisuje to piwo jako „ciem-
ną ciecz, zawierającą skrobię i dymne 
aromaty, która prawdopodobnie nie zdo-
będzie żadnych nagród, ale podkreśla 
wagę zmian klimatycznych dla miłośni-
ków piwa na całym świecie”. Jego prze-
słaniem jest uświadomienie odbiorcom, 
że zaniedbując środowisko, szkodzimy 
sobie – prędzej czy później będziemy 
zmuszeni wypić piwo, którego sobie na-
warzyliśmy, a wszystko wskazuje na to, 
że nie będzie nam smakować. Amerykań-
ski browar zaznacza, że Torched Earth 
Ale to piwo przyszłości – która, miejmy 
nadzieję, się nie wydarzy. Jednak żeby się 
nie ziściła, firmy muszą przywiązywać 
większą wagę do aspektu środowiskowe-
go swojej działalności. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
KWIECIEŃ PLECIEŃ
Nagrodę wylosowała: RÓŻA MARCISZ.
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