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Europa potrzebuje górników, 
tylko węgla nie chce

Polskie surowce dla zielonej 
transformacji.
� STRONA 4–5

Lasy Państwowe 
z dofinansowaniem na loty 
patrolowe

Ochrona lasów.

� STRONA 8

Wydłużony termin naboru 
wniosków na dofinansowanie 
termomodernizacji
WFOŚiGW w Katowicach.
� STRONA 8

Tiguan po zmianach
Informacje motoryzacyjne.
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STRONA 9

KATOWICE. Do końca września powstanie plan 

Gorąca dyskusja
W dniu 28 lipca 2020 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania zarządu Polskiej 

Grupy Górniczej SA z przedstawicielami związków zawodowych działających w spółce. Uczestniczył  
w nim też Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych oraz parlamentarzyści. 

Rozmawiano o programie naprawczym dla PGG. Zanim doszło do spotkania, medialne informacje 
wprawiły związkowców w stan nieukrywanej wściekłości. W efekcie program w ogóle nie został 
zaprezentowany – nowy plan ma powstać do końca września z udziałem przedstawicieli strony 
społecznej. – Strona społeczna zdecydowanie nie zaakceptowała tej propozycji programu, który 

został przygotowany przez zarząd PGG. Wspólnie uznaliśmy, że realizacja takiego programu  
– trudnego, bo PGG znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i wymaga zdecydowanych działań 
naprawczych – możliwa jest tylko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, będzie panował konsensus 
wszystkich stron – tłumaczył później wicepremier Sasin. – Realizacja takiego trudnego programu 

w oporze, w kontrze do oczekiwań strony społecznej nie mogłaby przynieść sukcesu – argumentował, 
zaprzeczając jednocześnie, by rząd kiedykolwiek pracował nad projektem wygaszenia polskiego 
górnictwa węgla kamiennego do 2036 roku. Zaznaczył, że doniesienia mediów na ten temat były 

całkowicie nieprawdziwe.

WIĘCEJ NA S. 3

Wywiązywanie się z umów i zachowanie ponad  
30 tys. miejsc pracy to sukces załogi JSW, która 
odpowiedzialnie i w sposób zdyscyplinowany 
stosowała się do zaleceń Sztabu Kryzysowego 
JSW.
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Mamy czego się bać 

Sytuacja spółek węglowych nie jest wesoła. Energety-
ka nie odbiera węgla. Nas też to dotyczy, ponieważ 

wydobywamy także węgiel energetyczny. To niedobrze, 
że zapasy dla energetyki blokują nam przykopalniane 
zwały, które przydałyby się na węgiel koksowy. Zawsze 
lepiej mieć luz na zwałach niż tłok. Ponieważ wydo-
bywamy także węgiel energetyczny, kłopoty Polskiej 
Grupy Górniczej są także po części naszymi kłopotami. 
Dotyczą one nie tylko sprzedaży węgla dla energetyki, 
ale także importu energii elektrycznej. Jak polskie 
górnictwo może być w dobrej kondycji, skoro od kilku 
lat bijemy rekordy w imporcie węgla z Rosji i prądu 
między innymi z Niemiec i ze Szwecji? 

Od wielu lat związki zawodowe upominają się o to, aby 
wytwarzać energię z rodzimych surowców. Mówią 

o tym także politycy. A co robią koncerny energetyczne? 
Importują paliwo i energię. Robią to firmy, w których 
większość akcji ma państwo. Bez akceptacji akcjo-
nariusza większościowego trudno sobie wyobrazić 
obsadzenie foteli w zarządach tych firm. Wniosek jest 
prosty – ludzie, którym zaufał akcjonariusz większo-
ściowy, nie realizują jego polityki. To nie jest sytuacja 
wyjątkowa. Ona trwa od wielu lat, znacznie dłużej, niż 
rządzi obecna koalicja.

Jestem człowiekiem starej daty i nie potrafię zrozu-
mieć, jak to możliwe, że taka polityka energetyków 

jest tolerowana. Uważam, że to właśnie energetyka 
ponosi dużą odpowiedzialność za sytuację na Śląsku. 
Plany zamykania kolejnych kopalń to efekt właśnie 
takiej polityki. W dodatku wciąż nie wypracowano 
programu przekształcenia śląskiego przemysłu. Wiem, 
że z perspektywy naszej Spółki może to wydawać się 
dalekim problemem, ale chciałbym tylko przypomnieć, 
że gospodarka regionu to naczynia połączone. Kopalnie 
węgla energetycznego cierpią przez energetykę. Nam 
grożą cierpienia spowodowane antyhutniczą polityką 
na szczeblu unijnym. Mamy czego się bać.  
  •

Samozwańczy eksperci

Mało brakowało, a miałbym pretensje do zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dlaczego? Ponieważ 

dostałem wydruk tekstu jednej z dziennikarek chwalą-
cych się tym, że jest ekspertką górniczą. W swoim ar-
tykule nieźle dowaliła JSW. Otóż stwierdziła, że w JSW 
górnicy zarażali się, ponieważ firma za mało zrobiła, 
aby chronić pracowników. Jej zdaniem wzorowo za-
chowała się dyrekcja kopalni Silesia, bo tam nie było 
zarażonych. Przeszło mi, kiedy dotarła do mnie wia-
domość o tym, że w Silesii jest fala zarażeń. Jestem 
zły na siebie, że tak łatwo dałbym się zwieść famie 
o eksperckich walorach pani pisującej w Warszawie 
o tym, co dzieje się w śląskich kopalniach. Specjalnie 
nie podaję imienia i nazwiska ekspertki, ponieważ nie 
chciałbym jej ośmieszać. 

Byłbym bardzo zadowolony, gdyby mój przykład był 
przestrogą dla wszystkich, którzy są gotowi ulegać 

opiniom samozwańczych ekspertów znających się bar-
dzo dobrze na górnictwie, wirusologii, na profilaktyce 
minimalizującej ryzyko zarażenia, a nawet na spo-
sobach zapobiegania zarażeniom w stu procentach. 
Proszę także wybaczyć mi chwilę zwątpienia, chociaż 
doskonale znam fakty związane z wytężoną pracą 
zarządu i sztabu kryzysowego JSW, której celem była 
ochrona pracowników. 

Jestem przekonany, że na podsumowanie tej pracy 
przyjdzie odpowiedni czas. Najważniejsze, że jako 

firma JSW utrzymała swoją wiarygodność wobec kon-
trahentów. Obroniliśmy także miejsca pracy. Jeżeli 
weźmiemy pod uwagę tylko te dwa fakty, bez fałszywej 
skromności można mówić o sukcesie.

P rzed JSW kolejne wyzwanie. Specjaliści światowej 
klasy spodziewają się kolejnej fali zarażeń i zalecają, 

aby przygotować się na nią. To bardzo istotne, ponie-
waż ani w Polsce, ani w innych krajach nie planuje się 
kolejnego zamrożenia gospodarki. Zbyt wielkie straty 
powstały po ostatnim zamrożeniu. 
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Winni są zacofańcy
Winna oczywiście jest Polska. Jeśli nie 
cała, to przynajmniej jej rząd. Nie dość, 
że pozwala, by nadal w piecach palono 
węglem, to jeszcze godzi się na wycin-
kę lasów. Czyli pogarsza stan powietrza, 
a ponadto likwiduje drzewa, które prze-
twarzają dwutlenek węgla na tlen (i wę-
giel) oraz blokują część pyłów.

Można argumentować, że totalna ilość 
dwutlenku węgla powstającego na tere-
nie Polski to nieznacząca część wielkości 
ogólnej, niewpływająca w sposób odczu-
walny na klimat. Że to, co odczuwamy, 
najczęściej jest zwykle rezultatem spa-
lania śmieci, płyt sklejonych dużą ilością 
chemii albo miałów – już zakazanych 
do sprzedaży odbiorcom indywidualnym.

Można też wspomnieć, że prawdzi-
wą masową wycinkę wykonują obecnie 
w Europie państwa skandynawskie oraz 
republiki nadbałtyckie. 

Można, ale argumenty te nie będą 
wysłuchane. Chodzi bowiem nie o realny 

problem, tylko o postawę. Wprawdzie 
Skandynawowie tną drzewa prawie jak 
Rosjanie na Syberii, ale przecież są „zie-
loni”. I inwestują w transport z napędem 
elektrycznym. W żaden więc sposób nie 
mogą być ekologicznie źli.

My to co innego. Zamiast przestawić 
się na energię „eko” w każdym domu i za-
grodzie, pokazujemy finansowe powody 
dla opóźnienia wejścia z nią. Co ważne 
– chodzi o energię ze źródeł eko, a nie 
z gazu. Od kilku miesięcy gaz jest bowiem 
u nas już też niedobry. Tak samo jak wiel-
kie elektrownie i ciepłownie.

Dobre są obecnie wyłącznie rozpro-
szone źródła eko. Wprawdzie nikt nie 
opanował praktycznie sposobu zmiany 
systemu zasilania, zwłaszcza tam gdzie 
mamy do czynienia z potrzebą stałego 
poboru dużej ilości energii. Ale przecież 
wystarczy snuć opowieści o globalnym 
systemie europejskim, który w cudowny 
sposób rozwiąże wszystkie problemy. 
I potępiać zacofańców.   ZK

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
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Pięścią w stół
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Starsze na składzie
– Kiedy zaczynałam jako doradca w banku – opowiada-
ła znajoma – przychodził klient, przedstawiał problem, 
a ja pomagałam mu w znalezieniu rozwiązania wśród 
naszych produktów. Teraz jestem sprzedawczynią. Do-
staję wykaz produktów i miesięczny plan sprzedaży. 
I mam to klientowi wcisnąć, niezależnie od tego, czego 
mu trzeba.

System rynku służącego sprzedaży tego, co dana 
firma wytworzyła albo oferuje, sprawdził się nie tylko 
w detalu. Jeszcze kilka miesięcy temu tzw. ekolodzy 
zwalczali u nas węgiel gazem. Wydawało się to sen-
sowne – zastąpić blok węglowy gazowym jest podobno 
stosunkowo najłatwiej. Jednak pod koniec czerwca 
grupa zadymiarzy wlazła na budowany blok gazowy 
w Ostrołęce, by zaprotestować przeciwko niemu. 

Wychodzi na to, że firmy produkujące i instalu-
jące fotowoltaikę i wiatraki zaostrzyły front walki. 
Zadaniem etatowych protestujących było pokazanie, 
że postępowe siły społeczne nie chcą energii innej 
niż ta, która powstaje dzięki instalacjom pochodzą-
cym od ich zleceniodawców. Wyłożyli oni potężne 
środki na zaprojektowanie, wdrożenie do produkcji 
i – co najważniejsze – opatentowanie tych rozwiązań. 
Przez pandemię o światowym zasięgu zapotrzebowanie 
na energię przysiadło wtedy, gdy istniejące instalacje 
czas już wymieniać na nowsze. Wycofywane trzeba 
więc komuś koniecznie opchnąć. 

Że ma się to nijak do warunków i bieżących moż-
liwości krajów takich jak Polska? A co to ma za zna-
czenie? Nie chodzi przecież o produkt dostosowany 
do lokalnych potrzeb, ale o sprzedanie tego, co jest 
na składzie. 

Leninowi przypisywano określenie „pożyteczni 
idioci” definiujące tych, którzy żyjąc na co dzień poza 
Rosją, zachwycali się rewolucją bolszewicką i jej po-
stępami. Nie czując, że któregoś dnia siły tej rewolucji 
mogą dotrzeć do nich. ZK
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Ruchy Bielszowice, Pokój, Halemba i ka-
towicka kopalnia Wujek od października 
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Prawie 
7,5 tys. pracowników czeka na emeryturę 
na urlopach górniczych albo szuka nowe-
go zajęcia, żyjąc z kilkudziesięciotysięcz-
nej odprawy. W pozostałych kopalniach 
górnicy zaciskają pasa, rezygnując na trzy 
lata z czternastek, a ich miesięczne pensje 
w prawie jednej trzeciej zależą od efek-
tywności – jeszcze kilka dni temu wydawa-
ło się, że właśnie do takiego scenariusza 
będą przekonywać związkowców zarząd 
Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwo 
Aktywów Państwowych. Słysząc – nieofi-
cjalnie – takie propozycje, centrale związ-
kowe z góry ogłosiły, że nie ma o czym 
rozmawiać. W efekcie program w ogóle 
nie został zaprezentowany – nowy plan 
ma powstać do końca września z udziałem 
przedstawicieli strony społecznej. PGG 
zapewnia, że pieniędzy na wypłaty dla 
górników nie zabraknie.

SZALONY PLAN NAPRAWCZY 
ALBO UPADŁOŚĆ?

Napięcie wokół programu napraw-
czego dla największej górniczej spółki 
narastało od kilku tygodni. Kulminacją 
tej przepychanki było spotkanie 28 lip-
ca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, 
podczas którego związki miały poznać 
plan naprawczy. Szczegóły dokumentu 
wyciekły do mediów, co natychmiast 
podniosło ciśnienie związkowcom. 
– To plan szalony, irracjonalny, kom-
pletnie nieakceptowalny – komentowali 
związkowi liderzy dzień przed zapla-
nowanym spotkaniem w Katowicach, 
wróżąc wybuch czwartego powstania 
śląskiego. – Wariant upadłości to jest 
czwarte i piąte powstanie śląskie na-
raz – mówił przed rozmowami lider 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Domi-
nik Kolorz, komentując ministerialne 
sugestie, że alternatywą dla radykalnego 
programu naprawczego jest upadłość 
likwidacyjna PGG, która od dwóch 
miesięcy nie płaci ZUS-u i VAT-u, 
z trudem zbiera pieniądze na wypła-
ty, straciła 2,7 mld złotych przychodów 
i ma zwały pełne niesprzedanego węgla. 

Krótko po rozpoczęciu wtorkowe-
go spotkania atmosfera nieco zelżała, 
a związkowe nastroje stały się mniej 
bojowe. Okazało się, że – wobec stanow-
czego sprzeciwu strony społecznej, wy-
rażonego jeszcze zanim program stał 
się oficjalnym dokumentem – resort 
aktywów wycofał się z jego prezentacji.  
– Szkoda czasu na dyskusję o dokumen-
cie, o którym z góry wiadomo, że nie 
uzyska akceptacji – wyjaśniał dziennika-
rzom rzecznik MAP Karol Manys w trak-
cie trwających rozmów. Reporterów – 
po raz pierwszy w długiej historii takich 
górniczych spotkań – nie dopuszczono 
nawet w pobliże Sali Marmurowej, 
gdzie związkowcy rozmawiali z zarzą-
dem i przedstawicielami rządu. Jak póź-
niej relacjonowano, zaraz na początku 

spotkania wicepremier Sasin zapropo-
nował powołanie wspólnego zespołu, 
którego zadaniem będzie wypracowanie 
nowego programu dla PGG i całej branży 
w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

SASIN: BY REALIZOWAĆ 
PROGRAM, TRZEBA 
KONSENSUSU WSZYSTKICH 
STRON

 – Strona społeczna zdecydowanie 
nie zaakceptowała tej propozycji pro-
gramu, który został przygotowany przez 
zarząd PGG. Wspólnie uznaliśmy, że re-
alizacja takiego programu – trudnego, 
bo PGG znajduje się w trudnej sytuacji 
finansowej i wymaga zdecydowanych 
działań naprawczych – możliwa jest tyl-
ko wtedy, jeśli będzie panowała zgoda, 
będzie panował konsensus wszystkich 
stron – tłumaczył później wicepremier. 
– Realizacja takiego trudnego progra-
mu w oporze, w kontrze do oczekiwań 
strony społecznej nie mogłaby przynieść 
sukcesu – argumentował, zaprzeczając 
jednocześnie, by rząd kiedykolwiek 
pracował nad projektem wygaszenia 
polskiego górnictwa węgla kamienne-
go do 2036 roku. – Nawet gdyby komuś 
do głowy przyszło takie plany kreślić 
– a akurat my takich planów nie mieli-
śmy i nie mamy – to po prostu nie był-
by w stanie ich zrealizować ze względu 
na konieczność zapewnienia dostawy 
odpowiedniej ilości prądu dla polskiej 
gospodarki, dla Polaków, również dla 
odbiorców indywidualnych – zapewniał 
minister aktywów państwowych, zazna-
czając, że doniesienia mediów na ten 
temat były „całkowicie nieprawdziwe”.

BEZ OBNIŻKI WYNAGRODZEŃ, 
RUDA I WUJEK NADAL PRACUJĄ 
Efektem wtorkowego spotkania był 

wspólny komunikat strony rządowej, 

zarządu PGG i związkowców, potwier-
dzający powołanie „zespołu roboczego 
celem wypracowania propozycji progra-
mu naprawczego polskiego górnictwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem PGG, 
który mógłby zostać zaakceptowany 
przez wszystkie strony”. W skład zespo-
łu, który ma zacząć działać na początku 
sierpnia, wejdą przedstawiciele praco-
dawców, strony społecznej, rządu oraz 
parlamentarzystów. „Wypracowanie 
programu powinno nastąpić w korelacji 
ze zmianami w sektorze elektroenerge-
tycznym spowodowanymi transformacją 
energetyczną” – napisano w komunika-
cie. Zarząd PGG oficjalnie potwierdził 
też, że nie wdroży przygotowanego pro-
gramu polegającego na likwidacji KWK 
Ruda i KWK Wujek, a resort aktywów 
zdementował informację, jakoby pro-
gram przygotowany przez zarząd Pol-
skiej Grupy Górniczej zakładał obniżenie 
wynagrodzeń.

Strona społeczna – co także znalazło 
się we wspólnym komunikacie po roz-
mowach – podtrzymała swój wniosek 
do premiera Mateusza Morawieckiego, 
by objął on przewodnictwo w rozmo-
wach dotyczących transformacji woje-
wództwa śląskiego z uwzględnieniem 
transformacji sektora surowcowo-ener-
getycznego. Według Dominika Kolorza 
ze śląsko-dąbrowskiej „S” taka transfor-
macja, wiążąca się również ze stopnio-
wym odchodzeniem od węgla, powinna 
być rozłożona na co najmniej 40 lat.

NIE POWSTANIE ŚLĄSKIE, 
TYLKO POKOJOWE ROZMOWY
O tym, że górnicy mogą liczyć 

na premiera, zapewniła dzień po wtor-
kowych rozmowach europosłanka 
PiS Izabela Kloc. „Póki rządzi PiS, nie 
ma mowy o działaniach, które mogły-
by zdestabilizować Śląsk” – oświad-
czyła. W jej ocenie przygotowany 

w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych plan drastycznych cięć w gór-
nictwie był niepotrzebny, bo i tak 
nie zostałby zrealizowany. „Mogę za-
pewnić związkowców, że nie czeka 
nas czwarte powstanie, ale pokojo-
we rozmowy, które nie osłabią, ale 
wzmocnią gospodarczy potencjał na-
szego regionu” – napisała europarla-
mentarzystka w swoim cyklicznym 
serwisie informacyjnym, zdradzając 
przy tym kulisy wycofania się resortu 
aktywów z radykalnego programu dla 
PGG. Dzień przed rozmowami w Kato-
wicach skrytykowali go śląscy parla-
mentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy spotkali się z wicepremierem 
Sasinem.

„Kluczowe znaczenie miało spotka-
nie wicepremiera Jacka Sasina ze śląski-
mi parlamentarzystami PiS, do którego 
doszło przed rozmowami ze związkow-
cami w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Większość posłów i senatorów dała jasno 
do zrozumienia, że nie ma ich przyzwo-
lenia na plan likwidacji górnictwa” – 
podkreśliła europosłanka, akcentując, 
że premier Mateusz Morawiecki abso-
lutnie nie daje na to zgody, co powinno 
uciąć wszelkie spekulacje na temat rze-
komych rządowych zakusów na tę bran-
żę. „Ze strony państwa nie ma takiej woli 
ani potrzeby” – uważa Izabela Kloc, 
przypominając, że to Mateusz Morawiec-
ki zagwarantował Polsce także własne 
tempo w dochodzeniu do neutralności 
klimatycznej. „Nie musimy nerwowo 
czekać na rok 2050. Dojdziemy do Zie-
lonego Ładu wtedy, kiedy Śląsk będzie 
na to gotowy” – zapewnia europarlamen-
tarzystka PiS.

PGG: ZACHOWUJEMY 
STATUS QUO
Obecnie nie ma mowy ani o likwi-

dacji kopalń, ani o zmianach w wy-
nagrodzeniach górników – zapewnia 
zarząd PGG. – Na chwilę obecną zacho-
wujemy status quo, a wszystkie istotne 
decyzje zapadną po dwóch miesiącach 
pracy zespołu – mówił po rozmowach 
prezes spółki Tomasz Rogala, przyzna-
jąc, że jednym z głównych elementów 
programu naprawczego była kwestia 
określenia kopalń, które będą da-
lej pracować. – Jeżeli w tej części był 
brak porozumienia, to trudno iść dalej, 
bo to jest kwestia kluczowa – jaka liczba 
kopalń będzie pracowała w PGG – tłu-
maczył prezes.

Podkreślał, że najbliższe dwa mie-
siące muszą być czasem intensywnej 
pracy nad nowym programem. – Ważne, 
że mamy przestrzeń do rozmowy i roz-
mawiamy, bo trudno cokolwiek uczynić 
w takim przedsiębiorstwie bez poro-
zumienia ze stroną społeczną. To jest 
bardzo ważne i jest to dla nas punkt star-
towy do bardzo intensywnych rozmów – 
podkreślał prezes Tomasz Rogala. Prace 
nad nowym programem mają rozpocząć 
się już na początku sierpnia.  MHB

Program naprawczy dla górnictwa ma powstać do końca września

Bez likwidacji kopalń i cięcia 
wynagrodzeń?

Dominik Kolorz, lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności: – Taka transformacja, wiążąca się również 
ze stopniowym odchodzeniem od węgla, powinna być rozłożona na co najmniej 40 lat



A K T U A L N O Ś C I1 – 1 5 � S I E R P N I A � 2 0 2 04

Europa uspokaja górników: „Was potrze-
bujemy, tylko węgla nie”. Klimatyczna 
transformacja zwiększa zapotrzebowa-
nie na inne surowce i metale, które dziś 
głównie importujemy, ale mamy trochę 
własnych złóż. Według Banku Światowe-
go do 2050 roku zielona transformacja 
będzie wymagała 3 mld ton surowców 
i metali. To dane globalne, ale przecież 
to Europa chce być w tym dziele świato-
wym liderem. Z tego trendu chce skorzy-
stać KGHM, ale może nie będzie jedyny.

Ambitne plany Unii Europejskiej 
dotyczące transformacji klimatycznej 
i energetycznej wymagają olbrzymiej 
ilości surowców. Kerstin Jorna, dyrek-
tor generalna departamentu polityki 
przemysłowej Komisji Europejskiej, 
stwierdziła, że rozwój elektromobilno-
ści w UE ma spowodować pięciokrotny 
wzrost zapotrzebowania na kobalt, któ-
ry jest wykorzystywany między innymi 
w akumulatorach samochodowych. Po-
nad 60 proc. światowej produkcji tego 
metalu pochodzi z ogarniętego wojną 
Konga. W Europie wydobywa się go 
w Finlandii, ale zasoby ma także kilka 
unijnych państw, w tym Polska – na Dol-
nym Śląsku. Tu zresztą można znaleźć 
także inny minerał, którego znaczenie 
w magazynowaniu energii może pięcio-
krotnie podnieść popyt – grafit. 

Kerstin Jorna uważa też, że zapotrze-
bowanie ze strony producentów turbin 
wiatrowych i robotów w ciągu dekady 
dziesięciokrotnie zwiększy zużycie me-
tali ziem rzadkich. Dziś 70 proc. świa-
towej produkcji tych metali pochodzi 
z Chin. Bank Światowy prognozował 
przed trzema laty, że do 2050 roku roz-
wijająca się produkcja turbin wiatro-
wych potrzebować będzie o 300 proc. 
więcej metali, o 200 proc. więcej metali 
będzie potrzebne do wytwarzania paneli 
słonecznych i aż o 1000 proc. wzrośnie 
zapotrzebowanie na metale niezbędne 
do produkcji akumulatorów.

PANDEMIA WSKAZAŁA SŁABE 
STRONY
Koronawirus dość mocno odsłonił 

jedną z niekorzystnych stron uzależnie-
nia się od jednego dostawcy. Z drugiej 
strony leżą względy polityczne – coraz 
większą uwagę zwraca się na warunki, 
w jakich wydobywane są surowce w ta-
kich krajach jak Kongo. Na razie Unia 
Europejska większość tych surowców 
importuje. Od 2002 roku jest pod tym 
względem importerem netto. W roku 
2019 wartość deficytu handlowego wy-
niosła 31 mld euro. 

Na terenie UE wciąż trwa wydobycie 
surowców, ale przez lata było margina-
lizowane i wyrzucane poza Unię jako 
„brudne i niszczące krajobraz”. Mimo 
to wciąż wydobywa się u nas 42 rodza-
je metali i minerałów, a do tego różne 
rodzaje kamieni ozdobnych. Unijni po-
litycy wreszcie zdają się zacząć zauwa-
żać to, o czym górnictwo i metalurgia 

mówią od dawna – „nasze” wydobycie 
jest znacznie mniej szkodliwe dla środo-
wiska i klimatu niż technologie stosowa-
ne w krajach rozwijających się. 

Niedawno 65 europarlamentarzy-
stów z różnych opcji podpisało list, 
którego adresatami są Thierry Breton, 
komisarz ds. rynku wewnętrznego, Phil 
Hogan, komisarz ds. handlu, i Frans 
Timmermans, wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej, odpowiedzialny 
za Europejski Zielony Ład. Wzywają KE 
do stworzenia planu pozyskiwania tych 
surowców, które będą niezbędne dla 
osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

– Powinniśmy produkować turbi-
ny wiatrowe i baterie do samochodów 
elektrycznych, ale wszystko, co jest nam 
do tego potrzebne, importujemy z Chin – 
powiedziała Anna-Michelle Asimakopo-
ulou, grecka europosłanka Europejskiej 
Partii Ludowej.

INTERESUJĄCE PERSPEKTYWY 
DLA KGHM
Bank Światowy wskazał 13 strate-

gicznych metali, których produkcja bę-
dzie musiała mocno wzrosnąć, by spro-
stać zapotrzebowaniu, jakie stwarzają 
zmiany technologiczne.

W Polsce można znaleźć także złoża 
wielu innych potrzebnych nowoczesnym 
urządzeniom surowców, między innymi 
metali ziem rzadkich. Na zwiększające 
się zapotrzebowanie na miedź i srebro li-
czy KGHM. Według przytaczanych przez 
koncern szacunków opartych między 
innymi na unijnym scenariuszu „High-
-RES” do 2050 roku oraz Energetycznej 
Mapie Drogowej UE do 2050 roku w la-
tach 2020–2050 w technologiach, w przy-
padku których oczekuje się zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych w UE 
o 75 proc., potrzebne będzie 22 mln ton 
miedzi. Przykładowo pojedyncza tur-
bina wiatrowa o mocy 3 MW zawiera 
nawet 4,7 tony miedzi. KGHM na razie 
skupia się na miedzi i srebrze, choć przy 
okazji może także pozyskiwać kobalt, 
dotąd tracony jako odpad. 

Marcin Chludziński, prezes KGHM 
Polska Miedź, ma nadzieję, że Unia Euro-
pejska zwiększy własne wydobycie, rezy-
gnując z obecnej polityki importowania 
surowców, co jego zdaniem także byłoby 
elementem dbania o redukcję globalnych 
emisji gazów cieplarnianych. – W Euro-
pie produkcja jest oparta na wyśrubowa-
nych normach środowiskowych i dlatego 
mamy niewielki wpływ na środowisko. 
Przemysł miedziowy wytwarza 0,4 proc. 
emisji CO2 w całej Unii Europejskiej. 
Poza Unią polityka klimatyczna nie jest 
tak rygorystyczna, a więc ślad węglo-
wy surowców spoza niej jest znacznie 
większy. Poza tym, jeżeli UE ma wydać 
na transformację miliardy euro, to war-
to, by jak największa część tych środków 
została w unijnych firmach – powiedział 
Marcin Chludziński podczas webinaru 
„Wpływ unijnych celów redukcyjnych 
na przemysł europejski – jakie warunki 

są konieczne dla zapewnienia sprawie-
dliwej transformacji”.

KOPALNIE MIEDZI MAJĄ PRACĘ 
NAWET NA 100 LAT
Obszar Zagłębia Miedziowego, 

w którym koncern prowadzi wydobycie 
w trzech kopalniach, liczy około 550 km2. 
To tereny położone na zachód od Wro-
cławia, gdzie głównymi ośrodkami są Lu-
bin, Głogów, Polkowice i Legnica. – Zło-
ża na terenie obecnie eksploatowanych 
lokalizacji i w tych miejscach, o które 
obecnie walczymy, dają nam gwarancję 
wydobycia na kolejnych 30–40 lat, ale 
gdybyśmy chcieli wydobyć całą dostęp-
ną na terenie Polski miedź, to mogłoby 
to zająć nawet 100 lat – powiedział pod-
czas tego samego webinaru Radosław 
Żydok, dyrektor Departamentu Analiz 
Regulacyjnych i Strategicznych KGHM 
Polska Miedź. 

Działające obecnie kopalnie 
KGHM są położone na południe 
od Odry. Koncern stara się o możliwość 

budowy kolejnych w części złoża położo-
nej na północ od tej rzeki. Jak powiedział 
Radosław Żydok, w wypadku otwarcia 
nowych kopalń koncern będzie potrze-
bował górników. Z zainteresowaniem 
patrzy więc na Górny Śląsk, gdzie jest 
duża liczba doświadczonych, wysoko 
wykwalifikowanych górników, którzy 
w najbliższych latach mogą tracić za-
trudnienie na skutek postępującej dekar-
bonizacji i redukowania zużycia węgla. 

W czasie transformacji regionu część 
górników znajdzie nową pracę, ale dla 
wielu nie pojawi się atrakcyjna alter-
natywa. – Gdybyśmy zwiększali wydo-
bycie w Polsce, to najlepiej byłoby nam 
po prostu skorzystać z tych dobrze wy-
kwalifikowanych pracowników, którzy 
akurat trafią na rynek pracy, będą wów-
czas dostępni. Ludzie, którzy poświęcili 
wiele lat na szkolenie się i zdobywanie 
doświadczenia, staną przed proble-
mem „co dalej”? Szkoda, żebyśmy ten 
potencjał po prostu zmarnowali – po-
wiedział dyrektor Departamentu Analiz 

Polskie surowce dla zielonej transformacji  

Europa potrzebuje górników, 
tylko węgla nie chce

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

R E K L A M A
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Regulacyjnych i Strategicznych KGHM 
Polska Miedź. Zachwala pracę w kopal-
niach miedzi – jest co prawda ciężka, ale 
bezpieczniejsza niż w kopalniach węgla, 
bo nie grożą na przykład wybuchy meta-
nu. Jeżeli zdarzają się niewielkie tąpnię-
cia, to tylko wówczas, gdy górnicy sami 
je wywołują w celu rozprężenia skał. 

DROGA OD WĘGLA DO MIEDZI 
JUŻ RAZ MIAŁA MIEJSCE
KGHM powołuje się na wcześniej-

sze doświadczenia z okresu, kiedy li-
kwidowano zagłębie antracytu w Wał-
brzychu. Część tracących tam pracę 
górników zatrudniła się w kopalniach 
KGHM. – Wtedy nie było drogi ekspre-
sowej, która pozwala w godzinę doje-
chać z Wałbrzycha do naszych kopalni. 
Wówczas ludzie jadąc do pracy na 6, 
musieli wstawać o 3–3.30 – wspomina 
Piotr Walczak, były wiceprezes zarządu 
KGHM ds. produkcji, który w roku 1985 
zaczynał pracę jako stażysta w KWK 
Wałbrzych. W roku 1987 przeniósł się 
do KGHM, gdzie przeszedł wiele szcze-
bli kariery i wiele stanowisk w kilku 
zakładach, dochodząc do stanowiska 
wiceprezesa zarządu. 

W wypadku Górnego Śląska będzie 
oczywiście trudniej, bo odległość jest 
znacznie większa, więc do kopalń miedzi 
nie da się dojeżdżać tak jak z Wałbrzy-
cha, więc zmiana pracy oznacza także 
przeprowadzkę. Koncern uważa jednak, 
że dla części pracowników, którzy nie 
będą chcieli się przekwalifikować, może 
to być interesujące rozwiązanie.

KGHM wskazuje jednak istnienie 
takich przypadków już teraz. Jako przy-
kład podaje Michała Piotrowskiego, któ-
ry po przepracowaniu siedmiu lat w gór-
nictwie węglowym (między innymi KWK 
Makoszowa i KWK Sośnica) zdecydował 
się na zmianę. W 2019 roku zatrudnił się 
w KGHM, a teraz przenosi się na stałe 
na Dolny Śląsk. Swoje doświadczenia 
opisuje na blogu „Miedziowy górnik”. 

PERSPEKTYWY SĄ 
JESZCZE DALEKIE
KGHM zdaje sobie oczywiście spra-

wę, że proponowane przeniesienie nie 
rozwiąże problemu wszystkich traco-
nych przez dekarbonizację miejsc pracy. 
W górnictwie, jego otoczeniu i energetyce 
węglowej pracuje ponad 100 tys. ludzi. 
Na razie trudno nawet powiedzieć, kiedy 

i ilu górników może potrzebować KGHM. 
Kopalnie na północ od Odry są jeszcze 
na bardzo wstępnym etapie przygotowań. 
– Budowa kopalni to wydatek kilkunastu 
miliardów złotych i trwający nawet 10 lat 
proces drążenia szybów, chodników, bu-
dowy infrastruktury, a wcześniej wiele lat 
odwiertów i poszukiwań, rozpoznawania 
i mapowania złoża – mówi Radosław Ży-
dok. Wieloletnia, skomplikowana proce-
dura uzyskiwania koniecznych koncesji 
spowalnia prace i jego zdaniem chcąc 
rozwinąć wydobycie potrzebnych surow-
ców, Polska i Unia Europejska potrzebują 
usprawnienia regulacji. 

Kolejny problem to wspomniane już 
koszty budowy kopalni, liczone na kilka-
naście miliardów złotych. Teoretycznie 
ich budowę mogłyby wspomóc środki 
z Funduszu Sprawiedliwej Transforma-
cji, mającego zmniejszyć dolegliwość 
utraty kopalń dla regionów, których 
gospodarka jest w dużej mierze opar-
ta na wydobyciu węgla. Problem pole-
ga jednak na tym, że na razie wygląda 
na to, że Polska może być odcięta od tych 
funduszy, ponieważ nie zaakceptowała 
celów klimatycznych proponowanych 
przez Unię Europejską na rok 2050. 

Radosław Żydok przypomina, że li-
kwidacja kopalń i związana z tym utrata 
zatrudnienia na wiele lat wpędziły re-
gion Wałbrzycha w problemy gospodar-
cze, co może stać się również problemem 
Górnego Śląska. Według europosłanki 
Anny Zalewskiej, członkini Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdro-
wia Publicznego i Bezpieczeństwa Żyw-
ności, Wałbrzych do dzisiaj nie podniósł 
się po upadku tamtejszego górnictwa 
i jest wśród najbardziej zadłużonych 
gmin. – Zamknięcie kopalń było decyzją 
polityczną i nikt o górników nie zadbał. 
Nikt nie myślał o perspektywach, o tym, 
co się z nimi będzie działo za lat pięć 
czy dziesięć. Górnicy dostali niewielką 
sumę pieniędzy, która się szybko roze-
szła. Strefa, która miała być rozwiąza-
niem, nie wchłonęła tych pracowników 
– mówi Anna Zalewska. Pod tym wzglę-
dem Górny Śląsk jest w nieco lepszej 
sytuacji – dywersyfikacja jego gospodar-
ki trwa od dłuższego czasu, podobnie 
jak stopniowe kurczenie się górnictwa 
węglowego. Proces nie będzie więc tak 
gwałtowny. Na pewno jednak spowoduje 
problemy z poszukiwaniem nowej pracy 
przez wielu górników. PIOTR MYSZOR
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„Wykonujemy rzetelnie swoją pra-
cę i nie produkujemy fake newsów” – 
oświadczyli dziennikarze zajmujący się 
górnictwem, dotknięci przypisywaniem 
im winy za zamieszanie wokół planu 
naprawczego Polskiej Grupy Górniczej. 
Resort aktywów państwowych wycofał 
się z jego prezentacji, bo związkowcy 
oświadczyli, że to, o czym zdążyli już 
przeczytać w mediach – między innymi 
szybka likwidacja kopalń Wujek i Ruda 
oraz zmiana zasad wynagradzania gór-
ników – jest nie do zaakceptowania. 

Część winy spadła na dziennikarzy, 
którzy ujawnili założenia przygoto-
wanego przez zarząd PGG programu. 
„To nieprawda, że nie było projektu za-
mykania kopalń Ruda i Wujek. I to nie-
prawda, że to media wykreowały plan 
zamykania kopalń. Stwierdzenia MAP 
w tej sprawie są dla nas krzywdzące” – 
czytamy w oświadczeniu, pod którym 
podpisało się 11 dziennikarzy, między 
innymi z Pulsu Biznesu, BiznesAlertu, 
Onetu, Gazety Wyborczej, Radia eM 
i Radia Piekary. Ministerstwo Aktywów 

Państwowych oceniło dziennikarskie 
oświadczenie jako pochopne. Resort 
– ustami swojego rzecznika – podkre-
ślił, że na spotkaniu ze związkowcami 
w Katowicach stanowczo zdementowa-
ne zostały tylko te informacje, które 
– według MAP – były nieprawdziwe: 
plan likwidacji górnictwa do 2036 roku 
oraz zamiar obniżki wynagrodzeń gór-
ników o 30 proc. Autorzy planu prze-
konywali, że propozycja powiązania 
30 proc. pensji z efektywnością pracy 
to nie to samo, co obcięcie miesięcznej 

wypłaty. Zaprzeczali też, by kiedykol-
wiek istniał plan wygaszenia ostatnich 
kopalń w PGG za nieco ponad 15 lat – 
choć związkowcy pokazywali dzienni-
karzom dokument, z którego tak wyni-
kało. Zdaniem szefa śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominika Kolorza rady-
kalne plany wobec kopalń i górników 
nie były jednak ani fake newsami, ani 
wymysłem mediów. Założenia nowe-
go programu mają być wypracowane 
do końca września.

 •

O Ś W I A D C Z E N I E � D Z I E N N I K A R Z Y

Likwidacja kopalń fake newsem?

W przypadku otwarcia nowych kopalń koncern KGHM Polska Miedź będzie potrzebował górników. Zatrudnienie mogłoby tu znaleźć wielu wykwalifikowanych pracowników ze śląskich kopalń 
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Po opanowaniu pandemii informacje pły-
nące ze Spółki nie są optymistyczne. JSW 
nie zrealizowała w okresie od 23 mar-
ca do 30 czerwca bieżącego roku planu 
produkcji. Zabrakło 1,23 mln ton węgla, 
w tym 0,96 mln ton węgla koksowego. 
Z uwagi na trudną sytuację kadrową zwią-
zaną z absencją pracowników JSW nie 
zrealizowała także kluczowych mierników 
operacyjnych związanych z robotami udo-
stępniającymi. W konsekwencji zaistniałej 
sytuacji JSW nie wykonała w okresie od 
23 marca 2020 roku do 30 czerwca 2020 
roku planu robót korytarzowych w wyso-
kości 6291 mb. 

– Fala zarażeń i zmiana organizacji 
pracy miała wpływ na funkcjonowanie 
kopalń, ale naszą siłą jest zespół, two-
rzymy wspólnotę. W maju mówiłem: 
„Pniówek to my!”. Teraz wiem, że JSW 
to my. Wspaniałą, zaangażowaną za-
łogą kieruje świetna kadra. W pionie 
produkcji, którym kieruję od początku 
roku, udało się – i uważam to za swój 
największy sukces – zbudować bardzo 
mocno wspierający się kolektyw wspa-
niałych ludzi, którzy dla JSW są w stanie 
ponieść wiele wyrzeczeń. Dyrektorzy 
naszych pięciu kopalń tworzą wspiera-
jącą się drużynę sprawdzoną w trudnym 
boju. Podam przykład. Kopalnia Budryk 
przeszła z pięciozmianowego systemu 
pracy na system trzyzmianowy. Miała 
także ograniczone wydobycie w czasie, 
kiedy większość załogi była w domach 
w tak zwanej gotowości do pracy. W do-
datku w ścianie CZ-2 doszło do zapa-
lenia metanu. To normalne, że wyniki 
tej kopalni są gorsze, ale za to kopalnia 
Pniówek z dobowym wydobyciem ponad 
16 tys. ton oraz Borynia, Zofiówka, Knu-
rów-Szczygłowice i Jastrzębie-Bzie robią 
wszystko, by nadrabiać to, czego chwilo-
wo nie daje Budryk. Zawsze to powtarza-
łem i będę mówił dalej: W JSW liczy się 
drużyna, która pracuje dla Spółki. Mamy 
taką drużynę – mówi Artur Dyczko, wi-
ceprezes i szef Sztabu Kryzysowego JSW. 

Jastrzębska Spółka Węglowa przez 
kilka tygodni była w centrum zainte-
resowania dziennikarzy. Powód? Dużo 
potwierdzonych przypadków zarażenia 
koronawirusem. Można było spotkać 
się z opiniami, że firma mogła lepiej 
przygotować się do złagodzenia skut-
ków pandemii. – Kiedy zaczynaliśmy 
wprowadzanie ostrych reżimów sani-
tarnych, szukaliśmy informacji o tym, 
co powinniśmy zrobić. Nie było wyraź-
nych zaleceń z żadnego ośrodka specja-
lizującego się w zwalczaniu pandemii. 
Teraz mamy rzeszę „ekspertów”, którzy 
po fakcie udzielają rad. Nie zwracają 

uwagi na jedno – ponad to, co zostało 
zrobione, nie można było zrobić więcej – 
mówi Artur Dyczko. – Jesteśmy mocniejsi 
organizacyjnie i wzmocnieni postawą 
załogi. Dziękuję jej członkom za celują-
co zdany egzamin z odpowiedzialności 
za los firmy – podkreśla.

Do tej pory pracownicy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
zostali poddani badaniom 
na niespotykaną skalę. 
W sumie w zakładach Spółki 
przeprowadzono ponad 42,5 tys. 
badań wymazowych i ponad 
20 tys. testów kasetkowych. 
Ponadto, aby usprawnić pracę 
okolicznych sanepidów, Sztab 
Kryzysowy podjął decyzję, aby JSW 
oddelegowała do inspektoratów 
swoich pracowników. Ten zabieg 
pozwolił znacznie przyspieszyć 
powrót pracowników Spółki 
do pracy. W sumie po interwencji 
w sanepidach udało się 
przyspieszyć powrót do pracy 
prawie 2 tys. pracowników.

ALTRUISTYCZNIE NIEŻYCZLIWI

Czy JSW padła ofiarą informacji ma-
jących znamiona fake newsów? – Mie-
liśmy nieliczną, ale hałaśliwą grupę al-
truistycznie nieżyczliwych, która chciała 
za wszelką cenę postawić nas w złym 
świetle. Pomijano w informacjach na-
sze wysiłki, koncentrowano się na tym, 
że nasi górnicy zarażali się koronawi-
rusem. Doszło do absurdu – musieliśmy 
przy każdej okazji podkreślać, że w ko-
palniach nie powstaje wirus – mówi wi-
ceprezes Dyczko. 

Kopalnie JSW SA rozpoczęły inten-
sywne działania przeciwepidemiczne 
od 10 marca br., kiedy to zarząd Spół-
ki przyjął uchwałę w sprawie podjęcia 
działań prewencyjnych dotyczących 
zapobieganiu rozpowszechniania się 
koronawirusa. Już dwa dni później czyn-
nie działał Sztab Kryzysowy, którego 
podstawowym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i ciągłości produkcji 
w zakładach JSW. 

TŁUMIENIE OGNISK ZARAŻEŃ
Od 23 marca 2020 roku w kopal-

niach wprowadzono prewencyjną 

reorganizację pracy – trzyzmianowy 
system pracy w miejsce czterozmia-
nowego. Działania te miały na celu 
maksymalne ograniczenie kontaktu 
pomiędzy pracownikami kolejnych 
zmian na cechowni, łaźni, nadszybiu, 
podszybiu i wyrobiskach dołowych. 
W Spółce przeprowadzono na ogrom-
ną skalę akcję informacyjną dla pra-
cowników na temat zminimalizowania 
ryzyka zarażenia się koronawirusem 
SARS-CoV-2 oraz o bieżących zasadach 
profilaktyki stosowanej w kopalniach. 
Ograniczono wstęp osób na teren 
kopalni poza pracownikami świad-
czącymi pracę. Wyznaczono ciągi 
przemieszczania się pracowników, 
ograniczając odległości między nimi 
oraz nie dopuszczając do mijania się 

pracowników wchodzących na teren 
zakładu z wychodzącymi. Wprowadzo-
no systematyczną dezynfekcję pomiesz-
czeń, zamkniętych ciągów komunika-
cyjnych, lampiarni, klatek szybowych 
oraz urządzeń przewozu dołowe-
go. Zaprojektowano i wprowadzono 
do użytku urządzenia do dezynfekcji 
rąk oraz odkażające: bramki odkażają-
ce osoby wchodzące na teren zakładu 
i osoby zjeżdżające do podziemnych 
wyrobisk górniczych. Wprowadzono 
pomiar temperatury ciała wszystkich 
osób wchodzących na teren zakładu. 
Wdrożono procedury postępowania 
na wypadek wystąpienia zakażenia 
lub okoliczności bezpośredniego za-
grożenia zakażeniem. Podjęte działania 
umożliwiły kopalniom realizację zadań 

Zespół jest siłą JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. W Voestalpine narady zaczynały się 
od analizy sytuacji epidemicznej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
– Pniówek i Zofiówka były głównymi punktami zainteresowania 

naszych kontrahentów. Odpowiadaliśmy na liczne pytania 
po każdej informacji płynącej z JSW, która mogła zaniepokoić 

naszych odbiorców. Uspokajali się, kiedy zapewnialiśmy, 
że dostawy nie są zagrożone – mówi Artur Dyczko, wiceprezes 

JSW SA. Wywiązywanie się z umów i zachowanie ponad  
30 tys. miejsc pracy to sukces załogi Spółki, która odpowiedzialnie 

i w sposób zdyscyplinowany stosowała się do zaleceń Sztabu 
Kryzysowego JSW. Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Sztab Kryzysowy JSW miał zapewnić ciągłość funkcjonowania Spółki i to zadanie wykonał
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produkcyjnych ustalonych na czas za-
grożenia epidemicznego. Pierwszy 
przypadek zarażenia koronawirusem 
w JSW zanotowano dopiero 26 kwietnia 
u pracownika KWK Pniówek. Wtedy 
natychmiast na kwarantannę skiero-
wano osoby, które miały z nim kontakt. 
Rozwój zakażeń w KWK Pniówek spo-
wodował, że Wojewódzki Sztab Kryzy-
sowy zadecydował o przeprowadzeniu 
przesiewowych testów wymazowych 
w kopalni. 

W związku ze wzrostem liczby 
zakażeń koronawirusem w JSW pod-
jęto działania profilaktyczne mające 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
załogi i ruchu zakładów. Zarząd firmy 
podjął uchwałę, na podstawie której 
wykonywane były testy przesiewowe, 

którymi objęto wszystkich pracowni-
ków Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz 
pracowników firm zewnętrznych za-
trudnionych na terenie kopalń. Przed-
stawiony sposób postępowania został 
zaakceptowany przez wojewodę śląskie-
go oraz Inspekcję Sanitarną. Po decyzji 
wiceministra Jacka Sasina ograniczono 
produkcję w kopalniach Budryk i Knu-
rów-Szczygłowice. Chodziło o stłumienie 
potencjalnego ogniska zarażeń. Taki sam 
cel przyświecał działaniom w kopalni 
Borynia-Zofiówka. 

NIESPOTYKANA SKALA BADAŃ
Do tej pory pracownicy Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej zostali poddani bada-
niom na niespotykaną skalę. W sumie 
w zakładach Spółki przeprowadzono 
ponad 42,5 tys. badań wymazowych i po-
nad 20 tys. testów kasetkowych. Ponadto, 
aby usprawnić pracę okolicznych sane-
pidów, Sztab Kryzysowy podjął decyzję, 
aby JSW oddelegowała do inspektora-
tów swoich pracowników. Ten zabieg 
pozwolił znacznie przyspieszyć powrót 
pracowników Spółki do pracy. W sumie 
po interwencji w sanepidach udało się 
przyspieszyć powrót do pracy prawie 
2 tys. pracowników. Ogromnym wspar-
ciem dla inspektoratów sanitarnych, 
a przede wszystkim dla pracowników 
i ich rodzin było wynajęcie wymazobu-
sów, które do tej pory wykonały ponad 
11 tys. badań.

Sztab Kryzysowy JSW 
miał zapewnić ciągłość 
funkcjonowania Spółki i to 
zadanie wykonał. Nawet 
przez moment zobowiązania 
kontraktowe wobec klientów nie 
zostały zagrożone. Wypracowano 
procedury, które zapewniły 
funkcjonowanie kopalń nawet 
wtedy, gdy była bardzo wysoka 
absencja.

– Wszystkie działania pozwoliły nam 
zdobyć doświadczenia, które będą pro-
centowały w przyszłości. Zagrożenie 
pandemią nie minęło. Zdaję sobie spra-
wę, że decyzje, które podejmiemy, jak 
również te, które podejmowaliśmy, będą 
miały swoje konsekwencje jeszcze długo. 
Uważam jednak, że chyba najtrudniejszy 
egzamin z punktu widzenia ciągłości 
funkcjonowania Zakładów Górniczych 
JSW zdaliśmy wzorowo – podkreśla wi-
ceprezes Artur Dyczko.

Sztab Kryzysowy JSW miał zapew-
nić ciągłość funkcjonowania Spółki 
i to zadanie wykonał. Nawet przez 
moment zobowiązania kontraktowe 
wobec klientów nie zostały zagrożone. 
Wypracowano procedury, które zapew-
niły funkcjonowanie kopalń nawet wte-
dy, gdy była bardzo wysoka absencja.  
– Obroniliśmy nasze miejsca pracy! Kie-
dy na początku lipca zapalił się metan 
na ścianie CZ-2 w kopalni Budryk, czte-
rech górników przez 50 minut walczyło 
z ogniem. Dzięki nim 94 pracowników 
bezpiecznie wycofano ze strefy zagro-
żenia i można było rozpocząć aktyw-
ne gaszenie. Tłumaczyli mi, że to na-
turalne, szli po swojego przodowego, 
którego ogień w pewnym momencie 
odciął od nich. Wykorzystali 12 gaśnic 
i inne dostępne możliwości, by zdławić 
pożar, broniąc również wyposażenia 
za ćwierć miliarda złotych. Działo się 
to na położonej najgłębiej ścianie węgla 
koksującego. To przykład świadczący 
o tym, że zgrany zespół może stawić 
czoła nawet największym zagrożeniom 
– podkreśla wiceprezes Dyczko.

NIE DADZĄ SIĘ UDUSIĆ
Jastrzębska Spółka Węglowa wystą-

piła z wnioskiem o pozyskanie finanso-
wania w ramach tarczy antykryzysowej 

w wysokości maksymalnie 1,75 mld 
złotych. Co to oznacza? Żeby starać się 
o takie dofinansowania, Spółka musiała 
wykazać, że są podstawy, aby na tyle wy-
cenić wpływ pandemii na firmę. Zapaść 
globalnej gospodarki musiała odcisnąć 
swoje piętno także na JSW, która jest uza-
leżniona od światowej koniunktury.. Bez 
względu na to, jak bardzo załoga i zarząd 
JSW będą się starać, nie są w stanie zneu-
tralizować ogólnoświatowego kryzysu. 

– Cierpimy z powodu zamrożenia 
globalnej gospodarki. Koncerny samo-
chodowe wstrzymały produkcję, stanę-
ły fabryki sprzętu gospodarstwa domo-
wego, spadło zapotrzebowanie na stal, 
a w związku z tym potrzeba mniej kok-
su i węgla koksowego, ponieważ huty 
ograniczyły produkcję. Ceny na nasze 
produkty spadły. Nie mamy wyjścia, 
musimy ciąć koszty. Decyzje o cięciach 
trzeba podejmować rozważnie, aby nie 
wstrzymać inwestycji, od których zależy 
życie Spółki. Jednak musimy liczyć się 
z trudnościami podobnymi do tych, jakie 
mieliśmy w 2015 roku. Wtedy potrafili-
śmy przetrwać, to teraz także przetrwa-
my. Jest tylko jeden warunek: – Musimy 
wciąż być zespołem, który wspiera się 
coraz bardziej w miarę pogarszania się 
sytuacji. Nie damy się udusić – mówi 
wiceprezes Artur Dyczko.  •

Zespół jest siłą 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
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Sztab Kryzysowy JSW miał zapewnić ciągłość funkcjonowania Spółki i to zadanie wykonał

Wiceprezes Artur Dyczko: – Kiedy na początku lipca zapalił się metan na ścianie CZ-2 w kopalni Budryk, 
czterech górników przez 50 minut walczyło z ogniem. Dzięki nim 94 pracowników bezpiecznie wycofano 
ze strefy zagrożenia i można było rozpocząć aktywne gaszenie. Tłumaczyli mi, że to naturalne, szli 
po swojego przodowego, którego ogień w pewnym momencie odciął od nich. Działo się to na położonej 
najgłębiej ścianie węgla koksującego. To przykład świadczący o tym, że zgrany zespół może stawić czoła 
nawet największym zagrożeniom
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Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
i Opolu dofinansują loty patrolowo-gaśni-
cze na terenach leśnych województwa 
śląskiego. Kwota dotacji wyniesie ponad 
350 tys. złotych. Umowę w tej sprawie 
podpisali na lądowisku śmigłowcowym 
w Brynku prezes WFOŚiGW w Katowicach, 
Tomasz Bednarek, i dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych, Józef Kubi-
ca. W uroczystości uczestniczył również 
minister środowiska Michał Woś.

– Od kilku lat obserwujemy w na-
szym kraju narastający problem zagro-
żenia suszą. Zimy są coraz cieplejsze, 
a lata bardziej upalne. Zaczyna ubywać 
wody w rzekach i w glebie. Stąd między 
innymi takie programy jak Moja Woda, 
które mają spowodować zatrzymanie 
i wykorzystywanie deszczówki i wód 
roztopowych. Susza to też olbrzymie za-
grożenie pożarowe dla lasów, które, jak 
mówi porzekadło, „rosną długo, a płoną 
szybko”. Dlatego tak ważna jest ciągła 
obserwacja lasów, ich nadzór, a w ra-
zie konieczności szybka reakcja – mówi 
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach.

Oba fundusze – katowicki i opolski 
– dofinansują loty patrolowe i gaśnicze 
łączną kwotą ponad 350 tys. złotych. 
Loty będą realizowane na terenach 
leśnych województwa śląskiego nale-
żących do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach do końca 
września br. Używane do tego będą: 
śmigłowiec wyposażony w urządzenie 
gaśnicze oraz trzy samoloty gaśnicze 

jednopłatowe Dromader. W planach jest 
wykonanie minimum 120 godzin lotów 
patrolowo-gaśniczych przez cały okres 
zagrożenia występowania pożarów. 
– Chodzi o to, żeby jak najszybciej zloka-
lizować miejsce ewentualnego pożaru, 
rozpocząć gaszenie i zminimalizować 
straty. Środki pozwolą też na spraw-
niejszą koordynację akcji gaśniczej 
i dostarczenie nieocenionych informacji 
dostępnych przy obserwacji z powietrza 
– wyjaśnia Tomasz Bednarek.

Śmigłowiec i samoloty patrolowo-
-gaśnicze będą odpowiedzialne za lo-
kalizacje pożarów, szybkie rozpoczęcie 
akcji gaśniczej i powstrzymanie poża-
ru do momentu dotarcia na miejsce sił 
naziemnych. Potrzebują one zaledwie 
kilkunastu minut, aby uzupełnić zapas 
wody i ponownie dotrzeć na miejsce 
akcji gaśniczej. Duża liczba punktów 
czerpania wody znajdujących się w zaso-
bach dyrekcji daje możliwość szybkiego 
dotarcia i powrotu w rejon pożaru, aby 
kontynuować akcję gaśniczą. – Mieliśmy 
w tym roku gigantyczny pożar w Bie-
brzańskim Parku Narodowym. Gdyby 
nie zaangażowanie pilotów śmigłowców 
i samolotów floty, którą dysponują Lasy 
Państwowe, gdyby nie szybkie skierowa-
nie tam tych sił, to z pewnością ten pożar 
nie byłby tak sprawnie ogarnięty – tłu-
maczy minister środowiska Michał Woś.

Pilotom biorącym udział w akcji 
gaszenia tegorocznego pożaru w Bie-
brzańskim Parku Narodowym minister 
wręczył Odznaki za Zasługi dla Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 •

Ochrona lasów

Lasy Państwowe z dofinansowaniem 
na loty patrolowe
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WFOŚiGW w Katowicach

Wydłużony termin naboru wniosków 
na dofinansowanie termomodernizacji
O miesiąc, czyli do 28 sierpnia 2020 roku, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
przedłużył przyjmowanie wniosków 
w konkursie na dofinansowanie kom-
pleksowej termomodernizacji wieloro-
dzinnych budynków mieszkaniowych 
w województwie śląskim. Chodzi o unij-
ny Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020, poddzia-
łanie 1.7.1. Mogą w nim wziąć udział teraz 
oprócz spółdzielni i wspólnot mieszka-
niowych także samorządy. I to one prosiły 
o zmianę terminu z powodu ograniczeń 
związanych z COVID-19. Pula środków 
w piątej edycji unijnego konkursu wynosi 
50 mln złotych.

– Dostaliśmy wiele sygnałów, 
głównie ze strony potencjalnych 

wnioskodawców, że wprowadzone 
obostrzenia związane z pandemią ko-
ronawirusa spowodowały problemy 
ze skompletowaniem dokumentacji ko-
niecznej do złożenia wniosku o dofinan-
sowanie. Wychodząc więc naprzeciw 
tym prośbom, zarząd funduszu podjął 
decyzję przedłużeniu terminu składania 
wniosków o miesiąc – wyjaśnia Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowi-
cach. Nowy termin składania wniosków 
upływa więc 28 sierpnia 2020 roku. Moż-
na je składać do godz. 15.30. Pierwotnie 
konkurs miał się zakończyć 29 lipca br.

Środki pochodzą z unijnego Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014–2020, poddziała-
nia 1.7.1, tj. Wspieranie efektywności 
energetycznej w budynkach mieszkal-
nych w województwie śląskim. Za jego 

wdrażanie odpowiedzialny jest Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
W tym roku na ten cel fundusz prze-
znaczył 50 mln złotych. – Takie były 
pierwotne plany, że w piątej edycji kon-
kursu pula środków wyniesie 50 mln 
złotych. Ale jeśli zainteresowanie będzie 
tak duże jak do tej pory, to nie wyklucza-
my jej podwyższenia – dodaje Tomasz 
Bednarek.

Konkurs cieszy się ogromnym za-
interesowaniem, gdyż dopiero po raz 
drugi oprócz spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych o środki mogą ubiegać 
się także samorządy. Do tej pory gminy 
były z tego projektu wyłączone, ale dzię-
ki staraniom między innymi komitetu 
sterującego Programu dla Śląska, któ-
remu przewodniczy wojewoda śląski 

Jarosław Wieczorek, katalog beneficjen-
tów zmieniono.

W poprzedniej edycji konkursu 
na dofinansowanie termomodernizacji 
budynków komunalnych zawarto łącz-
nie 70 umów z gminami, spółdzielniami 
i wspólnotami mieszkaniowymi na kwo-
tę ponad 169 mln złotych dotacji. Wspar-
cie otrzymały 33 gminy z województwa 
śląskiego. Ogólna suma dofinansowania 
po czterech konkursach wynosi już po-
nad 245 mln złotych.

Program Operacyjny Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014–2020 to krajowy 
program wspierający między innymi 
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę śro-
dowiska, przeciwdziałanie i adaptację 
do zmian klimatu, transport i bezpie-
czeństwo energetyczne.

 •
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Volkswagen nie tyle odświeżył, co znacz-
nie zmodernizował swojego bestselle-
rowego SUV-a, którego obecna genera-
cja trafiła na rynek w 2016 roku. Przede 
wszystkim pojawiła się wersja z nowocze-
snym napędem hybrydowym typu plug-in 
(o mocy systemowej 180 kW/245 KM). 

Jedną z najważniejszych nowości 
w nowym Tiguanie jest zespół napędo-
wy eHybrid, który stanowi integralny 
element elektryfikacji modeli Volkswa-
gena. – Zaprojektowaliśmy napęd w taki 
sposób, że Tiguan eHybrid zawsze uru-
chamia się w trybie elektrycznym E-Mo-
de, pod warunkiem że akumulator jest 
dostatecznie naładowany. Według WLTP 
pojazd może przejechać około 50 kilome-
trów na jednym ładowaniu akumulatora, 
co sprawia, że większość użytkowników 
na co dzień będzie wykorzystywała Tigu-
ana eHybrid jako samochód napędzany 
energią elektryczną. O to właśnie chodzi 
– zero emisji podczas lokalnych podró-
ży – powiedział Frank Welsch, członek 
zarządu marki Volkswagen ds. rozwoju.

Nowością jest także odmiana o wy-
sokich osiągach – Tiguan R – z nowym 
silnikiem TSI o mocy 235 kW (320 KM). 
Volkswagen opracował dla niej nowy 
układ przeniesienia napędu na cztery 
koła z kontrolą podziału momentu ob-
rotowego pomiędzy kołami obydwu osi 

i między każdym z tylnych kół. To, ile 
momentu obrotowego zostanie dostar-
czone do poszczególnych kół, zależy 
od kąta skrętu kierownicy, pozycji pe-
dału gazu oraz prędkości jazdy.

ELEKTRYCZNE AUTA BMW 
TRACĄ ORYGINALNOŚĆ
Pierwsze „elektryki” BMW miały być 

inne niż samochody spalinowe. Nowy 
BMW iX3 zewnętrznie niczym się nie 
wyróżnia wśród innych rodzajów napę-
du X3. – Siedem lat temu wydawało się, 
że rynek samochodów elektrycznych 
będzie się bardzo szybko powiększał. 
Chcieliśmy więc, żeby nasze samochody 
z takim napędem już z daleka wołały 
„jestem inny”. Teraz widzimy, że cze-
ka nas wiele lat współistnienia różnych 
rodzajów napędu – powiedział Wieland 
Bruch z biura prasowego BMW. To nie 
tylko wygląd. Koncern na razie zrezy-
gnowało z budowania samochodów elek-
trycznych opartych na dedykowanych 
platformach. Postawił na elastyczność 
i umożliwienie klientom wybrania pre-
ferowanego rodzaju napędu. BMW iX3 
jest więc po prostu nową wersją napę-
du znanego modelu, oferowanego już 
w wersjach spalinowych (benzynowej 
i wysokoprężnej) i jako hybryda plug in. 

BMW iX3 ma silnik o mocy 286 KM 
i baterie pozwalające na przejechanie 

460 km według nowych norm WLTP albo 
520 km według NEDC. Silnik rozpędza 
samochód do 100 km/h w 6,8 sekundy, 
a jego maksymalną prędkość ograni-
czono do 180 km/h. Nowy silnik elek-
tryczny Gen5 jest dziełem inżynierów 
BMW i nie zawiera pierwiastków ziem 
rzadkich. Napędza tylko tylne koła, ale 
w planach jest także wersja z drugim 
silnikiem elektrycznym na przedniej osi, 
który zapewni napęd 4x4. 

BMW podkreśla także, że nowa, piąta 
już generacja akumulatorów własnej kon-
strukcji charakteryzuje się o 20 proc. wyż-
szą gęstością. Do produkcji baterii ma być 
wykorzystywana tylko energia z odna-
wialnych źródeł. – Pozwoli to w ciągu naj-
bliższych 10 lat oszczędzić emisję 10 mln 
ton CO2. To mniej więcej tyle, ile w ciągu 
roku emituje Monachium, zamieszkiwa-
ne przez 1,5 mln ludzi – powiedział Oliver 
Zipse, prezes BMW. 

Sprzedaż samochodu ruszy jeszcze 
w tym roku w Chinach, gdzie będzie on 
produkowany, także na eksport. Do Eu-
ropy iX3 wjedzie w przyszłym roku. 

Według zapowiedzi BMW samocho-
dy zelektryfikowane (elektryczne EV 
i hybrydy PHEV) do roku 2023 mają sta-
nowić jedną czwartą sprzedaży koncer-
nu, do roku 2025 jedną trzecią, a do 2030 
roku jedną drugą. Dziś stanowią już 
13,4 proc.

CZWARTA GENERACJA YARISA 
JUŻ W PRODUKCJI
Toyota uruchomiła we Francji pro-

dukcję nowej generacji Toyoty Yaris. 
Czwarta odsłona najpopularniejszego 
samochodu Toyoty w Europie to pierwszy 
subkompaktowy model zaprojektowany 
na platformie GA-B z serii Toyota New 
Global Architecture. Toyota Motor Ma-
nufacturing France (TMMF) jest czwartą 
fabryką samochodów Toyoty w Europie, 
do której została zaimplementowana tech-
nologia produkcji oparta na koncepcji 
TNGA. Obecnie w tej technologii pracują 
zakłady TMMK w Turcji, gdzie produko-
wana jest Toyota C-HR oraz Corolla Sedan, 
TMUK w Burnaston w Wielkiej Brytanii, 
montujący Corollę Hatchback i Corollę TS 
Kombi, oraz Toyota Motor Russia, w której 
powstaje Camry i RAV4. W technologii 
TNGA pracują także dwa zakłady TMMP 

na Dolnym Śląsku, w których są produko-
wane między innymi komponenty do na-
pędów hybrydowych czwartej generacji, 
w tym nowoczesne silniki Dynamic Force 
oraz przekładnie hybrydowe.

Nowa inwestycja we Francji to ko-
lejne działanie wzmacniające strategię 
Toyota Motor Europe, by produkować 
samochody blisko ich miejsca sprzedaży 
i maksymalizować możliwości produkcji 
dzięki nowym technologiom i dobrej 
organizacji pracy. Strategia produkowa-
nia blisko rynków zbytu dotyczy także 
głównych komponentów do samocho-
dów, czego najlepszym przykładem jest 
produkcja nowego silnika 1.5 TNGA 
do Yarisa czwartej generacji w Toyota 
Motor Manufacturing Poland.

NOWYM WŁAŚCICIELEM 
GLIWICKIEGO OPLA I TYSKIEGO 
FIATA BĘDZIE STELLANTIS
Ta informacja nie dotyczy jednak 

kolejnej zmiany właściciela. To raczej 
właściciel zyskuje nową nazwę. Tak 
ma się nazywać grupa, która powstaje 
w wyniku połączenia grup PSA i FCA. 
Nowa nazwa będzie dotyczyła tylko kor-
poracji, istniejące marki zachowają swo-
ją tożsamość. Kolejnym krokiem ma być 
stworzenie logo, które będzie dopełniało 
nowej identyfikacji grupy. Nie powie-
dziano, kiedy to może nastąpić, ale w su-
mie jest jeszcze czas – proces łączenia 
obydwu koncernów ma się zakończyć 
w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Nazwa Stellantis pochodzi od łaciń-
skiego słowa „stello”, co ma oznaczać 
„rozjaśniać gwiazdami”. Wybór ten 
ma podkreślać bogatą historię, ducha 
optymizmu, zmiany, jaką niesie to ca-
łemu przemysłowi, misję budowania 
globalnej grupy, czyli w zasadzie niczego 
nie wyjaśnia. 

Stellantis może być czwartym pod 
względem wolumenu produkcji i trzecim 
pod względem wysokości przychodów 
koncernem motoryzacyjnym świata. 
Połączona produkcja to 8,7 mln samo-
chodów, a przychody 170 mld euro. Kon-
cerny zapowiedziały, że roczne synergie, 
uzyskane dzięki połączeniu sił, mają wy-
nosić 3,7 mld euro rocznie, przy czym 
żadna z fabryk nie zostanie zamknięta. 

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

BMW iX3 ma silnik o mocy 286 KM i baterie pozwalające na przejechanie 460 km według WLTP

Jedną z najważniejszych nowości w nowym Tiguanie jest zespół napędowy eHybrid Według WLTP pojazd może przejechać około 50 kilometrów na jednym ładowaniu
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Informacje motoryzacyjne

Tiguan po zmianach
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W izyty w rodzinnym domu nigdy nie 
były dla Anny łatwe. Cukierkowo ró-

żowy pokój z masą porcelanowych lalek, 
którymi nigdy w życiu się nie bawiła, 
a których zawsze się bała, przypominał 
jej dzieciństwo. Niby jej, a jednak bardzo 
dalekie, jak słaby film obejrzany wiele 
lat temu.

Pochodziła z zamożnej rodziny, z ma-
łego miasteczka niedaleko stolicy. Rodzice 
uciekli przed zgiełkiem miasta, żeby wy-
chować dzieci w zielonej i harmonijnej 
okolicy. Annie w sumie nigdy specjalnie 
to nie przeszkadzało, ale od zawsze czuła, 
że lepiej jej poza domem. Także fizycznie. 
Chorowała od zawsze – na płuca, na nerki, 
wiele razy ją hospitalizowano. Było to i tak 
niewiele w porównaniu z jej młodszą sio-
strą... Osiem lat młodsza Marianka przed 
ukończeniem drugiego roku życia zacho-
rowała na raka, całe życie miała silną ane-
mię, przykuta do wózka była całkowicie 
zależna od pomocy innych. Anna kochała 
siostrę, ale nigdy do końca nie umiała 
się z nią porozumieć. Marianka za to jej 
szczerze nienawidziła. Za to, że ta umia-
ła chodzić, że mogła sama wyjeżdżać, 
że miała znajomych... Ta nienawiść cza-
sem przyjmowała formy, które powinny 
zaniepokoić rodziców, ale nigdy tak się 
nie stało. Zresztą ojciec dziewczynek był 
praktycznie nieobecny przez większość 
ich życia. Znikał na całe dnie – zawalony 
pracą i przytłoczony despotyczną żoną. 

I właśnie to matka dziewczynek grała za-
wsze w tej rodzinie pierwsze skrzypce.

Anna wyprowadziła się z domu przy 
pierwszej nadarzającej się okazji, zaraz 
po osiemnastych urodzinach. Wyjecha-
ła na studia najdalej, jak wtedy mogła. 
Do domu przyjeżdżała rzadko, podskór-
nie czuła, że im dalej, tym była bezpiecz-
niejsza i zdrowsza – wszystkie jej latami 
leczone problemy zdrowotne mijały. 
Każdy powrót do domu je z kolei nasilał. 
Martwiła się jednak Marianką – dziew-
czyna z każdym jej powrotem do domu 
wyglądała gorzej i słabiej. Straciła wło-
sy, praktycznie większość zębów miała 
zepsutych, była osłabiona, chuda i coraz 
smutniejsza. Jej stan także przekładał 
się na to, że już praktycznie w ogóle nie 
widywała nikogo z zewnątrz. Choroby 
dziewczyny jakby dodawały skrzydeł jej 
matce – niezwykle opiekuńczej i świetnie 
zorganizowanej, codziennie nienagannie 
ubranej od wczesnych godzin rannych. 
Kobieta musiała cierpieć po cichu, bo ni-
gdy nie okazywała swojego zdenerwowa-
nia, a wspomagające rodzinę organizacje 
uznawały ją niemal za świętą.

Gdy Anna dostała za zadanie napi-
sania artykułu śledczego o firmie z jej 
miasteczka, nie mogła odmówić, choć 
próbowała. Od jej wyprowadzki z domu 
minęła ponad dekada, a ona doskona-
le wiedziała, że matka nie wybaczy jej, 
gdyby ich nie odwiedziła. Przyzwyczaiła 

się już zresztą, że matka robiła z niej 
córkę marnotrawną, na której nie mogła 
nigdy polegać. Mimo wszystko to miała 
być krótka wizyta, choć Anna wiedzia-
ła, że będzie ją, jak zwykle, kosztować 
co najmniej kilka późniejszych nieprze-
spanych nocy. 

Już pierwszej nocy po przyjeździe 
obudził ją nagły ból brzucha, a nieco 
później wymioty. Zbudzona hałasem 
matka przyniosła jej lek, który Anna pa-
miętała z dzieciństwa. Do rana nie było 
jednak lepiej. Wezwany lekarz kazał jej 
zostać w łóżku, a matka obiecała się nią 
zająć. Kolejnej nocy zdarzyło się jed-
nak coś, co wstrząsnęło Anną – obudzo-
na w nocy zobaczyła stojącą nad sobą 
młodszą siostrę, która jej się przygląda-
ła. Tę samą, która nigdy nie schodziła 
z wózka.

Następnego dnia nie była pewna, czy 
był to tylko sen. Sama nie czując się naj-
lepiej, postanowiła jednak przyjrzeć się 
bliżej siostrze. Przegapiła całkowicie mo-
ment, kiedy ta stała się prawie dorosła 
– dziecięce ubrania i infantylne dodatki 
sprawiały, że wydawało się, że czas się 
dla niej zatrzymał.

Anna czuła się z każdym dniem go-
rzej. Jednak myszkując w nocy po domu, 
odkryła w zamkniętej łazienkowej sza-
fie olbrzymią ilość leków. Nie byłoby 
to dziwne, skoro jej siostra od lat tak 
bardzo chorowała, gdyby nie było ich 
aż tak wiele. Przyglądając się im bliżej, 
czuła jednak wzbierający strach. Czy 
mogło być tak, że obie z siostrą były 
od zawsze podtruwane przez własną 
matkę? Słyszała o takich przypadkach, 
ale wydawały się one raczej książkową 
fikcją...

Tamtej nocy poszła do pokoju Ma-
rianki. Myślała, że być może był to ostat-
ni moment, w którym mogła jej pomóc. 
Dziewczyna jednak stanowczo odmówi-
ła, zaczęła ją bić i kopać, na tyle mocno, 
że wstała o własnych siłach z łóżka i rzu-
ciła się na nią.

Anna pojechała prosto do szpitala, 
zrobiła dokładne badania toksykologicz-
ne, a zaraz po tym – na policję. Jej przy-
puszczenia się potwierdziły – wszystkie 
ich choroby, a przynajmniej większość, 
były wywołane przez matkę. Jej udało 
się z tego w porę uwolnić, teraz musiała 
jeszcze uwolnić siostrę...•

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Choroba

Pani Krystyna ma zaproszenie na wesele 
chrześniaka. Odmówiła przyjazdu i siostra 
się obraziła. Ba, zagroziła, że więcej się 
do niej nie odezwie.

– Byłam w ZUS-ie załatwiać sprawy 
teściowej. Kolejka, wszyscy w maskach, 
dezynfekcja rąk. A na mieście luz, ludzie 
w sklepach bez masek, w kawiarniach 
pełno ludzi. Dwa światy. Po południu 
zadzwoniła siostra z zaproszeniem 
na wesele swojego syna. Uroczystość 
w sierpniu, termin przełożony z kwiet-
nia. Powiedziałam, że nie przyjdę, ponie-
waż boję się koronawirusa. Usłyszałam, 
że jak mnie nie będzie na weselu chrze-
śniaka, to przestanę dla nich istnieć – 
opowiada pani Krystyna.

Siostra pani Krystyny pojecha-
ła po bandzie. Ostro zagrała gafami. 
Po pierwsze, to chrześniak powinien 
zadzwonić z ponowieniem zaprosze-
nia. A naigrawanie się z cudzych obaw 
jest poniżej przyzwoitości. Pandemia 
COVID-19 przybiera symptomów wiary. 
Mnóstwo ludzi zaprzecza jej istnieniu 
lub bagatelizuje problem. Wszyscy czu-
ją się ekspertami epidemiologicznymi. 
Część wierzy, że pandemia to spisek 
światowych koncernów i nic ich nie 
przekona, że zagrożenie jest realne. 
W USA stwierdza się ponad 50 tys. no-
wych przypadków dziennie i na tym tle 
41 tys. wszystkich zakażonych w Pol-
sce (kilkaset co dnia) wypada blado. Ale 
pandemia nie wygasa. W Małopolsce 

po jednym weekendzie przybyło 191 no-
sicieli wirusa, a sanepid rekomenduje 
rezygnację z wesel w trzech tamtejszych 
powiatach, ponieważ ogniskami zakażeń 
były uroczystości ślubne.

– Opiekuję się teściową, mam dzieci 
i chorego męża. Dla siostry nieobecność 
mojej pięcioosobowej rodziny na weselu 
nie będzie miła. Nie zaryzykuję jednak 
zakażenia. Wyślę bukiet pocztą kwia-
tową, pieniądze przekażę przelewem 
młodemu na konto i zadzwonię do nie-
go przed ślubem z podziękowaniem 
za zaproszenie i życzeniami. Może moja 
siostra zmądrzeje, gdy wiele osób nie 
pojawi się na weselu bez uprzedzenia, 
narażając ich na niepotrzebne wydatki 
w restauracji i hotelu – zadecydowała 
pani Krystyna.

Szanujmy się, nie zawsze musimy 
postępować zgodnie z oczekiwaniami 
innych, zwłaszcza gdy może to mieć dla 
nas przykre konsekwencje.

 JOLANTA TALARCZYK

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega, 
by podczas letnich spacerów po lesie nie 
jeść owoców prosto z krzaczka. Może się 
to bowiem skończyć dla nas źle, miano-
wicie zachorowaniem na bąblowicę. Po-
wodujący ją pasożyt znajduje się na jago-
dach, malinach i jeżynach. Latem problem 
z tą chorobą się nasila, jest też trudna 
do zdiagnozowania z powodu długiego 
okresu bezobjawowego.

CO POWODUJE CHOROBĘ? Bąblowicę powo-
dują larwy tasiemca Echinococcus gra-
nulosus. Jego jaja uwalniane są z kałem 
zakażonych psów i lisów. Do organizmu 
człowieka mogą się dostać poprzez bliski 
kontakt ze zwierzętami, przeniesienie 
ich do ust za pomocą brudnych rąk lub 
spożycie skażonej nimi niedogotowanej, 
niemytej żywności (warzyw, owoców 
leśnych).

JAKI PRZEBIEG MA BĄBLOWICA? Wewnątrz 
organizmu tworzą się cysty, które naj-
częściej umiejscawiają się w wątrobie, 
płucach, nerkach, śledzionie, ośrodko-
wym układzie nerwowym i kościach. 
Mogą tam przebywać nawet kilka lat 
po zjedzeniu jaj pasożyta. Ich powięk-
szanie się wywołuje ucisk na otaczające 
tkanki i narządy. Szybko rosnące torbie-
le mogą powodować bóle brzucha, uczu-
cie wzdęcia, rozpierania w nadbrzuszu, 
czasem nudności. Cysty w płucach do-
prowadzają do zmian przypominających 
nowotwór, a nieleczone doprowadzają 
do śmierci. 

JAKIE SĄ METODY LECZENIA? Wybór me-
tody leczenia torbieli bąblowcowych 
wątroby lub płuc zależy od ich liczby, 
wielkości i lokalizacji. Torbiele duże, 
grożące pęknięciem, uciskające na duże 
naczynie krwionośne czy drogi żółciowe 
są leczone operacyjnie. Zabieg ten po-
lega na całkowitym usunięciu torbieli. 
Leczenie operacyjne jest obarczone ry-
zykiem pęknięcia torbieli, rozsiania się 
larw bąblowca (tzw. wtórna bąblowica) 
oraz wstrząsu anafilaktycznego. Torbiele 
małe leczy się zachowawczo, podając 
albendazol w kilku jednomiesięcznych 
kuracjach. Chirurgiczne usunięcie tor-
bieli bąblowcowej z otaczającą tkanką 
daje możliwość całkowitego wyleczenia.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED TĄ CHOROBĄ? Na-
leży zachować ostrożność, jeżeli pla-
nujemy wycieczkę do lasu i podczas 
zbierania w nim owoców. Po powrocie 
do domu powinniśmy je myć lub pod-
dawać obróbce termicznej. Trzeba rów-
nież przestrzegać zasad higieny pod-
czas i po pracy w polu, ogrodzie czy lesie 
oraz pamiętać o myciu rąk po kontakcie 
ze zwierzętami. Warto też chronić po-
sesję przed lisami poprzez ogradzanie 
domostw i zabezpieczanie śmietników, 
ponieważ jako źródło resztek jedzenia 
wabią dzikie zwierzęta, oraz regularnie 
odrobaczać zwierzęta domowe prepara-
tami działającymi na tasiemce.•

Z D R O W I E

Owoce 
z zatrutego krzewuPI
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Naigrawanie się z cudzych obaw jest poniżej 
przyzwoitości
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Krzyżówka panoramiczna nr 15
WZROSŁO PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO 
W ŚREDNICH I DUŻYCH FIRMACH. W czerwcu 
wyniosło 5286 złotych – wynika z naj-
nowszych danych GUS. Oznacza to dla 
pracownika zatrudnionego na umowę 
o pracę wypłatę w wysokości 3800 zło-
tych. Z kolei zatrudnienie jest niższe niż 
rok temu, a w niektórych podmiotach się 
je ogranicza. Obecna kwota wynagrodze-
nia jest o 3,6 proc. wyższa niż w czerwcu 
2019 roku. W ostatnich latach normą 
był roczny wzrost płac rzędu 6–8 proc. 
Jednocześnie należy pamiętać, że dane 
GUS uwzględniają jedynie duże i średnie 
firmy.

CO SZÓSTY POLAK DEKLARUJE, ŻE ROBI ZAKU-
PY W SIECI. Na wsi zakupy online robi  
17 proc. mieszkańców, w średnich mia-
stach 9 proc – wynika z badania San-
tander Consumer Banku. Zwiększone 
zainteresowanie e-zakupami jest wśród 
najmłodszych badanych w wieku 18–29 
lat. E-zakupy zyskują na popularności 
przede wszystkim wśród mieszkańców 
większych aglomeracji. Wskazało tak 
27 proc. badanych mieszkających w Ka-
towicach, Wrocławiu, Gdańsku i niemal 
26 proc. osób z metropolii – Warszawy, 
Łodzi i Krakowa. Również tam najczę-
ściej kupuje się przez internet żywność 
z dowozem do domu (10 proc. wskazań). 
Ponad połowa ankietowanych deklaru-
je, że stara się kupować jak najwięcej 
produktów w jednym sklepie i unika 
płatności gotówką (48,3 proc.).

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2020 ROKU POLACY 
ZAREJESTROWALI PONAD 722 TYS. POJAZDÓW. 
To niemal o jedną czwartą mniej niż 
rok wcześniej – poinformowało Mini-
sterstwo Cyfryzacji. Większość stanowiły 
samochody osobowe – 516 tys., w tej 
grupie najwięcej było pojazdów marki 
Volkswagen. Najwięcej nowych aut za-
rejestrowano w Warszawie, Poznaniu 
i Krakowie. Coraz popularniejsze staje 
się zgłoszenie zakupu lub zbycia pojaz-
du online. Tę metodę polubili również 
kierowcy sprawdzający liczbę punktów 
karnych oraz historię samochodu. Z tej 
ostatniej Polacy w tym roku skorzystali 
już ponad 90 mln razy. •

Według Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 
w naszym kraju na celiakię choruje około 
1 proc. populacji, czyli około 380 tys. osób. 
Z kolei nadwrażliwość na gluten może 
dotyczyć nawet 6 proc. całego społeczeń-
stwa, czyli 2,28 mln osób. Gluten znajduje 
się w ziarnach zbóż, zatem i w słodzie sto-
sowanym do warzenia piwa. W pszenicy 
to gliadyna, w życie sekalina, a w jęczmie-
niu hordeina. Piwosze z tą przypadłością 
nie muszą już rezygnować ze swojego 
ulubionego trunku, ponieważ rzemieślni-
czy Browar Jana z Zawiercia wprowadza 
na rynek piwo dla osób chorych na celia-
kię oraz nietolerancję glutenu – Bezglu-
tenowe Jasne Pełne.

Firma jako browar stacjonarny dzia-
ła od 2015 roku, a w 2017 jako jeden 
z pierwszych w Polsce wyprodukowała 
piwo kraftowe w puszce. Jej właściciele 
stawiają na rozwój i nie boją się eks-
perymentowania z niszowymi piwami, 
dlatego podjęli decyzję o uwarzeniu 
Bezglutenowego. O taki trunek coraz 
częściej pytały zarówno współpracują-
ce z browarem restauracje i hotele, jak 
i klienci, którzy mogą stanowić kilka 
procent rynku. 

Żeby browar mógł sprzedawać 
na polskim rynku piwo jako bezgluteno-
we, czyli oznaczone na etykiecie symbo-
lem przekreślonego kłosa, musi spełnić 
wymogi zawartości glutenu w wyrobie 

gotowym, który nie przekracza  
20 ppm (cząstek na milion). Każ-
dy etap produkcji Bezglutenowe-
go Jasnego Pełnego odbywa się 
we współpracy z laboratorium, 
które dokonuje pomiarów i badań za-
wartości glutenu. Wykorzystywana jest 
do tego metoda ELISA Mendez R5, która 
gwarantuje, że uwarzone piwo ma niską 
zawartość glutenu na poziomie 7,8 ppm. 
Normalnie w trakcie zacierania słodu 
część białek ze zbóż ulega rozkładowi, 
mimo to do brzeczki przedostają się biał-
ka frakcji glutenowej. W Browarze Jana 
po procesie fermentacji piwo jest podda-
wane obróbce, podczas której dodaje się 
enzymy hydrolizujące, rozbijające łańcu-
chy białkowe w piwie na zdecydowanie 
krótsze. Dzięki temu oraz wydłużeniu 
procesu sedymentacji można zreduko-
wać zawartość glutenu. 

E-PIWO Z DOSTAWĄ?
W lipcu do Sejmu trafił projekt, który 

pozwalałby sprzedawać alkohol przez 
internet. Celem jego pomysłodawców 
jest wsparcie kilku tysięcy rodzimych 

przedsiębiorców, 
którzy w czasie 
pandemii korona-
wirusa w wyniku 
zamknięcia re -
stauracji i barów 
utracili możliwość 
sprzedaży swoich 

trunków. Sprzedaż online 
mogłyby jednak prowadzić je-
dynie te firmy, które mają już 

zezwolenie na sprzedaż alkoholu, 
w tym podmioty, których działal-

ność polega na dostarczaniu żywności 
na imprezy zamknięte organizowane 
w czasie i miejscu wyznaczonym przez 
klienta, na podstawie umowy zawiera-
nej na odległość. Według inicjatorów 
ustawy obecne przepisy, które obowią-
zują od 40 lat, są archaiczne. Większość 
krajów europejskich uchwaliło już prze-
pisy pozwalające na sprzedaż alkoholu 
przez internet. 

Innego zdania jest Państwowa Agen-
cja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Jej szef stwierdził, że Polska 
jest czerwona plamą pod względem 
spożycia alkoholu. – Pijemy inaczej niż 
nasi sąsiedzi. Rzadziej, ale więcej. Takie 
zmiany mogą doprowadzić do nadużyć 
i będzie poważny problem z upilnowa-
niem, ile alkoholu jest sprzedawane – 
ostrzegał. Posłowie proponujący nową 
ustawę odpowiedzieli, że ich celem nie 
jest rozpijanie Polaków ani nie działa-
ją na zlecenie branżowych lobbystów. 
Argumentują, że chodzi im o wsparcie 
rodzimych przedsiębiorców, którzy pro-
dukują dobrej jakości piwo czy cydr, 
a projekt ustawy jest bardzo podobny 
do rozwiązań europejskich i nie działają 
dla wąskiej grupy dużych producentów.
 MAREK KOWALIK

9

CENNY
KAMIEŃ

- - -
HOP

CHOROBA
NA

CZASIE

STOJĄ
W

PASIECE

KUZYN
KARPIA

WYZIEWY
LIS

WORKO-
WATY

ŚCISK
PO-

TĘPIENIE

SZKIC
SŁYNNY
KURORT

MOZÓŁ
OPORNY

FIZYK
DZIKI
KARP

PIWO
Z

PUBU

TURECKA
RZEKA

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8

WŁOSKIE
WARZYWO

NAGI
OBRAZ

SZAŁAS

AMANDI ZAWIJAS

11

4

XII

SWÓJ

SYN
DŻUNGLI

ROZMOWA
W SIECI

PŁYNIE
KORYTEM

ANTYLOPA

MIAŁ
LAMPĘ

PRUSKI ZWIĄZEK

FAN SPORTU

POKŁAD STATKU

STYL W SZTUCE

STOS
KARTEK

GDY 8
TO PETIT

JUTOWY
NA MĄKĘ

OBOK
KLEMPY

NARZĄD
WZROKU

ODEZWA

MA
ZĘBY

MIASTO
SERÓW

OSĘKA

POLE-
WACZKA

NUTA

HOKEJ
KONNY

RYBA
MŁOT

DUŻY
GARNEK

RYBA
MORSKA

KARMA

ŁÓDŹ NA
OKRĘCIE

LITERA
GRECKA

TERAZ

ŚWINIA
Z ANGLI

CICHA
RZEKA

KUZYN
CZAPLI

TWARDY
MINERAŁ

DZIAŁO

1

3

4

5

6

7

10

12

13 14

15

16

P I S M O � S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E � Ś R O -

D O W I S K A � G Ó R N I C Z E G O

REDAKTOR NACZELNA:�Hanna�Krzyżowska
Redaguje�zespół

WYDAWCA:
Oficyna�Wydawnicza�„Górnik”,

40-749�Katowice,�ul.�Bł.�ks.�St.�Kubisty�47
tel.�32�255�23�54;�tel.�500�27�88�66

E-MAIL:�gornik1@wp.pl;�� WWW.NOWYGORNIK.PL
DRUK:�POLSKA�PRESS�Sp.�z�o.o.,

Oddział�Poligrafia,�Drukarnia�Sosnowiec

D W U T Y G O D N I K

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy nieza-
mówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publiko-
wanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów 
opublikowanych na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wy-
dawcy są zabronione.

Kalejdoskop

AR
CH

IW
U

M

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
LIPIEC LUBI PRZYPIEC
Nagrodę wylosował: TOMASZ ZIELONKA.
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