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Dzień zwycięstwa… dialogu
„Sukces w PGG. W Katowicach 
zarząd i związki zawodowe pod-
pisały porozumienie o ograni-
czeniu czasu pracy i wynagro-
dzeń o 20 proc. Spółka skorzysta 
z rządowej tarczy antykryzyso-
wej w zmaganiach ze skutkami  
COVID-19” – ujawnił jako pierwszy 
minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin. 
� STRONA 3

Przeprowadzono największe 
w Polsce badania przesiewowe

Ogniska pandemii w kopalniach.

� STRONA 4

Na pomoc owadom

Ochrona przyrody.
� STRONA 8

Audi zelektryfikowało A6 Avant
Informacje motoryzacyjne.

� STRONA 9

KOPALNIA BUDRYK. Wizyta wicepremiera Jacka Sasina

JSW nie do wora 
Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, zaprzeczył, że w planach rządu było 
powołanie firmy Polski Węgiel, która łączyłaby producentów węgla energetycznego i koksowego. 

Przyznał natomiast, że rozważana jest konsolidacja producentów węgla energetycznego. 
Fundamentem programu dla górnictwa będzie założenie, że żaden górnik nie będzie tracił pracy 

– zadeklarował wicepremier. Resort aktywów pracuje obecnie nad programami dla górnictwa 
i energetyki. Analizowana jest między innymi możliwość konsolidacji sektora węgla energetycznego. 
– Nie planujemy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych forsować łączenia JSW z innymi spółkami 
górniczymi, które byłoby całkowicie niefunkcjonalne, ponieważ nie da się wrzucić do jednego worka 

spółek wydobywających węgiel energetyczny i spółki, która ma zupełnie inny profil działalności – taką 
informację wicepremier Sasin przekazał dziennikarzom 15 maja podczas wizyty w należącej do JSW 

kopalni Budryk. Wicepremier spotkał się z jej zarządem i działającymi w niej związkami zawodowymi. 

WIĘCEJ NA S. 6–7

Hejt groźny jak 
koronawirus.
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Temat na czasie
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Kopiemy grób dla siebie

J eżeli�w�Niemczech�jest�nadwyżka�wytwarzanej�
energii�ze�źródeł�odnawialnych,�jej�odbiorcy�nie�

tylko�dostają�ją�za�darmo,�ale�jeszcze�dopłaca�się�im�
za�to,�że�chcą�z�niej�korzystać.�Polska�jest�importerem�
energii.�Sprowadzamy�jej�znacznie�więcej,�niż�wynika�
to�z�naszych�zobowiązań.�

C zęsto�ratowaliśmy�niemiecki�system�energetyczny,�
któremu�groziły�gigantyczne�kłopoty�z�powodu�

nadmiaru�energii�wytworzonej�przez�źródła�
odnawialne�albo�z�kolei�były�problemy,�ponieważ�
wiatr�nie�wiał�i�jej�brakowało.�Ten�układ�jest�fajny,�ale�
tylko�dla�jednej�strony�–�niemieckiej.�Dlaczego�do�tej�
pory�nie�ma�u�nas�informacji�o�tym,�ile�zarobiliśmy�
na�tym,�że�ratowaliśmy�niemiecki�system�energetyczny?�
Skoro�niemieccy�odbiorcy�dostają�pieniądze�za�to,�
że�pobierają�prąd,�to�dlaczego�my�ich�nie�dostajemy?��

P ytania�o�zasady�dotyczące�energetyki�
są�jak�najbardziej�usprawiedliwione,�ponieważ�

do�końca�czerwca�resort�aktywów�państwowych�
ma�zaprezentować�program�dla�górnictwa�węgla�
kamiennego�służący�poprawie�sytuacji�ekonomicznej�
tego�sektora,�razem�z�rozwiązaniami�organizacyjnymi�
i�legislacyjnymi.��

Wpadamy�w�błędne�koło,�czekając�na�decyzje.�
Wysokie�zapasy�węgla�i�spadek�zapotrzebowania�

na�energię�–�ponieważ�przemysł�pracuje�
w�koronawirusowym�tempie�–�powodują,�że�spółki�
węglowe�muszą�ograniczać�produkcję.�Ograniczają�
ją�jeszcze�bardziej,�bo�kupujemy�energię�za�granicą.�
Ograniczenia�w�kopalniach�sprawiają,�że�firmy�
okołogórnicze�robią�bokami.�Za�chwilę�zaczną�padać.�
Jak�one�zaczną�padać,�kopalnie�będą�miały�problemy,�
ponieważ�wiele�prac�wykonują�usługodawcy.�Jak�nie�
będzie�usług�dla�nas,�nas�też�nie�będzie.�Najgorsze�jest�
to,�że�jesteśmy�zmuszani�do�kopania�grobu�dla�samych�
siebie.��
  •

Sprawdź, dopiero mów

M amy�nie�tylko�pandemię�koronawirusa.�Szaleje�jakiś�
wirus,�który�w�olbrzymim�tempie�czyni�z�normalnych�

ludzi�mędrców�wygłaszających�swoje�poglądy�tak,�
jakby�rzeczywistość�nie�miała�najmniejszego�znaczenia.�
Z�wielkim�zaskoczeniem�przeczytałem�na�portalu�
gazeta.pl�tekst,�w�którym�Janusz�Steinhoff�krytykuje�
przygotowania�kopalń�do�chronienia�zdrowia�górników.�
Informuje�między�innymi:�„Jak�można�było�łudzić�się�
nadzieją,�że�nie�pojawi�się�tam�szeroka�epidemia,�
jeśli�w�górnictwie�transport�poziomy�i�pionowy�
stanowi�zagrożenie?�To�wręcz�podstawowe�miejsce�
do�przenoszenia�się�wirusa.�Niewiele�zrobiono�w�tym�
aspekcie,�nie�zmieniono�organizacji�pracy”�–�wylicza.�
Jego�zdaniem�dobre�rozwiązanie�wybrały�niektóre�
koncerny�samochodowe,�wstrzymując�produkcję,�
bo�teraz�mogą�ją�wznowić.�

N ie�mogę�uwierzyć,�że�takie�opinie�wygłasza�dawny�
szef�WUG,�były�wicepremier�i�współautor�reformy�

górnictwa�w�czasach�rządów�AWS.�Chociaż�jego�słowa�
o�zamykaniu�rozumiem,�wtedy�też�zamykano�kopalnie�
na�potęgę.�I�to�na�zawsze.�Ale�całkiem�poważnie�
i�bez�uszczypliwości�–�nieprawdą�jest,�że�ktokolwiek�
lekceważył�zagrożenie.�Jastrzębska�Spółka�Węglowa�
już�w�marcu�wprowadziła�system�minimalizacji�
zagrożenia�koronawirusem.�Wiedzą�o�tym�wszyscy�
górnicy�naszej�firmy.�Nieprawdą�jest,�że�nie�zmieniono�
organizacji�pracy.�W�JSW�wprowadzono�trzyzmianowy�
system�pracy,�aby�wygospodarować�dodatkowy�czas�
na�odkażanie�i�dezynfekcję�miedzy�innymi�szoli,�łaźni,�
podziemnych�dworców�i�kolejek.

W iem,�że�od�czasu,�kiedy�Janusz�Steinhoff�był�
szefem�Wyższego�Urzędu�Górniczego,�minęły�lata,�

ale�nawet�tak�długi�brak�kontaktu�z�górnictwem�nie�
usprawiedliwia�tak�ignoranckiego�argumentu.�Bardzo�
chciałbym,�aby�osoby,�które�uchodzą�za�autorytety,�nie�
wygłaszały�niemądrych�poglądów.�Czasem�warto�coś�
sprawdzić,�zanim�zabierze�się�publicznie�głos.�Zasada:�
„Sprawdź,�dopiero�mów”�obowiązuje�także�autorytety.�•
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Długa jest lista wrogów
Długa jest lista wrogów lobby fotowoltaiczno-wiatra-
kowego. W polskich warunkach na pierwszym miejscu 
mamy węgiel kamienny. Jego wydobywanie prowadzi 
do uszkodzeń powierzchni, narusza gospodarkę wodną 
(każda kopalnia to przecież ogromna studnia ściągająca 
wodę w promieniu kilku kilometrów), a w dodatku wyma-
ga, by górnikom płacić za ich pracę i ryzyko.

Tuż za węglem kamiennym lokuje się brunatny. 
Wydobywany odkrywkowo, w jeszcze większym stop-
niu obrzydza krajobraz, niszczy lokalne rolnictwo, 
ściąga z okolicy wodę. 

Gaz jest nieco lepszy, ale tylko trochę. Przecież przy 
wydobyciu i w transporcie uwalnia się do atmosfery 
w znacznych ilościach. Podobnie ropa naftowa, która 
ma brzydki zwyczaj bycia widoczna, gdy się wyleje 
z tankowca lub rurociągu. 

Atomu wprawdzie nie mamy, ale działania tzw. eko-
logów od zawsze nastawione są na blokowanie go. Nie 
chodzi o koszmarne warunki pracy w kopalniach afry-
kańskich czy syberyjskich, lecz o rzeczywisty problem 
z awariami i składowaniem odpadów radioaktywnych.

W tle przewija się jeszcze biomasa. Forowana 
przez lata przepisami Unii Europejskiej przyczyniła się 

do głodu w Afryce, gdy zamiast tradycyjnych upraw 
zaczęto masowo sadzić rośliny, które można było 
eksportować do Europy jako „odpadowy” materiał 
opałowy. 

Globalnie biorąc, zastąpienie tych źródeł energii 
wiatrem i słońcem wydaje się możliwe. W końcu za-
wsze gdzieś będzie wiało i gdzieś świeciło. Przy za-
łożeniu istnienia sieci łączącej wszystkie punkty wy-
twarzania i pobierania energii na papierze można 
zbilansować nawet i kontynent. Tylko na razie znacznie 
bardziej słoneczna od nas Hiszpania po likwidacji elek-
trowni węglowych kupuje z Maroka prąd powstający 
w efekcie spalania węgla. 

Dochodzi do tego wielkość inwestycji. Nieprzewi-
dywalność warunków powoduje, że na każdą jednost-
kę mocy z OZE oddaną do sieci trzeba mieć w rezer-
wie możliwość wyprodukowania ich przynajmniej 
5–10. W dodatku trzeba będzie sobie radzić do cza-
su zastawienia całego kraju wiatrakami i panelami 
słonecznymi.

Ale to już najmniejszy problem. Na pewno niemar-
twiący tych, którzy klepią slogany energetyczne. Oni 
są od pomysłów. Realizacja jest sprawą inżynierów. 
A jakby co, zapłaci cały kraj.   ZK

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

Pięścią w stół

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

Kij w mrowisko
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Stała się rzecz przedziwna
Pomiary stanu powietrza systematycznie wykonywane 
przez inspekcję ochrony środowiska pokazały, że wpraw-
dzie w roku 2019 w Krakowie ten stan się poprawił, jed-
nak nie bardziej niż w Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej, 
Tarnowie, Trzebini i Zakopanem. Mimo że tamte mia-
sta nie zakazały używania paliw stałych do ogrzewania 
mieszkań. 

Innymi słowy, potężna akcja usuwania pieców i za-
stępowania ich gazem, a w mniejszej części ciepłem 
z sieci komunalnych, mimo wydania na nią 300 mln 
złotych nie okazała się wielkim sukcesem ekologicz-
nym. Bardziej wygrani wydają się ci, którzy uzyskali 
podobny efekt, inwestując mniejsze środki w stopniowe 
unowocześnianie ogrzewania, a zarazem mniej ob-
ciążające budżety mieszkańców. Wymiana pieca albo 
kotła to jedno, a koszt tego, co się w nim spala – drugie. 
Korzystanie z gazu jest wygodne, ale wypada drożej 
od spalania węgla. 

Co więcej, lokalizacja punktów pomiarowych obali-
ła tezę, że miejscowości otaczające Kraków wdmuchują 
do niego swoje pyły. Stan powietrza na obrzeżach mia-
sta okazał się wyraźnie lepszy niż w centrum.

Wygląda tak, jakby dawna stolica padła ofiarą 
pseudoekologicznej propagandy, pomijającej prosty 
fakt – miasto leży w obniżeniu terenu, a pobudowane 
naokoło osiedla, w tym zwłaszcza kwartały wysokich 
budynków, ograniczyły przepływ wiatrów wydmuchu-
jących z niego część kurzu. 

Tegoroczne wyniki pomiarów mogą okazać się 
jeszcze ciekawsze. Pozwolą ocenić, na ile korzystny 
wpływ na poprawę stanu powietrza wywarły związa-
ne z koronawirusem ograniczenia pracy przemysłu 
i komunikacji. ZK

PI
XA

BA
Y



A K T U A L N O Ś C I 1 6 – 3 1 � M A J A � 2 0 2 0 3W W W . N OW Y G O R N I K . P L

„Sukces w PGG. W Katowicach zarząd 
i związki zawodowe podpisały porozu-
mienie o ograniczeniu czasu pracy i wy-
nagrodzeń o 20 proc. Spółka skorzysta 
z rządowej tarczy antykryzysowej w zma-
ganiach ze skutkami COVID-19” – ujawnił 
jako pierwszy minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin. Jego tweet o przeła-
maniu trwającego od miesiąca impasu 
w Polskiej Grupie Górniczej ukazał się 
symbolicznie w Dzień Zwycięstwa, 8 maja 
po południu.

Kilka poprzednich dni przedsta-
wiciele związków zawodowych prze-
znaczyli na spotkania ostatniej szansy 
z kierownictwem PGG, ale półoficjalne 
komunikaty nie wskazywały na zbli-
żanie się stron. Zarząd konsekwentnie 
obstawał przy stanowisku, że nie może 
opracować finalnego i perspektywicz-
nego planu restrukturyzacji dla spółki, 
bo w kryzysie z powodu pandemii sytu-
acja na rynku węgla, paliw i generacji 
prądu zmienia się zbyt dynamicznie, 
a pierwsze stabilne informacje o po-
ziomie popytu na produkowany przez 
PGG surowiec ukażą się najwcześniej 
w czerwcu tego roku. Z kolei związki 
twardo uzależniały zgodę na porozumie-
nie o skróceniu czasu pracy i wynagro-
dzeń w spółce od dostarczenia im planu 
naprawczego, aby zwiększyć gwarancje, 
że wyrzeczenia pracowników nie pójdą 
na marne i nie skończą się kolejnymi cię-
ciami, a nawet likwidacją kopalń i miejsc 
pracy.

Tymczasem presja rosła coraz wy-
raźniej: 29 kwietnia porozumienie 
o identycznej treści jak zaproponowane 
w pakiecie osłonowym PGG skopiowa-
no i podpisano w spółce Tauron Wydo-
bycie na trzy miesiące. A wicepremier 
Jacek Sasin wymownie skomentował: 

– Współpraca i konstruktywny dialog 
świadczą o odpowiedzialności zarządu 
i strony społecznej za stan górnictwa. 
Żałuję, że w innej spółce górniczej nie 
widzimy podobnego zaangażowania 
i determinacji…

Takie samo rozwiązanie na maj 
przygotowywano do podpisania w ko-
palni Bobrek-Piekary w Węglokoksie 
Kraj, a wieści o cięciach wynagro-
dzeń i konieczności poważnych wy-
rzeczeń ze strony załogi dobiegały 
też z prywatnej kopalni PG Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach.

Wobec faktu, że z upływem kolej-
nych dni maja szansa na ponad 70 mln 
złotych pomocy rządowej z tytułu tarczy 
antykryzysowej uciekała Polskiej Grupie 
Górniczej koło nosa, związki ostatecz-
nie zaproponowały kompromis: poro-
zumienie zostanie podpisane, lecz nie 
na kwartał, jak planował zarząd, a tylko 
na jeden miesiąc. W tym czasie spraw-
dzą, jak rozwija się sytuacja, dowodząc 
zarazem, że zależy im na dobru przed-
siębiorstwa. – Podpisaliśmy to porozu-
mienie, kierując się przede wszystkim 
odpowiedzialnością za miejsca pracy 
 42 tys. pracowników Polskiej Grupy Gór-
niczej i los ich rodzin – podkreślał Bo-
gusław Hutek, szef Solidarności w PGG, 
dodając, że związki nie oczekują przed-
stawienia kompletnego planu napraw-
czego na wiele lat, bo rozumieją, że nie 
ma to obecnie sensu.

Ustalono, że w zamian zarząd PGG 
do 10 czerwca pokaże plan funkcjono-
wania dla spółki do końca tego roku. 
Oprócz porozumienia związkom udało 
się w ostatnim dniu negocjacji uzyskać 
jeszcze notatkę o dodatkowym zobo-
wiązaniu, podpisaną przez uczestników 
rozmów. Zarząd obiecał, że przygotu-
je harmonogram uruchomienia robót 

przodkowych, które wstrzymano z po-
wodu kryzysu koronawirusa w maju. 
– To bardzo ważne, bo górnik wie, 
że brak robót przygotowawczych ozna-
cza, że kopalnia będzie musiała się zwi-
jać. Mamy nadzieję, że wszystkie przodki 
w PGG zostaną uruchomione – tłumaczył 
Bogusław Hutek. Podkreślał, że związki 
liczą też na uruchomienie przez rząd 
wielomiliardowej pomocy dla dużych 
spółek, aby w obronie przed kryzysem 
nie sięgać zbyt głęboko tylko do kieszeni 
pracowników.

Zarząd PGG wyraził zadowolenie 
i podziękował związkowcom za kon-
struktywną postawę. – Porozumienie 
ze związkami zawodowymi pozwoli 
zrealizować pełny trzypunktowy pakiet 
działań osłonowych proponowany przez 
zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta 
zgoda umożliwia skorzystanie w maju 
ze wsparcia rządowego w ramach tarczy 
antykryzysowej – skomentował po pod-
pisaniu porozumienia Tomasz Rogala, 
prezes PGG. Kilka dni później, wystę-
pując w audycji Radia Katowice, pojed-
nawczo dodawał, że rozumie i akceptuje 
zachowanie się związkowców w trakcie 
długich negocjacji, ponieważ ich rolą 
jest przede wszystkim obrona miejsc 
pracy i wynagrodzeń. Związki robiły 

zatem po kolei to, co należało. Pokazano, 
że w spółce istnieje dialog, przekonywa-
nie się na argumenty. Nie ma natomiast 
sprzeczności, cele zarządu i związków 
są wspólne – dobro spółki i najlepiej po-
jęty interes pracowników. Chodzi tylko 
o uzgodnienie, jakimi środkami zostaną 
osiągnięte. 

TW

Na mocy porozumienia z mocą wsteczną 
od 1 maja wolne w PGG dla wszystkich 
zatrudnionych będą dni 14, 15, 22 i 29 maja. 
Pracownicy, którzy będą w tym czasie 
pracować przy utrzymaniu bezpieczeństwa 
i ruchu zakładów, dostaną w zamian 
do wykorzystania inny dzień wolny w ciągu 
tygodnia. Składniki miesięczne wynagrodzeń 
ulegną proporcjonalnie obniżeniu o 20 proc. 
Efekt ekonomiczny porozumienia szacuje 
się na około 125 mln złotych (55 mln złotych 
w wyniku obniżki płac i 70 mln złotych 
dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na podstawie 
art. 15g ust. 11 ustawy z 2 marca 2020 roku 
o COVID-19). Razem z oszczędnościami 
w wyniku ogłoszenia siły wyższej 
i wstrzymania kontraktów na roboty górnicze 
i dzierżawę maszyn korzyści finansowe 
pakietu osłonowego sięgną 195 mln złotych 
na miesiąc.
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Dzień zwycięstwa… dialogu

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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Zarząd obiecał, że przygotuje harmonogram uruchomienia robót przodkowych, które wstrzymano 
z powodu kryzysu koronawirusa w maju 
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Ogniska pandemii w kopalniach 

Przeprowadzono największe 
w Polsce badania przesiewowe
Interwencją Ministerstwa Zdrowia w poro-
zumieniu z Głównym Inspektorem Sanitar-
nym oraz udziałem resortu aktywów pań-
stwowych i Wojsk Obrony Terytorialnej 
rząd zareagował na wykrycie masowych 
ognisk pandemii w kopalniach węgla ka-
miennego na Górnym Śląsku.

Od początku pandemii pierwsze 
miejsce w Polsce pod względem liczby 
zakażeń zajmowała stolica, a w górnic-
twie dochodziło do pojedynczych i izo-
lowanych rutynowo infekcji, które nie 
wyróżniały się na tle kraju. Na przeło-
mie kwietnia i maja statystyki zaczęły się 
szybko i dramatycznie zmieniać.

JANKOWICE 
I MURCKI–STASZIC
Pierwsze z większych skupisk no-

sicieli wirusa SARS-CoV-2 (32 pracow-
ników) pojawiło się wśród górników 
rybnickiej kopalni Jankowice (ruch wy-
dobywczy w strukturze kopalni zespo-
lonej ROW), gdzie pod koniec kwietnia 
na kwarantanny sanepid odprawił aż 
433 osoby. Kolejny alert popłynął z kato-
wickiej kopalni Murcki-Staszic (38 zaka-
żonych i 303 na kwarantannie). 

W przededniu majówki, 27 kwiet-
nia, sztab kryzysowy w Polskiej Grupie 
Górniczej podjął decyzję o wstrzymaniu 
na tydzień produkcji w obu zakładach 
górniczych ze względu na podwyższone 
ryzyko rozprzestrzeniania się pande-
mii. Do utrzymania ruchu i bezpieczeń-
stwa pozostawiono niezbędne służby 
odpowiedzialne za likwidację zagrożeń 
pożarowych, wentylację, odpompowa-
nie wód, oraz ratowników. Ze względu 
na groźbę zaciskania wyrobisk odświe-
żano też ściany wydobywcze. W tro-
sce o zdrowie pracowników nakazano 
znacznie zintensyfikować dezynfekcję 
newralgicznych miejsc: ciągów komu-
nikacyjnych i transportowych, łaźni, 
korytarzy, pomostów, wind i kolejek 
podziemnych. 5 maja do wstrzyma-
nych kopalń dołączyła gliwicka Sośnica: 
43 infekcje i ponad 100 pracowników 
na kwarantannie. Jednocześnie przedłu-
żono zamrożenie produkcji w Rybniku 
i Katowicach, gdzie ciągle przybywało 
pozytywnych wyników i izolowanych.

NA RATUNEK SANEPIDOWI
Kopalnia ROW wsparła kadrowo 

i sprzętem łączności rybnicką stację sa-
nepidu, aby przyspieszyć telefoniczną 
obsługę pracowników na kwarantan-
nach i ich rodzin. Spółka zorganizowała 
kilka specjalnych ekip mobilnych do po-
bierania próbek do testów na obecność 
SARS-CoV-2, które w tzw. wymazobu-
sach docierały do domów pracowników. 
Niestety pojawiły się też objawy paniki 
i dezinformacji szerzonej w mediach 
społecznościowych. Społecznej nerwo-
wości sprzyjał fakt, że gdy setki osób pró-
bowały dodzwonić się pod numer stacji 
sanepidu, linie telefoniczne blokowały 
się, a liczebność kadr służb sanitarnych 

i przepustowość laboratoriów w regionie 
nie pozwalała na niezwłoczne opraco-
wywanie wyników. Przed zwolnieniem 
z kwarantanny i powrotem do pracy 
przepisy nakazują dwukrotnie upewnić 
się, że wynik testu jest negatywny. Pię-
trzyła się liczba przypadków, w których 
konieczne było przedłużanie kwarantan-
ny o tydzień lub więcej w oczekiwaniu 
na rezultaty badań. Sygnały o proble-
mach podchwyciły media, tymczasem 
rozwijająca się pandemia wciąż pogar-
szała statystyki zakażeń.

BADANIA PRZESIEWOWE
Gdy w pierwszych dniach maja woje-

wództwo śląskie wysunęło się na pierw-
sze miejsce w kraju pod względem liczby 
infekcji, minister zdrowia Łukasz Szu-
mowski przysłał do Katowic Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Po naradzie 
u wojewody Jarosław Pinkas zarządził 
przeprowadzenie akcji badań przesiewo-
wych wśród górników kopalń ryzyka. Ich 
liczba powiększyła się w międzyczasie 
do pięciu, bo ogniska zakażeń zidenty-
fikowano też w JSW (kopalnia Pniówek) 
i Węglokoksie Kraj (kopalnia Bobrek-Pie-
kary). Testów przesiewowych (mających 
na celu wyizolowanie bezobjawowych 
nosicieli wirusa, którzy nieświadomie 
przyczyniali się do rozprzestrzeniania 
pandemii) na tak wielką skalę nikt wcze-
śniej w Polsce nie przeprowadzał. Tyl-
ko w PGG do przebadania wyznaczono 
ponad 5 tys. pracowników. Począwszy 
od 7 maja, w kilkusetosobowych grupach 

dziennie, pracownicy podjeżdżali auta-
mi do punktów poboru próbek biologicz-
nych, które zainstalowano przy szpita-
lach w Rybniku, Gliwicach i Katowicach. 
Działały w formule „drive-thru”, tzn. 
bez konieczności wysiadania badanego 
z samochodu. Aby przyspieszyć akcję 
i zwiększyć jej zasięg, w czasie weeken-
du kolejne punkty mobilne ustawiano 
bezpośrednio przed kopalniami Murc-
ki-Staszic i Sośnica. W Katowicach po-
stanowiono przedłużyć badania o dwa 
kolejne dni. Ogromnej pomocy udzie-
liło wojsko, między innymi 13. Śląska 
Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, 
a potem kolejne jednostki dysponowane 
przez Ministerstwo Obrony. Władze sa-
nitarne ściągnęły na Śląsk specjalistów 
epidemiologów, aby pomóc w pobiera-
niu wymazów oraz przeprowadzaniu 
wywiadów epidemiologicznych (okre-
ślanie listy osób, które w okresie ryzy-
ka kontaktowały się z zainfekowanym 
i muszą zostać poddane kwarantannie 
oraz badaniom). 

WZORCOWA PREWENCJA
W akcję zaangażowali się wojewoda 

śląski Jarosław Wieczorek i minister ak-
tywów państwowych, wicepremier Jacek 
Sasin, który podkreślał, że rozwój pan-
demii w kopalniach węgla kamiennego 
nie świadczy o zaniedbaniach prewencji, 
którą spółki prowadziły bardzo wcześnie 
i według wzorcowych standardów.

– Skończyliśmy akcję pobierania 
wymazów od blisko 14 tys. górników 

– przekazał 15 maja minister zdrowia 
Łukasz Szumowski. Zapowiedział, 
że rozpoczyna się druga tura badań 
przesiewowych: po tygodniu od pierw-
szego wyniku negatywnego konieczne 
jest przeprowadzenie następnego testu, 
aby mieć absolutną pewność, że badany 
jest wolny od wirusa.

NEGATYW DO PRACY
Próbki górników badano poza woje-

wództwem śląskim, by nie paraliżować 
działania miejscowych laboratoriów. Tra-
fiały między innymi do Poznania, Kra-
kowa i kilku innych województw. Jacek 
Sasin poinformował, że średnio 17 proc. 
testów przesiewowych dało wynik po-
zytywny. W piątek 15 maja liczbę infek-
cji we wszystkich spółkach szacowano 
na ponad 1,7 tys., w największej PGG było 
łącznie 990 zakażonych górników.

Zarząd spółki postanowił, 
że we wstrzymanych trzech kopalniach 
do pracy dopuszczane będą wyłącznie 
przebadane osoby z negatywnym wy-
nikiem. Wkrótce rozpocznie się ponow-
ne uruchamianie zakładów górniczych. 
– Mamy nadzieję, że w najbliższym cza-
sie krzywa zakażeń będzie się wypłasz-
czać i będzie dla nas prognostykiem, 
że możemy powoli uruchamiać plan 
przywracania produkcji w tych kopal-
niach. Oczywiście będzie to następowało 
powoli, bardzo ostrożnie i adekwatnie 
do nadchodzących wyników badań – 
podkreślił Tomasz Rogala, prezes PGG.
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Do worka nieszczęść tworzonych przez 
zamykanie hut, ciepłą zimę czy kolumbij-
ski węgiel doszedł jeszcze koronawirus. 
Śląsk został uznany ze polskie centrum 
zakażeń i kulę u nogi, która nie pozwala 
nam wyjść z pandemii. Według interne-
towych hejterów górnicy to niepoważ-
ni niechluje, którzy nic sobie nie robiąc 
z zagrożenia, pracowali jak gdyby nigdy 
nic i „hodowali” wirusy, by je lekkomyślnie 
rozsiewać dookoła. 

To niesprawiedliwe i krzywdzące 
opinie. Hejterzy z Mazowsza, Wielko-
polski czy Pomorza mają prawo nic nie 
wiedzieć o specyfice pracy w kopalni.

Wiele firm przystosowując warunki 
pracy do nowych wymagań higienicz-
nych, zmieniło sposoby poruszania się 
po zakładzie, rozsunęło stanowiska 
pracy czy zastosowało przegrody tam, 
gdzie rozsunięcie było niemożliwe. Gli-
wicki Opel zachęca ludzi dojeżdżających 
do zakładu własnymi samochodami, aby 
przyjeżdżali do pracy już w ubraniach 
roboczych. W kopalni to w zasadzie 
niemożliwe.

GÓRNICY CHORUJĄ GRUPAMI
– W cechowni stajemy w kole, aby 

zapewnić sobie większe odległości, ale 
w windzie już nie da się tego zrobić. 
Na dole niby pracujemy w pewnym od-
daleniu, ale jeżeli trzeba podnieść ele-
ment ważący 100 kilogramów, to musi 
się zebrać trzech–czterech chłopa i zro-
bić to ramię w ramię, niemal głowa 
w głowę – mówi pan Janusz. Dziś nic nie 
dźwiga, siedzi w domu na zwolnieniu 

lekarskim. Po jednej z dniówek prze-
bierając się w szatni, zauważył, że nie 
czuje zapachów ani smaku. Poszedł się 
zbadać, a wraz z nim cały jego zespół. 
Na ośmiu ludzi tylko jeden otrzymał 
negatywny wynik testu. Pozostali są za-
rażeni wirusem. Mija tydzień i na razie 
tylko jeden z kolegów pana Janusza od-
czuł podobne objawy co on – zanik sma-
ku i węchu, który po kilku dniach zaczął 
mijać. Pozostali chorują bezobjawowo.

Specyfika pracy na kopalni sprawia, 
że górnicy odchodzą na kwarantanny 
całymi grupami. Pan Wojciech musiał iść 
zrobić sobie wymaz, kiedy okazało się, 
że jeden z jego kolegów dostał wysokiej 
gorączki i zaczęły go boleć kości. Wynik 
badania na koronawirusa okazał się po-
zytywny. Cała zmiana, 14 osób, musiała 
wraz z rodzinami poddać się testom.

ZNIKAJĄCE TESTY,  
NIEŻYWY SANEPID
Pan Wojciech miał pecha – jego 

zmiana trafiła na testy kilka dni przed 
wprowadzeniem powszechnych testów 
w kopalniach PGG. Wpadł w czarną 
dziurę – pięć dni po testach nikt nie 
wiedział, jaki jest wynik jego i jego żony 
Moniki, ani nawet gdzie one są. Pani 
Monika spędziła cały dzień na telefo-
nicznych poszukiwaniach i w końcu 
dotarła do laboratorium, do którego 
trafiły ich próbki. Stamtąd mailem 
uzyskała wyniki. Na szczęście obydwa 
negatywne. 

– Ale się panie w sanepidzie zdziwi-
ły, jak zadzwoniłam im przekazać taką 
informację. Pytały: Ale jak to? Skąd 

pani to wie? – śmieje się pani Monika. 
I to w zasadzie koniec żartu – sanepid 
oficjalnie nic nie wie, więc wciąż traktu-
je sprawę tak, jakby wyniku testów nie 
było. Pracownice wyjaśniają, że muszą 
mieć pewność, że nie doszło do żadnej 
pomyłki, że to na pewno właściwe testy, 
a taką pewność daje tylko informacja 
uzyskana drogą oficjalną z laboratorium. 

Pani Monika i pan Wojciech nie 
są wyjątkami, podobnych sytuacji w re-
gionie jest więcej. Testy giną, nikt nie 
wie, co robić – policja odsyła na kopal-
nię, kopalnia do sanepidu, a sanepid… 
zniknął. – Nie sposób się tam dodzwonić 
i uzyskać jakieś informacje. W internecie 
chodzą komentarze, że rybnicki sanepid 
umarł – żartuje pan Janusz. 

Na jego zmartwychwstanie czeka 
także pan Łukasz. W piątek kończył 
kwarantannę, którą przeszedł bez ja-
kichkolwiek objawów. Kończył, ale skoń-
czyć nie mógł. Kilka dni przed końcem 
kwarantanny powinien mieć zrobiony 
test. Nikt nie przyjechał po wymaz. Nikt 
nie potrafi mu powiedzieć, co zrobić. 
– A co będzie, jak po zakończeniu kwa-
rantanny wyjdę na ulicę, sprawdzi mnie 
policja i się okaże, że nadal figuruję w jej 
spisach jako objęty kwarantanną, bo nie 
było badania kontrolnego? Nie uśmiecha 
mi się płacenie wysokiej kary – mówi 
pan Łukasz. 

KORONAWIRUS OBNIŻA 
KOSZTY KOPALŃ?
Z drugiej strony, co zrobić po skoń-

czeniu kwarantanny? Pan Janusz, kie-
dy skończy chorować, może spokojnie 

wrócić do pracy – koronawirusa już 
przeszedł. A pan Wojciech i pan Łukasz? 
Czy w pracy będą bezpieczni, czy też 
zaraz trafią na kolejną kwarantannę 
i następne testy? – Mam rodzinę, więc 
wolę pracować nawet za 80 proc. stawki, 
jak uzgodniono niedawno z zarządem, 
niż siedzieć na postojowym i dostawać 
60 proc. wynagrodzenia – mówi pan 
Janusz. Przyznaje, że kopalnia robi, 
co może, aby ograniczyć możliwości 
zakażenia, ale znając specyfikę pracy, 
nie wierzy, żeby mierzenie temperatu-
ry i dezynfekowanie powierzchni zbyt 
wiele dało.

Trwające w kopalniach zamieszanie 
ułatwia hodowanie teorii spiskowych. 
A może właśnie o to chodzi? Górnicy 
zaczynają podejrzewać, że to sposób 
na ograniczenie kosztów. Skoro wy-
dobywanie węgla nikomu nie jest po-
trzebne, bo zwały są pełne, to lepiej 
przetrzymać ludzi w domach i płacić 
im 60 proc. postojowego, niż płacić im 
80 proc. wynagrodzenia za wydoby-
wanie węgla, którego nikt nie potrze-
buje, a jego ilość na zwałach już jest 
problemem.

Kolejna teoria sięga jeszcze dalej – 
wprowadzenie zamętu, zatrzymanie 
ludzi w domach, zagęszczanie atmos-
fery wokół górnictwa i stygmatyzacja 
górników jest przygrywką do zamykania 
kopalń i likwidacji branży. 

Jak jest naprawdę? Pewnie tak jak 
z koronawirusem – nikt nic nie wie, 
wszyscy usiłują przerzucić problem 
na innych. 

PIOTR MYSZOR

Kopalnie hodują koronawirusa? 

Hejt groźny jak koronawirus
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Zwyciężą argumenty czy emocje?
W dobie koronawirusa pogłębiają się po-
działy wśród europosłów w kwestii tempa 
i kierunku polityki klimatycznej. Pojawia 
się coraz więcej głosów nawołujących 
do przyhamowania i rewizji Zielonego 
Ładu. Z drugiej strony nie brak apeli o wy-
korzystanie obecnego kryzysu do radykal-
nego przykręcenia „zielonej” śruby.

Na uwagę zasługuje wyważona i po-
parta argumentami opinia Alexandra 
Vondry z Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów (EKR). Czeski deputowa-
ny skrytykował wielkość, a raczej ma-
łość unijnego Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, który ma finansować 
przechodzenie gospodarki na „zielone” 
tory. Także polscy europosłowie EKR 
wielokrotnie sygnalizowali, że 7,5 mld 
euro stanowi zaledwie ułamek rzeczy-
wistych kosztów transformacji energe-
tycznej i przemysłowej. Niski budżet 
funduszu to niejedyny problem. Poja-
wiają się głosy, aby z tej mizernej puli 
finansować również walkę z koronakry-
zysem. Chce tego między innymi Frans 
Timmermans, wiceprzewodniczący Ko-
misji Europejskiej, który w obecnej zapa-
ści dojrzał szansę na zradykalizowanie 

klimatycznego kursu. Nie godzi się 
na to EKR. 

RATOWANIE GOSPODARKI 
CZY WPROWADZANIE 
ZIELONEGO ŁADU 
Unia Europejska musi ustalić priory-

tety i nadać pierwszeństwo wydatkom 
związanym z przywracaniem równowa-
gi zachwianej pandemią. Za tym, że nie 
ma teraz nie tylko możliwości, ale także 
potrzeby zaostrzenia klimatycznych re-
strykcji, przemawia jeszcze jeden argu-
ment. W nadchodzących latach z powo-
du wolniejszego wzrostu gospodarczego, 
a tym samym ograniczenia produkcji 
przemysłowej, zmniejszy się emisja dwu-
tlenku węgla.

DEPUTOWANI EKR TROSZCZĄ 
SIĘ O KLIMAT
Stąd postulat, aby w przechodzeniu 

do bezemisyjnej gospodarki w charakte-
rze środka przejściowego wykorzystać 
gaz. Błękitne paliwo jest czystsze niż 
węgiel i równie skutecznie zapewnia 
bezpieczeństwo energetyczne. Kolejny 
jego atut to stosowane w tej branży no-
woczesne, sprawdzone i przetestowane 

technologie. Zielony Ład oferuje głównie 
obietnice, a na tym nie możemy budo-
wać naszego przemysłu. EKR proponuje 
także, aby liderzy polityki klimatycznej, 
czyli najbogatsze kraje Unii Europejskiej, 
zrezygnowały z udziału w Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, a zwol-
nione środki przeznaczyły na rzecz re-
gionów wciąż eksploatujących paliwa 
kopalne.

ROSNĄ W SIŁĘ  
ZWOLENNICY MOCNIEJSZEGO 
PRZYKRĘCANIA „ZIELONEJ” 
ŚRUBY

Według dotychczasowych ustaleń 
do roku 2030 emisja dwutlenku węgla 
powinna zostać zredukowana o 40 proc. 
Jak się okazuje, jest to za mało dla zwo-
lenników radykalnego kursu klimatycz-
nego. Z wielu wysokich szczebli unij-
nych instytucji płyną postulaty, aby ten 
limit zwiększyć do 50 albo 55 proc. Z fi-
nansowych i technologicznych wzglę-
dów dla takich krajów jak Polska jest 
to warunek nie do spełnienia. Tymcza-
sem Jytte Guteland z grupy Postępowe-
go Sojuszu Socjalistów i Demokratów 

poszła jeszcze dalej i zaproponowała 
redukcję emisji na poziomie 65 proc. 
Nie można lekceważyć jej głosu, ponie-
waż szwedzka deputowana jest jedną 
z twarzy prawa klimatycznego, które 
Komisja Europejska chce wprowadzić 
jeszcze w tym roku. 

NEGOCJACYJNY BLEF
Jeśli opcja Guteland podbije bębenek 

dyskusji o limitach emisji, wkrótce okaże 
się, że poziom 55 proc. nie jest warian-
tem skrajnym, ale kompromisowym. 
Patrząc na obecny układ sił, propozycja 
65-proc. redukcji CO2 raczej nie przej-
dzie, ale w Parlamencie Europejskim 
wszystko może się zdarzyć. Zwłaszcza 
teraz, w dobie kryzysu, istnieje duże ry-
zyko, że debatą nad polityką klimatyczną 
zaczną rządzić emocje, a nie racjonalne 
argumenty.

Izabela Kloc (PiS), 
poseł do Parlamentu 
Europejskiego, członek 
komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii
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NOWY GÓRNIK: Jastrzębska Spółka Węglowa 
nie będzie łączona z żadną spółką wydo-
bywającą węgiel energetyczny. To dobra 
informacja, ale dlaczego wicepremier Ja-
cek Sasin przekazał ją tak późno?
WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK: Zdementował plot-
kę zaraz po tym, gdy się pojawiła. Ktoś 
próbował wywołać niepokój wśród za-
łogi, ale jasna deklaracja wicepremiera 
powinna uciąć wszystkie spekulacje. Po-
wiedziałem, że powinna, a nie, że utnie, 
ponieważ ostatnio mamy wyjątkowy 
urodzaj plotek i fake newsów. 

Na przykład?
Nie tak dawno bardzo poważna oso-

ba zapytała mnie, czy to prawda, że Ja-
strzębska Spółka Węglowa bankrutuje. 
Gdyby wierzyć fake newsom, JSW po-
winna mieć w ciągu minionych trzech 
miesięcy trzeci skład zarządu. Ostatnio 
modne jest publikowanie informacji 
o tym, że w Spółce nie wprowadzono 
żadnych rygorów minimalizujących 
zagrożenie zarażeniem koronawiru-
sem. Czytałem teksty ponoć poważnych 
dziennikarzy, którzy dawali do zrozu-
mienia, że wirus powstał w kopalniach 
i dlatego należy je zamknąć, a Śląsk 
otoczyć czymś w rodzaju kordonu sa-
nitarnego i kilka milionów ludzi skie-
rować na kwarantannę. Niepokoi taka 
bezmyślność, bo doskonale pamiętam 
falę hejtu przeciwko lekarzom i pielę-
gniarkom oskarżanym o roznoszenie 
zarazy. Były przypadki nie tylko agre-
sji słownej, ale klasycznego prześlado-
wania – niszczenie ich samochodów, 
pogróżki, pomysły piętnowania wszyst-
kich zarażonych choćby przez oznacza-
nie specjalnymi symbolami domostw 
osób, które miały wirusa albo były tylko 
na kwarantannie. 

W kopalniach masowo badamy gór-
ników. Wśród nich na pewno są ozdro-
wieńcy po bezobjawowym przejściu 
chorób, których osocze krwi może być 
lekiem dla osób w bardzo ciężkim stanie 
po zarażeniu. Wiem, że nasi krwiodawcy 
przygotowują się do akcji oddawania 
osocza. Jeżeli pandemia będzie miała 

charakter falowy, górnicy będą skar-
bem w walce z ewentualnymi nawrota-
mi pandemii.

To prawda, że koronawirus zagraża 
naszemu zdrowiu. Jednak jest też ta-
jemniczy wirus, który zaatakował układ 
myślowy jakiejś grupy osób. Infekcja 
objawia się zmyślaniem, wywoływaniem 
niepokoju i ogłaszaniem bzdur.

Wicepremier Jacek Sasin przyjechał do Bu-
dryka, żeby zdementować stek bzdur?

Przyjechał zapoznać się z sytu-
acją w JSW i naszymi perspektywami 
na wstępnym etapie odmrażania gospo-
darki. Dla wszystkich jest jasne, że mu-
simy zachować szczególną ostrożność 
w czasie zagrożenia zarażeniem, ale 
musimy także zadbać o miejsca pracy 
i o dochody dla firmy. Pandemia kiedyś 
się skończy. Od tego, czy zachowamy 
miejsca pracy na czas po niej, zależy los 
kilkudziesięciu tysięcy rodzin. W tak 
zwanym otoczeniu, które czerpie ko-
rzyści z usług i dostaw dla naszej gru-
py kapitałowej, śmiało możemy mówić 
o ponad 100 tys. rodzin. To sporej wiel-
kości miasto. 

Wicepremier wyjechał uspokojony?
Wyjechał z wieloma bardzo pozy-

tywnymi informacjami. Na ten rok za-
planowaliśmy ponad 2 mld złotych na in-
westycje. Chcemy utrzymać ten poziom. 
Kosztem około 130 mln złotych kończy-
my modernizację zakładu przeróbcze-
go w kopalni Budryk. Ta inwestycja 

zmienia charakter kopalni, bo pozwoli 
zwiększyć produkcję węgla koksowego. 
Dla nas to inwestycja priorytetowa, tak 
jak na przykład rozbudowa nowej kopal-
ni Jastrzębie-Bzie. 

W kopalniach masowo 
badamy górników. Wśród nich 
na pewno są ozdrowieńcy 
po bezobjawowym przejściu 
chorób, których osocze krwi 
może być lekiem dla osób 
w bardzo ciężkim stanie 
po zarażeniu. Wiem, że nasi 
krwiodawcy przygotowują się 
do akcji oddawania osocza. 
Jeżeli pandemia będzie miała 
charakter falowy, górnicy będą 
skarbem w walce z ewentualnymi 
nawrotami pandemii.

Mówi pan tak, jakby pandemia koronawi-
rusa nie odbijała się na sytuacji JSW.

Oczywiście, że odczuwamy skutki 
pandemii. W kopalni Pniówek załoga 
została poddana badaniom przesiewo-
wym. Oprócz etatowych pracowników 
przystąpili do nich pracownicy firm 
zewnętrznych. Zorganizowanie badań 
dla 7 tys. osób to gigantyczne przedsię-
wzięcie. W miarę konieczności możli-
we są też badania w innych kopalniach. 
Jeżeli będzie trzeba, organizacyjnie je-
steśmy przygotowani do zbadania całej 
załogi. Decyzje są podejmowane na bie-
żąco, jednak trudno powstrzymać hejt 
skierowany przeciwko górnikom. 

Wiele razy tłumaczyłem, że wirus 
nie powstał w kopalniach. Nie wyszedł 
z nich, aby się rozprzestrzenić. Kopalnie 
nie są wylęgarnią choroby. Hejt sprowa-
dzający się do hasła: „Gdyby nie górni-
cy, w Polsce mielibyśmy do czynienia 
z odwrotem pandemii”, jest podłością. 
Do tego bardzo często dodaje się infor-
mację z gatunku fake newsów, jakoby-
śmy zlekceważyli zagrożenie. Zwracam 
uwagę na jeden fakt – potwierdzona 
informacja o tym, że jeden z naszych 
pracowników jest zarażony koronawi-
rusem, dotarła do Spółki 27 kwietnia. 
To oznacza, że bardzo długo się bro-
niliśmy. Nawet wtedy, gdy z innych 

Nie wrzucą JSW
KOPALNIA BUDRYK. Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów 
państwowych, zaprzeczył, że w planach było powołanie firmy 

Polski Węgiel, która łączyłaby producentów węgla energetycznego 
i koksowego. – Nie planujemy jako Ministerstwo Aktywów 
Państwowych forsować łączenia JSW z innymi spółkami 

górniczymi, które byłoby całkowicie niefunkcjonalne, ponieważ 
nie da się wrzucić do jednego worka spółek wydobywających 

węgiel energetyczny i spółki, która ma zupełnie inny profil 
działalności – taką informację wicepremier Sasin przekazał 

dziennikarzom 15 maja podczas wizyty w należącej 
do JSW kopalni Budryk. Wicepremier spotkał się z zarządem 

i przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych 
działających w Spółce. Z uznaniem mówił o działaniach podjętych 
w kopalniach JSW, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania 
się koronawirusa. – Wicepremier Jacek Sasin wyjechał z wieloma 
bardzo pozytywnymi informacjami. Na ten rok zaplanowaliśmy 

ponad 2 mld złotych na inwestycje. Chcemy utrzymać ten poziom. 
Kosztem około 130 mln złotych kończymy modernizację zakładu 

przeróbczego w kopalni Budryk. Ta inwestycja zmienia charakter 
kopalni, bo pozwoli zwiększyć produkcję węgla koksowego. Dla 
nas to inwestycja priorytetowa, tak jak na przykład rozbudowa 

nowej kopalni Jastrzębie-Bzie – mówi w rozmowie z Nowym 
Górnikiem Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW SA. 

do Polskiego Węgla

Ciekawa�liczba

130 
MLN ZŁ

kosztuje�modernizacja�zakładu�przerób-
czego�w�kopalni�Budryk.�Ta�inwestycja�
zmienia�charakter�kopalni,�bo�pozwoli�

zwiększyć�produkcję�węgla�koksowego.

Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych: – Nie planujemy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych forsować łączenia JSW z innymi spółkami górniczymi, które 
byłoby całkowicie niefunkcjonalne, ponieważ nie da się wrzucić do jednego worka spółek wydobywających węgiel energetyczny i spółki, która ma zupełnie inny profil działalności 
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regionów Polski docierały smutne 
doniesienia o rozwoju pandemii. Sku-
teczna minimalizacja ryzyka zarażenia 
była możliwa dzięki wielkiej odpowie-
dzialności załóg górniczych i ich chę-
ci podporządkowania się działaniom 
profilaktycznym wdrożonym w każdej 
kopalni jeszcze w marcu. Te działania 
trwają do dziś. Każdy górnik przekonuje 
się o nich codziennie. Wracając do pani 
stwierdzenia, jakobym mówił tak, jakby 
pandemia koronawirusa nie odbijała się 
na sytuacji JSW – oczywiście, że odczu-
wamy jej skutki. Trzeba pamiętać o zna-
czących zmianach na rynku, wiele firm 
w Europie i na świecie wstrzymało bądź 
ograniczyło produkcję, co przekłada się 
na naszą sytuację. Jednak potrafimy na-
wiązywać kontakty z partnerami, z któ-
rymi do tej pory współpracowaliśmy 
sporadycznie albo wcale. 

Załogi górnicze czekają na odpowiedź 
na pytanie: co dalej?

Trudno o precyzyjne prognozy 
na najbliższych kilka miesięcy, jednak 
odmrażanie gospodarki musi stać się 
faktem. Jesteśmy do tego przygotowa-
ni. Nasza produkcja węgla spadła nie-
wiele – o około 15 proc. w porównaniu 

z planami. To naprawdę duże osiągnię-
cie, przede wszystkim załóg górniczych 
– chylę przed nimi czoła. Dostrzegamy 
pewne ożywienie na rynku. To dobry 
sygnał. Wciąż jest popyt na nasz węgiel. 
Na rynku jest on potrzebny, bo przecież 
wyłączenie, a następnie wznowienie 
pracy baterii koksowniczej to ryzykow-
ny i kosztowny proces, dlatego nasi od-
biorcy na zachodzie Europy nie mogą 
sobie pozwolić na przestój w swoich kok-
sowniach i stale potrzebują surowca. 
Problemem jest koks, bo odnotowujemy 
wyraźny spadek jego sprzedaży na przy-
kład w Indiach, gdzie wprowadzono stan 
wyjątkowy. Produkcja koksu została 
więc zredukowana. Cały czas analizuje-
my jednak rynek. Widać już, że branża 
motoryzacyjna powoli zaczyna się bu-
dzić i przygotowywać do wznowienia 
produkcji, wtedy ożywią się także huty.

To prawda, że koronawirus 
zagraża naszemu zdrowiu. Jednak 
jest też tajemniczy wirus, który 
zaatakował układ myślowy jakiejś 
grupy osób. Infekcja objawia się 
zmyślaniem, wywoływaniem 
niepokoju i ogłaszaniem bzdur.

Koronawirus zdezorganizuje wydobycie?
Organizacja cyklu produkcyjnego 

w zakładach JSW jest dostosowywana 
do bieżącej sytuacji epidemicznej. Spe-
cjalne plany kryzysowe przygotowane 
przez zarząd i sztab kryzysowy na począt-
ku marca są na bieżąco aktualizowane. 
Fundamentem każdej decyzji zarządu 
oraz sztabu kryzysowego jest zdrowie 
i bezpieczeństwo pracowników i ich ro-
dzin oraz utrzymanie ruchu w zakładach 
górniczych. W Spółce stosowane są pro-
cedury minimalizujące ryzyko zaraże-
nia koronawirusem zgodne z normami 
zalecanymi przez Światową Organizację 
Zdrowia (WHO) oraz polskie Minister-
stwo Zdrowia i służby sanitarne. Nigdy 
nie lekceważyliśmy zagrożenia. Jednak 
zawsze myśleliśmy o tym, co będzie, kiedy 
zagrożenie minie. 

Żeby dotrwać lepszych czasów, trzeba 
mieć pieniądze. Zarząd JSW planuje za-
ciskanie pasa?

Zamiast potocznego „zaciskania 
pasa” wolę określenie „racjonalizacja 
wydatków”.

Do tej pory JSW wydawała pieniądze 
nieracjonalnie?

Chodzi o gospodarowanie pieniędz-
mi, które uwzględnia aktualną sytuację. 

W tym roku sięgnęliśmy po środki za-
bezpieczone na trudne czasy w naszym 
Funduszu Stabilizacyjnym. W związku 
z sytuacją epidemiologiczną nie wy-
kluczam jednak sięgnięcia po dodatko-
we, zewnętrzne finansowanie. Spółka 
analizuje dostępne na rynku możliwo-
ści w tym zakresie. Rozważamy kilka 
rozwiązań – na przykład skorzystanie 
ze wsparcia w ramach tarczy finan-
sowej. Posiadamy również aktywną, 
niewykorzystaną umowę finansową 
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
Możliwości jest sporo, ale każda decy-
zja będzie wymagać gruntownej analizy 
i negocjacji z instytucjami finansowy-
mi. Z pewnością nie będziemy jednak 
oszczędzać na załodze, nie możemy też 
zrezygnować z niektórych inwestycji. 
Tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy 
ograniczać wydatki, prowadzimy też dia-
log z naszymi dostawcami. 

Zwracam uwagę na jeden fakt 
– potwierdzona informacja o tym, 
że jeden z naszych pracowników 
jest zarażony koronawirusem, 
dotarła do Spółki 27 kwietnia. 
To oznacza, że bardzo długo 
się broniliśmy. Nawet wtedy, 
gdy z innych regionów Polski 
docierały smutne doniesienia 
o rozwoju pandemii. Skuteczna 
minimalizacja ryzyka 
zarażenia była możliwa dzięki 
wielkiej odpowiedzialności 
załóg górniczych i ich chęci 
podporządkowania się działaniom 
profilaktycznym wdrożonym 
w każdej kopalni jeszcze w marcu. 
Te działania trwają do dziś.

Czy Fundusz Stabilizacyjny jest wystarcza-
jącym zabezpieczeniem?

Fundusz to świetny pomysł na trud-
ne czasy, a przecież spowolnienie gospo-
darcze, czyli te właśnie trudne czasy, już 
mamy. Na początku roku sięgnęliśmy 
po 700 mln złotych. Podjęliśmy decyzję, 
aby wykorzystać z naszych oszczędności 
jeszcze 400 mln złotych. Przewidujemy 
wpływ środków z tego tytułu w wy-
sokości około 200 mln złotych jeszcze 
w czerwcu, około 100 mln złotych w lip-
cu oraz ponownie około 100 mln złotych 
we wrześniu tego roku. Środki zostaną 
wykorzystane zarówno na cele związane 

z bieżącą działalnością, jak i na reali-
zację działalności inwestycyjnej. Nie 
wiemy jednak, jak długo potrwa jeszcze 
pandemia i jakie ostatecznie będą jej 
skutki. 

Gdyby wierzyć fake newsom, 
JSW powinna mieć w ciągu 
minionych trzech miesięcy 
trzeci skład zarządu. Ostatnio 
modne jest publikowanie 
informacji o tym, że w Spółce nie 
wprowadzono żadnych rygorów 
minimalizujących zagrożenie 
zarażeniem koronawirusem. 
Czytałem teksty ponoć 
poważnych dziennikarzy, którzy 
dawali do zrozumienia, że wirus 
powstał w kopalniach i dlatego 
należy je zamknąć, a Śląsk 
otoczyć czymś w rodzaju kordonu 
sanitarnego i kilka milionów 
ludzi skierować na kwarantannę. 
Niepokoi taka bezmyślność, 
bo doskonale pamiętam falę 
hejtu przeciwko lekarzom 
i pielęgniarkom oskarżanym 
o roznoszenie zarazy.

Jakie są główne cele, które zarząd chce 
osiągnąć?

Zarząd JSW od początku wybuchu 
pandemii robił wszystko, aby chro-
nić zdrowie załogi i utrzymać miejsca 
pracy. Mówiono nam, że koronawirus 
na zawsze zamknie kopalnie, że branża 
zostanie powalona przez kryzys wywo-
łany pandemią. My zdecydowaliśmy się 
utrzymywać miejsca pracy nie dlatego, 
że to łatwe. Podjęliśmy taką decyzję, 
bo to trudne, jednak tylko w ten spo-
sób mogliśmy ocalić źródło utrzymania 
dla dziesiątków tysięcy rodzin górni-
czych. Zostaliśmy zmuszeni do lepszej 
organizacji i wykorzystania wszystkich 
naszych umiejętności. Sprostaliśmy za-
daniu. Dziękuję załodze za ten wysiłek. 
Pandemia kiedyś się skończy. Zastana-
wiamy się: Kiedy i jak z niej wyjdziemy? 
Czy świat po pandemii będzie lepszy? 
Czy będziemy potrafili działać dla do-
bra wspólnego? Znam odpowiedź tylko 
na ostatnie pytanie. Górnicy JSW udo-
wodnili, że potrafią działać dla dobra 
wspólnego.  •

Nie wrzucą JSWdo Polskiego Węgla
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Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych: – Nie planujemy jako Ministerstwo Aktywów Państwowych forsować łączenia JSW z innymi spółkami górniczymi, które 
byłoby całkowicie niefunkcjonalne, ponieważ nie da się wrzucić do jednego worka spółek wydobywających węgiel energetyczny i spółki, która ma zupełnie inny profil działalności 
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Owady są niezbędnym elementem zdro-
wego ekosystemu. Konsekwencje ich bra-
ku będą miały charakter globalny. Czy 
jest coś, co możemy jeszcze teraz zrobić, 
żeby powstrzymać ich wymieranie?

Szanse na to, że w ostatnim cza-
sie zastanawiałeś się nad przyszłością 
owadów, są niewielkie. Ale może dało 
ci do myślenia to, że ostatnie zimy były 
praktycznie całkowicie bezśnieżne, 
tegoroczna wiosna jest bardzo sucha, 
a wakacje zapowiadają się wyjątkowo 
upalnie. Te kwestie, podobnie jak choćby 
rosnące ceny żywności, są wbrew pozo-
rom mocno związane z owadami.

OWADZIA APOKALIPSA. Owady na całym 
świecie stają w obliczu apokalipsy w wy-
niku toksyn, które ludzie wprowadzają 
do środowiska, oraz w wyniku zmiany 
klimatu. Podobnie jak rośliny, owady 
mają fundamentalny wkład w utrzyma-
nie życia na Ziemi. I można je wykorzy-
stać, aby je uratować. 

Wszyscy jesteśmy zależni od różno-
rodności biologicznej. Ale to właśnie 
nasze skupienie na własnym gatunku 
i na własnych zachciankach, przy jedno-
czesnym ignorowaniu potrzeb zwierząt, 
doprowadziło do katastrofy. Najwyższy 
czas zacząć działać, bo niebawem może 
być już na to za późno.

ZMNIEJSZAJĄCE SIĘ POPULACJE. W bada-
niach, które obejmowały ostatnie trzy 
dekady, stwierdzono, że 75 proc. owa-
dów latających zniknęło z 63 badanych 
obszarów ochrony przyrody w Niem-
czech. Badanie opublikowane w Science 
w 2014 roku wykazało, że liczba bezkrę-
gowców na świecie spadła o 45 proc., 
z których większość to owady. Alarmu-
jąco spadła liczby motyli monarchicz-
nych na wybrzeżu Kalifornii. Podobna 
sytuacja ma miejsce w Australii. W 2017 
roku amerykańska służba ds. ryb i dzi-
kiej przyrody po raz pierwszy w historii 
umieściła trzmiela na liście gatunków 
zagrożonych wyginięciem, ponieważ 
odnotowano 88-proc. spadek ich liczeb-
ności i 87-proc. utratę terytorium, na któ-
rym zamieszkują.

Według nowych badań przeprowa-
dzonych przez University of East Anglia 
dla owadów, które już są nękane przez 

zdegradowany krajobraz i toksyczne śro-
dowisko, katastrofalny spadek liczebno-
ści jeszcze ma nastąpić. Chyba że uda 
nam się zacząć kontrolować zmiany 
klimatu.

Realną i najlepszą pomocą zawsze 
są dobre decyzje systemowe. Dlatego tak 
ważne jest wybieranie polityków, którzy 
kierują się dobrem przyrody, a później 
aktywne patrzenie im na ręce. Jest jed-
nak kilka nieco mniejszych, domowych 
sposobów, na które każdy z nas może 
starać się pomóc owadom.

JAK MOŻEMY POMÓC? • Zasadź polną łąkę 
– lub nawet niewielki pasek kwiatów 
na końcu ogrodu. Jaskry, babki, mniszek 
lekarski, koniczyny, stokrotki nie tylko 
ozdobią ogród, ale też bardzo pomogą 
owadom. Posadź przyjazne dla pszczół 
kwiaty. Nawet kilka doniczek na balko-
nie może coś zmienić. Owady potrze-
bują pożywienia, a my zniszczyliśmy 
97 proc. naszych łąk dziko kwitnących 
kwiatów. Zadbaj o rośliny, które poma-
gają owadom.

• Owady potrzebują wody. Ta wio-
sna jest niezwykle sucha – warto więc 
robić poidełka nie tylko dla jeży i innych 
małych sąsiadów, ale też dla owadów. 
Poidełko najlepiej wykonać z ceramicz-
nej podstawki pod doniczkę o średni-
cy nie mniejszej niż 30 centymetrów. 
Podstawkę należy częściowo wypełnić 
kamieniami różnej wielkości. Te większe 
mają zabezpieczyć konstrukcję przed 
wywróceniem, a mniejsze razem z pa-
tyczkami – tworzyć wyspy z łagodnym 
zejściem do wody, które uchroni owady 
przed utonięciem. Wszystko powinno 
być umieszczone w cieniu, a woda re-
gularnie uzupełniana.

• Domki dla owadów. Załóż hotel dla 
owadów – to świetny sposób, aby po-
móc wszystkim, od ważek po pszczoły. 
Takie domki można już kupić w wielu 
sklepach, ale łatwo je także zbudować 
samemu.

• Odłóż pestycydy. W ciągu ostatnich 
dziesięcioleci nasze zaufanie do ich sku-
teczności wzrosło. Substancje te, mają-
ce na celu zabijanie owadów i innych 
robaków, są często używane bezkry-
tycznie, szkodząc zarówno gatunkom 
docelowym, jak i innym, które znajdują 

się w niewłaściwym miejscu w niewła-
ściwym czasie. Eliminując lub nawet tyl-
ko ograniczając zużycie tych substancji, 
możemy uratować tysiące owadów. Aby 
chronić rośliny, warto zastanowić się 
nad sadzeniem blisko siebie roślin uzu-
pełniających, zachęcaniem naturalnych 
drapieżników (takich jak chrząszcze, 
biedronki, szewce) lub ręcznym zbiera-
niem szkodników, jeśli rośliny są przy-
tłoczone mszycami lub gąsienicami.

• Bądź mniej schludny. Jednym 
z głównych czynników wpływających 
na populację owadów jest utrata i frag-
mentacja siedlisk. Nie lubią wypielęgno-
wanych trawników i chociaż uprawiane 
rośliny o podwójnych kwiatach pięknie 
wyglądają w ogrodzie, są to złe wieści 
dla zapylaczy, ponieważ zazwyczaj nie 
wytwarzają pyłków, a ich nektar jest 
ukryty głęboko w kwiatach.

• Żyj odpowiedzialnie. Zmiana kli-
matu stanowi rosnące zagrożenie dla 
szerokiej gamy dzikich zwierząt, w tym 
owadów. Chociaż jest to duży problem, 
który wymaga dużych działań, aby go 
rozwiązać, nadal możemy w codzien-
nym życiu wdrażać szereg mniejszych 
działań. Na przykład kupuj żywność 
od lokalnych dostawców, korzystaj 

z lokalnego sklepu lub uprawiaj własne 
warzywa. Pozwoli to nie tylko zmniej-
szyć ślad węglowy, ale także pomoże 
małym producentom żywności konku-
rować z dużymi przedsiębiorstwami 
spożywczymi i rolnymi.

CZAS NA DZIAŁANIE. W czasopiśmie Bio-
logical Conservation ponad 20 naukow-
ców z krajów na całym świecie ostrzega 
przed falą wymierania owadów i wzy-
wa do szybkich kroków w celu zaha-
mowania kryzysu. W proponowanych 
rozwiązaniach naukowcy radzą, że aby 
ocalić owady, musimy im dać przestrzeń, 
której potrzebują, aby przetrwać – czyli 
nadające się do życia, połączone z bo-
gatą różnorodnością życia roślin i zwie-
rząt. Zapewnienie owadom przestrzeni 
do rozwoju oznacza zwrócenie im lo-
kalnych siedlisk – w tym parków, ogro-
dów, poboczy i krawędzi pól uprawnych. 
Z przyjazną im przestrzenią połączoną 
korytarzami ochronnymi i innymi odpo-
wiednimi siedliskami owady mogą po-
zostawić wystarczająco dużo zdrowego 
potomstwa, aby utrzymać swój gatunek. 
A od nich zależy także przyszłość nas 
wszystkich. •

Ochrona przyrody

Na pomoc owadom

Wymieranie pszczół jest spowodowane między innymi przez nadmierne i niekontrolowe stosowanie 
pestycydów

Badania wskazują, że 94 proc. Pola-
ków chce napojów w butelkach zwrot-
nych. Jednak obecnie większość butelek 
i puszek w naszym kraju trafia do koszy 
na śmieci (w najlepszym wypadku odpo-
wiednio posegregowane). Razem z nimi 
wyrzucamy pieniądze, które znajdują się 
w cenie wypitego przez nas napoju. 

Jak dotąd rząd nie podjął decyzji 
o rozpoczęciu budowy systemu kaucyj-
nego, tłumacząc, że to zbyt kosztowne. 
Tymczasem obywatele wielu państw 

europejskich zbierają zużyte butelki 
i puszki, po czym ładują je do bagaż-
ników, a gdy robią weekendowe zaku-
py w markecie, wrzucają opakowania 
do recyklomatów lub oddają ekspedien-
towi, w ten sposób odzyskując pienią-
dze. Tak z opakowaniami z metalu, pla-
stiku i szkła obchodzą się konsumenci 
z 10 państw w Europie, w których działa-
ją systemy kaucyjne. Okazuje się, że cza-
sami rozwiązania, które były popularne 
w przeszłości, obecnie też mają głębo-
ki sens – ekonomiczny i ekologiczny. 

Ministerstwo Klimatu pracuje nad 
wprowadzeniem w Polsce rozszerzonej 
odpowiedzialności producentów opa-
kowań (ROP) oraz systemu kaucyjnego. 
Na wdrożenie przepisów związanych 
z ROP Polska ma czas do lipca 2020 roku. 
Propozycje resortu zakładają, aby od-
dzielnie rozliczać opakowania od kon-
sumentów i przedsiębiorstw. Planowany 
system kaucyjny nie obejmie zbiórki sta-
lowych puszek po napojach oraz karto-
nów do soków. 

  •

Recykling opakowań

Kaucjo, wróć
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Samochód pojawił się jako hybryda typu 
plug-in. Nowe Audi A6 Avant 55 TFSI  
e quattro ma systemową moc 270 kW  
(367 KM) (łączne zużycie paliwa 
w l/100 km: 2,1–1,9; łączne zużycie ener-
gii elektrycznej w kWh/100 km: 18,1–17,6; 
łączna emisja CO2 w g/km: 48–44). Łączy 
spalinowy silnik 2.0 TFSI o mocy 185 kW 
(252 KM) i o maksymalnym momencie ob-
rotowym rzędu 370 Nm z silnikiem elek-
trycznym. Silnik oraz sprzęgło są zintegro-
wane z siedmiobiegową, automatyczną 
skrzynią biegów S tronic. Systemowy mo-
ment obrotowy rzędu 500 Nm osiąga swe 
maksimum przy 1250 obr./min.

Zasięg Audi A6 Avant 55 TFSI e qu-
attro wyłącznie na silniku elektrycznym 
to maksymalnie 51 km (według norm 
WLTP). Litowo-jonowa bateria, umiesz-
czona w tylnej części pojazdu, ma po-
jemność 14,1 kWh energii. Na publicz-
nych stacjach ładowania z mocą 7,4 kW 
baterię można naładować w ten sposób 
w około 2,5 godziny. 

Samochód od 0 do 100 km/h przy-
spiesza w 5,7 sekundy. Jego prędkość 
maksymalna to 250 km/h – w trybie wy-
łącznie elektrycznym prędkość maksy-
malna ograniczona jest do 135 km/h.

SPRZEDAŻ ELEKTRYCZNYCH 
AUT ROŚNIE PODCZAS 
PANDEMII

Rynek nowych samochodów w mar-
cu tego roku zanurkował – lockdown 
spowodował, że nawet jeżeli salony sa-
mochodowe były otwarte, to nie miał 
kto ich odwiedzać. Dane wskazują na-
tomiast, że kilkudziesięcioprocentowym 
spadkom sprzedaży aut z napędem 
spalinowym towarzyszył jeszcze więk-
szy… wzrost sprzedaży samochodów 
elektrycznych. 

– Globalna sprzedaż samochodów 
w marcu 2020 roku zmniejszyła się 
o 39 proc. rok do roku. Kryzys szcze-
gólnie mocno dotknął Europę, gdzie za-
notowano spadek aż o 52 proc. Dla po-
równania – liczba rejestracji w Chinach 
zmniejszyła się o 48 proc., zaś w USA 
– o 38 proc. – mówi Sarwant Singh, Ma-
naging Partner i Global Head Mobility 
we Frost & Sullivan.

Po rozpoczęciu pandemii sprzedaż 
EV na wielu wiodących rynkach nie 
tylko nie spadła, w przeciwieństwie 
do sprzedaży pojazdów konwencjo-
nalnych, ale kontynuowała wzrost. 
W marcu br. w USA liczba rejestracji ICE 

zmniejszyła się o 38,5 proc. rok do roku, 
zaś samochodów zelektryfikowanych 
zwiększyła się o 6,4 proc. W Wielkiej 
Brytanii, przy spadku na poziomie 
44,4 proc. w segmencie samochodów 
spalinowych, wzrost sprzedaży EV wy-
niósł 109,3 proc. W Niemczech trend 
okazał się zbliżony: odpowiednio spadek 
o 37,7 proc. i wzrost o 104,1 proc.

– Drugim najlepiej sprzedającym 
się samochodem w Europie w marcu 
tego roku była Tesla Model 3, a udział 
pojazdów zelektryfikowanych w sprze-
daży aut w Europie w marcu br. wyniósł 
17 proc., co oznacza wzrost o 10 proc. 
w stosunku do ubiegłego roku – mówi 
Maciej Mazur, dyrektor zarządzają-
cy Polskiego Stowarzyszenia Paliw 
Alternatywnych.

Według ekspertów Frost & Sul-
livan w tym roku sprzedaż samocho-
dów elektrycznych w Unii Europejskiej 
miała wzrosnąć o 79 proc. w stosunku 
do ubiegłego roku i wynieść 1,054 mln 
sztuk. Prognozowane wzrosty to w dużej 
mierze skutek pojawienia się na ryn-
ku nowych modeli, zwłaszcza w gamie 
Volkswagena, który w tym roku plano-
wał potroić sprzedaż swoich elektrycz-
nych aut, dochodząc do 212 tys. (głównie 

dzięki nowemu modelowi ID.3) i koncer-
nu PSA, który dziś sprzedaje niewielkie 
liczby elektrycznych aut, a w planach 
na ten rok miał zwiększenie ich sprze-
daży do 130 tys. Planowano na ten rok 
35 nowych modeli samochodów elek-
trycznych, ale wskutek pandemii część 
premier zostanie opóźniona. Obecne 
prognozy mówią o sprzedaży elektrycz-
nych aut w Unii Europejskiej na pozio-
mie 881 444 do 953 490 sztuk. 

Według prognoz Polskiego Stowa-
rzyszenia Paliw Alternatywnych w Pol-
sce ma być w tym roku sprzedanych od  
3,6 tys. do 7,5 tys. samochodów z napę-
dem elektrycznym. Na początku 2020 
roku, czyli przed pandemią, PSPA zakła-
dało wynik w wysokości ok. 9,3 tys. szt.

Według ekspertów Frost & Sullivan 
oraz PSPA przewagą sektora e-mobility 
są nowe modele biznesowe oraz szersze 
możliwości współpracy poszczególnych 
koncernów. Ponadto sprzedaż samocho-
dów z napędem elektrycznym pozwala 
na wdrożenie wielu usług łączonych, 
między innymi uwzględnienia w ofercie 
stacji ładowania, jak również jeszcze 
większe wykorzystanie kanałów online, 
co jest obecnie bardziej preferowane 
przez klientów. PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Po rozpoczęciu pandemii sprzedaż EV na wielu wiodących rynkach wzrosła

Samochód pojawił się jako hybryda typu plug-in

Drugim najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie w marcu tego roku była Tesla Model 3

Samochód od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,7 sekundy
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Informacje motoryzacyjne

Audi zelektryfikowało A6 Avant
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Wybijała trzynasta, kiedy Wiesiu le-
niwym ruchem pchnął drzwiczki 

niewielkiej lodówki, którą miał pod biur-
kiem w warsztacie. Najwyższa wszak 
pora, żeby otworzyć pierwsze tego 
dnia zimne piwko. Wiesiu od 25 lat był 
mechanikiem, najlepszym w mieście. 
Warsztat i całą wiedzę przejął po ojcu, 
przy boku którego zaczął pracować, jak 
nie miał jeszcze nawet piętnastu lat. 
Lubił to. Niczego więcej w życiu nie po-
trzebował, spełniał się w tym. Ludzie go 
cenili, wracali do niego, choć w mieście 
jak grzyby po deszczu wyrastały nowe, 
pachnące sieciówki warsztatów. Niektó-
rzy pracownicy nosili w nich nawet białe 
koszule. Czy ktoś kiedyś widział dobrego 
mechanika w białej koszuli? Wiesiu swo-
jej znoszonej i flanelowej nie zmieniał 
od kilku dni, ale plamy ze smaru i oleju 
i tak przecież by się nie doprały…

Ten warsztat to było całe jego życie. 
Wiązał się w dłuższe i krótsze związki, 
ale nigdy nie wychodziły one na głów-
ny plan. Nie chciał się angażować, po-
nad wszystko cenił sobie wolność. Raz 
w roku wyjeżdżał na samotny, miesięcz-
ny motocyklowy wypad – jechał przed 
siebie tak długo, aż palce mu skostniały, 
a oczy piekły. Zatrzymywał się, gdzie 
miał ochotę, jadł i spał, gdzie akurat wy-
padło. Jeśli chciał – rozmawiał z ludźmi, 
ale bywało, że nie odzywał się do nikogo 
przez kilka dni. Odpowiadało mu to. Nie 

planował szczegółowo tych podróży, ale 
co roku bardzo na nie czekał. Jednego 
roku przejechał pół Afryki, wrócił wte-
dy wymęczony jak nigdy. Kiedy indziej 
zjechał całe Włochy – wracając z tych 
wakacji, ledwo dopinał guzik motocyklo-
wych spodni, bo żywił się wtedy głównie 
winem i makaronem.

Żył z dnia na dzień. Nie miał wiel-
kich planów, ale nie miał też wielkich 
oczekiwań. Czasami tylko, gdy zamykał 
warsztat później, a ulica była już cicha 
i odgłosy miasta słychać było gdzieś dale-
ko w tle, zapalał papierosa i zastanawiał 
się, co go jeszcze w życiu czeka. Zazwy-
czaj te przemyślenia raczej go zasmucały, 
więc starał się ich nigdy nie przeciągać. 
Jego ojciec, ponad dekadę temu, pewne-
go dnia po prostu przewrócił się w pra-
cy. Rozległy zawał położył wielkiego jak 
dąb, zdrowego mężczyznę. Wiesiu przy-
puszczał, że nie inaczej będzie z nim. 
Wstawał wtedy prędko, żeby odgonić te 
kłębiące się czarne chmury myśli, otrze-
pywał spodnie i wyruszał na przechadzkę 
do swojego ulubionego baru.

Jednego z właśnie takich piątkowych 
wieczorów stało się jednak coś, czego 
się nie spodziewał. Miał właśnie do-
pijać swój rum z colą, żeby na samym 
końcu wsadzić do ust kostkę lodu i gło-
śno ją schrupać, gdy ktoś go popchnął. 
I to na tyle mocno, że Wiesiu ukruszył 
sobie o szklankę górną dwójkę. Wściekły 

odwrócił się szybko – w takich sytu-
acjach nie dawał sobie w kaszę dmu-
chać. Sprawczynią mocnego szturch-
nięcia była jednak drobna blondynka, 
na dodatek na nie takim całkiem drob-
nym rauszu. Wiesiu wpadł jak śliwka 
w kompot. Mając prawie czterdzieści 
lat – zakochał się bez pamięci w dziew-
czynie, która pozbawiła go części zęba.

Kolejne dni, tygodnie, a później także 
miesiące Wiesiu spędził na niekończą-
cych się westchnieniach. Nie miał jed-
nak w sztuce flirtu żadnego obycia, więc 
wszelkich jego podchodów nie powsty-
dziłby się średnio ogarnięty ogr. Zresztą 
posuwał się w tym coraz dalej, bo to za-
uroczenie zmieniło się w główną oś jego 
życia. Z jakiegoś powodu nie mógł jednak 
zdobyć się na żaden konkretny ruch.

Z czasem, za namową kolegów, 
wysłał nieznajomej kwiaty, podkładał 

czekoladki na wycieraczce i drobne 
prezenciki. Cała sprawa pochłonęła go 
na tyle, że całkowicie zapomniał nawet 
o swoim corocznym wyjeździe – a to już 
była sytuacja bez precedensu. Wtedy 
zdecydował, że dość tego, tak być nie 
może… I gdy już zdecydował skończyć 
z trwającym przeszło pół roku odurze-
niem – zdarzyło się coś, czego nigdy 
by się nie spodziewał.

Dziewczyna sama przyjechała na ro-
werze do jego warsztatu – chciała po-
dziękować za kwiaty, chciała poprosić 
o pomoc w dopompowaniu przedniej 
opony i chciała też zapytać, dlaczego jej 
nigdzie nie zaprosił, bo czekała na to ty-
godniami, zanim zrozumiała, że musi 
wziąć sprawy w swoje ręce.

Ot tak, czasem te najbardziej zagma-
twane sprawy tak naprawdę mają naj-
prostsze rozwiązania. •

R O Z M A I T O Ś C I
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Podchody 

Być przyjętym do szpitala na planowa-
ną operację to obecnie szczęśliwy los 
na loterii. Ale szczęście przegląda się 
często w krzywym zwierciadle. Doświad-
czyła tego pacjentka jednego ze szpitali 
onkologicznych.

Wszystko poszło gładko: stan przed-
rakowy wyłapany, operacja bez kom-
plikacji, opieka lekarska i pielęgniarska 
wzorowa. Warunki luksusowe, bo w cza-
sie zarazy lokuje się pacjentki pojedynczo 
w salach. Szczęściara w trzeciej dobie 
po operacji myślała, że wyjdzie do domu, 
narzekając, że nie spacerowała po patio. 
Kondycji fizycznej nie miała. A los przy-
gotował dla niej także sprawdzian kin-
dersztuby. Po śniadaniu salowa przepro-
wadziła do sali inną pacjentkę i zaprosiła: 
wybierz sobie łóżko. Wybrała za plecami 
pacjentki pooperacyjnej, choć miała trzy, 
a każde z kotarą pozwalającą wygrodzić 
sobie intymną przestrzeń.

– Proszę, aby pani położyła się jak 
najdalej ode mnie – powiedziała zasie-
działa pacjentka.

– Ja pracuję w tym szpitalu i będę 
leżała właśnie tu, bo ja tylko na chwilę 
– odparła nowo przybyła.

Bytowała w sali pooperacyjnej czte-
ry godziny, bo tyle ją przetrzymywano 
po drobnym zabiegu. Wykorzystała ten 
czas do terroryzowania również perso-
nelu medycznego. Nie używała maseczki 
na twarz, choć teraz w szpitalach to nor-
malność nie tylko podczas wychodzenia 

z sali, ale także w łóżku we wszystkich 
sytuacjach bliskiego kontaktu z pielę-
gniarkami i lekarzami. Takie zalecenie 
dyrektora. I słusznie, bo medycy też 
mają prawo do ochrony swojego zdrowia 
przed pacjentami, którzy mogą być bez-
objawowi. O dziwo, nikt z personelu nie 
oprotestowywał zachowania pacjentki-
-pracownicy innego oddziału. A jej współ-
lokatorka ma dylemat – czy powinna była 
zadzwonić z donosem do szefa lecznicy.

Na chamstwo trzeba reagować sta-
nowczo. To fakt. Informacja o lekcewa-
żeniu zaleceń epidemicznych nie byłaby 
może elektryzująca dla dyrektora. Ale 
w połączeniu z faktem, że salowa z od-
działu radiologii połowę swojej dniówki 
spędziła leżąca jako pacjentka na innym 
oddziale, mogłaby go jednak skłonić 
do wyciągnięcia konsekwencji. Oszu-
kała ordynatora, że ma wolny tydzień 
w pracy, a prosto z sali pooperacyjnej 
poszła na obiad na swoim oddziale. Ra-
cjonalnego zachowania można oczeki-
wać od osoby myślącej. Ale na to nie 
było szans. Zatem można było zastoso-
wać odwetowy telefon do dyrektora lub 
uznać sytuację i osobę za niebyłe. Oba 
zachowania są uprawnione. 

JOLANTA TALARCZYK

Główny Inspektor Sanitarny opublikował 
nowe informacje dotyczące żywności i ko-
ronawirusa. Wynika z nich między innymi, 
że mało prawdopodobne, by SARS-CoV-2 
przenosił się przez jedzenie. GIS wyjaśnił 
także, jak powinny się odbywać dostawa 
i transport żywności.

CZY GOTOWANE LUB SMAŻONE POTRAWY 
SĄ BEZPIECZNE? Tak, ponieważ dokładna 
obróbka termiczna niszczy wirusy – 
ulegają zniszczeniu, gdy zastosuje się 
odpowiednią kombinację czasu i tempe-
ratury, na przykład 60°C przez 30 minut. 
Zatem w przypadku mięsa i produktów 
surowych przygotowywanie z nich go-
rących potraw likwiduje zanieczyszcze-
nie mikrobiologiczne, w tym również 
SARS COV-2.

CO TRZEBA ROBIĆ W DOMU Z ŻYWNOŚCIĄ? 
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę 
na właściwą higienę jej mycia i przygo-
towania. Należy myć ręce, narzędzia ku-
chenne, blaty robocze i deski. Trzeba też 
pamiętać o oddzieleniu produktów su-
rowych od już przygotowanych do spo-
życia w celu uniknięcia zanieczyszczeń 
krzyżowych. Przed rozpoczęciem przy-
gotowywania lub gotowania żywności, 
jak również po nim, należy umyć ręce 
ciepłą wodą i mydłem.

GDZIE SPOŻYWAĆ JEDZENIE KUPIONE NA WY-
NOS? Nakaz zasłaniania ust i nosa obo-
wiązuje wszystkich, którzy przeby-
wają w przestrzeni publicznej, w tym 
na ulicach, nie zawiera też odstępstw 

dotyczących spożywania posiłków. Na-
leży więc je zjeść dopiero po powrocie 
do domu. 

JAK JE PRZECHOWYWAĆ? Jeśli decydu-
jemy się na przechowanie dań goto-
wych (zupy, pizza, dania mięsne czy 
ziemniaki), pamiętajmy o właściwych 
warunkach chłodniczych (temperatu-
ra w lodówce powinna być niższa niż 
5°C). Nie należy przechowywać dania 
dłużej niż dobę. Nigdy też nie przecho-
wujmy resztek posiłków, które jedli-
śmy. Jeśli chcemy przechować część 
dania, to nałóżmy na talerz ilość, którą 
zamierzamy spożyć, a resztę umieść-
my w czystym zamykanym pojemniku 
i włóżmy do lodówki. Przechowywane 
posiłki, jak na przykład zupy, należy 
doprowadzić do wrzenia, aby zyskać 
pewność, że osiągnęła ona temperatu-
rę 70°C. Inne dania należy odgrzewać 
do temperatury powyżej 70°C.

CO ZROBIĆ Z OPAKOWANIAMI PO ŻYWNOŚCI? 
Opakowania zewnętrzne powinno się 
wyrzucać przed umieszczeniem pro-
duktu na półce, ale zachowywać istotne 
informacje, jak datę przydatności do spo-
życia. •

Z D R O W I E

Koronawirus  
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Krzyżówka panoramiczna nr 10
JEDNA TRZECIA POLAKÓW DOBRZE OCENIA KIE-
RUNEK BIEGU SPRAW W KRAJU. Przeciwnego 
zdania jest 54 proc. badanych – wynika 
z badania Kantar przeprowadzonego 
w kwietniu br. Co piąty ankietowany 
uważa, że gospodarka naszego kraju 
rozwija się, natomiast 73 proc. pesymi-
stycznie myśli o jej stanie. Ponad połowa 
badanych obawia się, że w ciągu naj-
bliższych trzech lat materialne warun-
ki życia w Polsce ulegną pogorszeniu. 
Większość ankietowanych (66 proc.) jest 
przekonana, że w naszym kraju można 
znaleźć pracę. Z kolei blisko jedna trze-
cia deklaruje, że znalezienie zatrudnie-
nia jest trudne lub w ogóle niemożliwe.

W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ NA RATOWA-
NIE MIEJSC PRACY WYPŁACONO PONAD 5 MLN ZŁO-
TYCH. Do urzędów pracy w całym kraju 
wpłynęło ponad 2,8 mln wniosków o po-
moc od pracowników i przedsiębiorców. 
Szczególnie dużym zainteresowaniem 
cieszą się mikropożyczki umarzalne, 
wypłacane jednorazowo i sięgające do  
5 tys. złotych. 

SPADEK ZATRUDNIENIA I WZROST BEZROBOCIA 
– TAKIE PROGNOZY PODAJE BIURO INWESTYCJI 
I CYKLI EKONOMICZNYCH. Znacząco wzrósł 
w kwietniu wskaźnik rynku pracy, 
który informuje z wyprzedzeniem 
o zmianach wielkości bezrobocia. Duża 
zmiana jest konsekwencją nagłego za-
trzymania gospodarki w efekcie pande-
mii koronawirusa. Jednak niezależnie 
od jej dominującego wpływu w gospo-
darce już od dłuższego czasu widoczne 
były oznaki spowolnienia. BIEC wska-
zało, że największy wpływ na skoko-
wy wzrost wskaźnika miało nasilenie 
się wśród przedsiębiorców zamiarów 
redukcji zatrudnienia. Zjawisko to wy-
stąpiło we wszystkich branżach, ale 
w najmniejszym stopniu w przedsiębior-
stwach przetwórstwa ropy naftowej oraz 
w branży farmaceutycznej. W kwietniu 
liczba bezrobotnych Polaków urosła 
o około 58 tys. i jest ich łącznie 960 tys., 
a stopa bezrobocia wynosi 5,7 proc. •

W obecnej sytuacji pod znakiem zapytania 
znalazło się dalsze funkcjonowanie wielu 
browarów rzemieślniczych. Czerpią one 
zyski głównie ze sprzedaży w pubach, a te 
– jak wiadomo – wciąż są zamknięte. Setki 
małych firm z różnych krajów postanowiły 
więc połączyć siły, tworząc projekt AllTo-
gether. Do inicjatywy dołączył wrocławski 
Browar Stu Mostów.

Ta pierwsza na świecie międzyna-
rodowa kooperacja piwna ma na celu 
wsparcie dla branży gastronomicznej 
w czasie pandemii koronawirusa. Bro-
war Stu Mostów z Wrocławia został 
zaproszony do inicjatywy przez ame-
rykańskich piwowarów z Other Half Bre-
wing Company i od razu podjął decyzję 
o przystąpieniu do niej. Jego przedsta-
wiciele mówią, że w tych ciężkich cza-
sach ważniejsze niż kiedykolwiek sta-
ło się wzajemne wsparcie, współpraca 

i poszukiwanie nowych form wy-
razu w biznesie. Browar uwarzy 
piwo #AllTogetherBeer, z którego 
część zysków zostanie przezna-
czona na wsparcie piwowarów 
rzemieślniczych i sektora browarowo-
-restauracyjnego. Środki trafią do or-
ganizacji ForRest, która wspiera polską 
branżę gastronomiczną.

Akcja pomocowa ForRest zakłada 
szerokie wsparcie dla restauratorów 
z całej Polski – od porad biznesowych, 
objaśniania zawiłości prawnych, przez 
informowanie o możliwych źródłach 
dofinansowania i pomoc psychologiczną, 
po bezpośrednie wsparcie firm stojących 
przed wizją bankructwa. 

PUNKOWE PIWO
Z kolei śląski browar Kraftwerk po-

stanowił wesprzeć polskich muzyków, 
którzy wskutek rządowych obostrzeń 
związanych z koronawirusem nie mogą 
koncertować. Firma z Rzuchowa uwa-
rzyła piwo dla punkowego zespołu Far-
ben Lehre, znanego z takich utworów 
jak „Piosenka leniwych słoni”, „Matu-
ra” czy „Kwiaty”. Swoje trunki mają już 
takie słynne formacje jak AC/DC, Iron 
Maiden czy Kiss, czas więc na nasze le-
gendy. Dla piwowarów z Kraftwerku 
nie będzie to nic nowego – do tej pory 
uwarzyli już piwa dla Rahima z Poka-
hontaz oraz zespołu Oberschlesien. 
Współwłaściciel browaru prywatnie 
jest wielkim fanem zespołu z Płocka. 
Jak mówi, słuchając ich płyt i oglądając 
koncerty, dostawał od nich potężny za-
strzyk energii do życia. Teraz chce się 
im odwdzięczyć i w miarę możliwości 

pomóc w tym trudnym czasie. 
Uważa, że muzyka, gastrono-
mia i piwo to właściwie naczy-

nia połączone. W momencie gdy 
kluby zostały zamknięte, bez środ-

ków do życia zostali zarówno ich wła-
ściciele i pracownicy, jak i wykonawcy 
grający w nich na żywo.

Browar uwarzy dwa piwa opatrzone 
etykietą zespołu – jedno przeznaczo-
ne dla tradycyjnych piwoszy, a drugie 
dla tych poszukujących nowych styli 
i doznań. Pierwsze będzie klasycznym 
pilsem uwarzonym zgodnie z niemiec-
kim prawem czystości. W smaku ma być 
słodowe, z intensywną goryczką. W jego 
aromacie będzie dominować czeski 
chmiel najlepszy dla tego stylu – Saaz. 
Drugie piwo również będzie z górnej 
fermentacji – India Pale Ale, w aroma-
cie wyraźnie grejpfrutowe i cytrusowe. 
Będzie też miało intensywną, lecz bar-
dzo krótką goryczkę. Do jego uwarze-
nia zostaną użyte świeże amerykańskie 
chmiele. 

Dziękując za pomoc, muzycy 
z Farben Lehre mówią, że śląski bro-
war od początku wzbudził ich zaufanie 
dzięki zaangażowaniu, pozytywnym 
wibracjom i dobrej energii. Obie strony 
łączy pasja do tego, czym zajmują się 
na co dzień. Są też pod dużym wraże-
niem smaku z próbnej serii piw. Suge-
rują, że na dwóch wspólnych trunkach 
może się nie skończyć. Żartobliwie do-
dają, że z piwowarami z Rzuchowa łą-
czy ich również Kraftwerk – taką samą 
nazwę jak browar ma niemiecki zespół, 
którego muzycy są wielkimi fanami.
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