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Kopalnie Taurona wydobywają 
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trownie.
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Na razie ani słowa o likwidacji 
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Program dla górnictwa dopiero 
w październiku? 
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Nowy Yaris zza kierownicy

Informacje motoryzacyjne.
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. 40-lecie Solidarności

Akcja krwiodawstwa
W ciągu kilku godzin, 31 sierpnia, ponad 200 osób oddało krew w jastrzębskiej Hali Widowiskowo- 

-Sportowej. To odzew na hasło akcji „40 litrów krwi na 40-lecie Solidarności”. Honorowi krwiodawcy 
oddali ponad 80 litrów krwi. Większość dawców to górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Żyjemy 

w czasie pandemii i dlatego obchody 40-lecia „Solidarności” musiały zostać mocno ograniczone. 
Doszliśmy do wniosku, że najlepszym sposobem na uczczenie rocznicy będzie właśnie akcja 

oddawania krwi. Nie spodziewaliśmy się tak dużego odzewu i z całego serca dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym – powiedziała Danuta Jemioło, kierownik biura terenowego  

Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” w Jastrzębiu-Zdroju.

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA ds. 
technicznych i operacyjnych: – Konkretna 
pomoc finansowa 
ze środków unijnych jest 
nam bardzo potrzebna, 
aby gaz szkodliwy dla 
klimatu wykorzystywać 
jako paliwo o dużych 
walorach ekologicznych.
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Co po węglu?

N ie wiem, jak to się dzieje, ale do tej pory sprawdza się 
tylko jeden mechanizm – każda naprawa górnictwa 

kończy się ograniczaniem wydobycia węgla i utratą ko-
lejnych kawałków rynku. Nie pomagają żadne genialne 
plany. Jednym ze sztandarowych pomysłów na prze-
trwanie złych czasów było zwiększenie produkcji węgla 
dla sektora komunalnego i indywidulanych odbiorców. 
Chodzi o sortymenty węgla grubego. Ta koncepcja 
miała być ratunkiem między innymi dla Katowickiego 
Holdingu Węglowego. KHW już nie ma. A rynek został 
przejęty w znacznej części przez importerów węgla 
– mniej więcej w połowie. W dodatku okazuje się, 
że węgiel opałowy też jest w odwrocie. W jego miejsce 
wchodzą gaz i energia ze źródeł odnawialnych. Ponie-
waż króluje trend nakazujący odchodzenie od spalania 
węgla (w piecach domowych, ciepłowniach i elektrow-
niach), zapewne Polska nie będzie mogła przeciwstawić 
się reszcie Unii Europejskiej. Powoli górnictwo wę-
gla energetycznego będzie ograniczane. Rzecz w tym, 
aby odbywało się to według sensownego planu, który 
uwzględniałby interesy ekonomiczne regionu. To zaś 
oznacza konieczność odpowiedzi na proste pytanie: 
Co po węglu? 

Wbrew pozorom sytuacja JSW, producenta węgla kok-
sowego i koksu, wcale nie jest tak różowa. We wrze-

śniu 2020 roku Komisja Europejska zadecyduje, czy 
węgiel koksowy nadal będzie znajdował się na liście 
surowców krytycznych. Został na niej umieszczony 
w 2014 roku, a następnie w 2017 roku. Jest ona ważna 
przez trzy lata. Teraz Komisja Europejska ma ogłosić 
nowy wykaz surowców krytycznych. Ciekaw jestem, czy 
zapadnie korzystna dla nas decyzja. Możliwe, że ktoś 
dojdzie do wniosku, że nie należy dowartościowywać 
węgla, nawet jeśli jest potrzebny do produkcji stali. 
Czy w takim razie mamy zacząć zastanawiać się nad 
odpowiedzią na pytanie: Co po JSW? Szaleńcza niechęć 
do węgla może skończyć się szalonymi kłopotami. Spo-
łecznymi kłopotami. 

  •

Górnicy i energetycy razem

Rozmowy na temat górnictwa z udziałem energety-
ków. Uff, nareszcie! W Katowicach doszło do prze-

łomu mentalnego. Stało się coś, co przez dziesięciolecia 
było nie do pomyślenia – o przyszłości kopalń węgla 
energetycznego rozmawiano w obecności energetyków. 

Do tej pory górnictwo oskarżało energetykę o to, 
że żyje w dostatku, bo łupi kopalnie. Energetyka 

traktowała górnictwo jak piąte koło u wozu, bo prze-
cież potrzebne paliwo może sprowadzić, a z górnikami 
są wieczne problemy. Do tego jeszcze dochodziło wza-
jemne wytykanie sobie zarobków i przywilejów. 

28 sierpnia w Katowicach odbyło się kolejne spo-
tkanie zespołu do spraw transformacji górnictwa 

poświęcone systemowym zmianom w sektorze węgla 
kamiennego. Chociaż uczestnicy powątpiewali w to, 
że mimo wcześniejszych zapowiedzi do końca wrze-
śnia może powstać plan uzdrawiający sytuację przede 
wszystkim w PGG, to nadzieja na wypracowanie kon-
struktywnych rozwiązań jest usprawiedliwiona. Aby 
jakiekolwiek plany miały sens, muszą być poparte 
przez górnicze związki zawodowe i przez przedstawi-
cieli sektora energetycznego. Mam na myśli zarządy 
spółek energetycznych i związkowców. Dlatego obec-
ność na katowickim spotkaniu szefów największych 
państwowych spółek energetycznych i przedstawicieli 
związków zawodowych tej branży uważam za pewien 
przełom. 

Koncepcja, aby górnictwo i energetyka rozmawiały 
ze sobą, jest najlepszym rozwiązaniem. Polskie ko-

palnie są skazane na polskie elektrownie, ponieważ nie 
ma co marzyć o eksporcie naszego węgla. Energetyka 
węglowa bez naszego węgla będzie skazana na import, 
który może być bardzo drogi. Dlatego obie branże 
powinny wypracować podwaliny pod długotermino-
wą politykę energetyczną państwa z uwzględnieniem 
węgla. �
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Wakacje z COVID-em w tle
Zorganizowany przez górniczy związek zawodowy z ru-
chu Halemba wakacyjny wyjazd nad morze okazał się 
ogniskiem koronawirusa – ogłosiły w portalu społecz-
nościowym władze Rudy Śląskiej, która od półtora tygo-
dnia była wówczas w „czerwonej” strefie epidemicznej. 
To wyraźny i bezpodstawny atak na NSZZ Solidarność 
KWK Ruda ruch Halemba – odpowiedzieli oburzeni 
związkowcy. Dzień później miasto było już w strefie 
„żółtej”, a po kolejnym tygodniu szczęśliwie powróciło 
do „zielonej”.

O zakażeniach wśród uczestników zorganizowanej 
w pierwszym tygodniu sierpnia związkowej wycieczki 
jako pierwsza poinformowała prezydent Rudy Śląskiej 
Grażyna Dziedzic. Dzień później jej informacje uszcze-
gółowił wiceprezydent Krzysztof Mejer. „Kilka dni temu 
jedna z organizacji związkowych z ruchu Halemba 
zorganizowała dla swoich członków wyjazd wakacyj-
ny nad polskie morze. Bilans tej wycieczki na dziś jest 
taki, że 20 mieszkańców Rudy Śląskiej jest zakażonych 
koronawirusem. Do tej grupy trzeba jeszcze doliczyć 
mieszkańców innych miast” – poinformował.

Na wycieczkę pojechało autokarem ponad 
60 osób, a dalsze ponad 20 dotarło nad morze swoimi 

samochodami. Wszyscy uczestnicy wyjazdu trafili 
na kwarantannę. „Oczywiście tego typu wyjazdy nie 
są zabronione, ale ten przypadek pokazuje, jak bardzo 
są one dziś niebezpieczne. To co nas, władze miasta, 
martwi, to napływające informacje, że podobnych 
wycieczek czy też wyjazdów wakacyjnych organizacje 
związkowe działające w kopalni mają przygotowa-
nych więcej” – napisał na Facebooku wiceprezydent 
Mejer.

Jeszcze tego samego dnia Solidarność ruchu Halem-
ba wydała oświadczenie, w którym obwinianie związ-
kowców o doprowadzenie do zakażeń uczestników 
wycieczki uznano za „całkowicie niedorzeczne” w sy-
tuacji, kiedy – jak napisano – „mamy do czynienia z tak 
zwanym szczytem sezonu wakacyjnego i intensywnym 
przemieszczaniem się milionów ludzi po całym kraju”. 
„Jedna wycieczka (pierwsza, jaką zorganizował nasz 
związek zawodowy od momentu wybuchu pandemii) 
niczego tutaj nie zmienia, bo z czysto statystycznego 
punktu widzenia należy przyjąć, że wśród uczestników 
tysięcy innych wyjazdów podobne sytuacje też miały 
miejsce; tyle że z racji braku wykazywanych objawów 
przez zakażone osoby przypadki te nie zostały ujawnio-
ne” – czytamy w oświadczeniu organizatorów wyjazdu. 

Związkowcy zapewnili, że wszystkie procedury zwią-
zane z bezpieczeństwem – zarówno u podróżujących 
autokarem, jak i przed zakwaterowaniem uczestni-
ków wyjazdu w ośrodku wypoczynkowym – zostały 
spełnione. 

 MHB
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Tylko nie specjaliści
Najpoważniejszym problemem specjalistów jest to, 
że na czymś się znają. Wywołują w ten sposób kom-
pleksy u pozostałych, niepojmujących, dlaczego ich wie-
dza google’owo-wikipedyczna ma być gorsza od nabytej 
w szkole, na studiach i w praktyce. Odrzucających zbyt 
trudne wyjaśnienia jako niezgodne z prostym pojmowa-
niem rzeczywistości. 

Stopień uproszczonego jej pojmowania bywa nie-
kiedy porażający. Od kilku miesięcy przewija się przy 
różnych okazjach hasło o milionach ton węgla zalega-
jących na zwałach kopalnianych, przy równoczesnym 
korzystaniu z importu węgla przez wielką energetykę. 

– Gdyby nie sprowadzać tych 10 mln ton rosyjskiego 
głównie węgla, to… – argumentują ludzie podający się 
za znawców problemu. – Tona węgla to przecież tona 
węgla i zastąpienie jednej przez drugą – w dodatku z kra-
jowym pochodzeniem – nie powinno sprawiać problemu. 

Jednak to nieprawda. Pochodzenie ma wpływ 
na skład – kaloryczność, ilość popiołu, udział siarki, 
chloru, spiekalności i tego, jakie powstaną spaliny. 

Elektrownia to nie stary piec kuchenny z rusztem, 
w którym praktycznie spalać można wszystko. Blok 
energetyczny konstruuje się dla paliwa o konkretnych 
parametrach. Wykorzystanie innego jest teoretycznie 
możliwe, jednak aby uzyskać zakładaną ilość ener-
gii, trzeba blok, najogólniej mówiąc, przebudować. 
Co powoduje potężne koszty, a także wyłącza jednostkę 
z użytkowania na dłuższy czas. 

Potencjalnie można to zrobić dla dobra miejsc pracy 
w istniejących kopalniach. Niektórzy specjaliści sumu-
jący gospodarczą i społeczną sytuację kraju utrzymują, 
że w końcowym rozliczeniu miejsc pracy, bezrobocia 
i problemów przez nie wywoływanych takie działanie 
się opłaci. 

Wszelako szanse, że ktoś złapie się za to wobec 
naporu na likwidację energetyki węglowej, niezależnie 
od wszelkich zapowiedzi i obietnic, są raczej mierne.

ZBIGNIEW KORWIN 
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– Rząd chce, by każde miejsce pracy, 
które zostałoby zredukowane w górnic-
twie, zostało zastąpione nowym stano-
wiskiem w przemyśle – energetycznym, 
ciężkim lub motoryzacyjnym – zadekla-
rował premier Mateusz Morawiecki, który 
25 sierpnia spędził na Śląsku cały dzień. 
W Katowicach szef rządu sprawdzał, jak 
przebiega realizacja Programu dla Ślą-
ska, w Jastrzębiu-Zdroju uczcił zbliżającą 
się 40. rocznicę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego i spotkał się z grupą gór-
ników z Zofiówki, którzy zwalczyli koro-
nawirusa. Wizytę zakończył innym górni-
czym akcentem, zwiedzając Zabytkową 
Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

CHCEMY, BY NA ŚLĄSKU BIŁO 
PRZEMYSŁOWE SERCE POLSKI

W wywiadzie dla Radia Katowice 
premier przyznał, że pandemia koro-
nawirusa przyspieszyła pewne procesy 
gospodarcze, w tym zmiany w górnic-
twie. – Ale mimo że jest on nieuchron-
ny, w całej Europie to się dzieje, ta nie-
uchronność nie znaczy, że jest tutaj też 
bezbronność – podkreślał Mateusz Mo-
rawiecki pytany o transformację prze-
mysłu wydobywczego. – Bardzo mocno 
przygotowujemy się do tego i mogę tutaj 
i górnikom, i naszej całej górnośląskiej 
społeczności obiecać, że ten proces bę-
dzie na pewno całkowicie odmienny 
od tego, jak wyglądał chociażby 20 lat 
temu – mówił premier, wskazując mię-
dzy innymi na wart w sumie 62 mld zło-
tych (z tego 23 mld złotych to już zakon-
traktowane środki) Program dla Śląska, 
wspierający transformację regionu. Jego 
zdaniem rządowy program w najlepszy 
możliwy sposób odpowiada na wyzwa-
nia trzeciej dekady XXI wieku. – Chcemy, 
by na Śląsku biło przemysłowe serce 
Polski – zadeklarował premier po posie-
dzeniu Rady Wykonawczej ds. Progra-
mu dla Śląska, podkreślając, że program 
ma wydobywać to, co najcenniejsze – 
możliwości przemysłowe, naukę, bada-
nia i nowoczesne technologie – dla dobra 
gospodarki Śląska.

W radiowym wywiadzie szef rządu 
oceniał, że tam, gdzie wydobycie węgla 
jest opłacalne, nie ma potrzeby reduko-
wania produkcji, zaś tam, gdzie opła-
calne nie jest, potrzeba wypracowania 
rozwiązań, które będą dla wszystkich 
akceptowalne. – To warunek zmian – za-
znaczył Morawiecki, zapowiadając kon-
tynuację dialogu w sprawach górnictwa 
z udziałem związkowców, naukowców 
i samych górników. Apelował przy tym, 
by w Programie dla Śląska i transforma-
cji regionu brać pod uwagę specyfikę 
oraz możliwości polskiej gospodarki. 
– Chodzi o stosowanie takich technologii, 
które będą opłacalne – wyjaśnił.

WŚRÓD GÓRNIKÓW WIRUS 
MNIEJ ZJADLIWY
Premier przyznał, że były oba-

wy, że w związku z epidemią wirusa 

SARS-CoV-2 i sporą liczbą zachorowań 
w górnictwie mogą wystąpić problemy 
z odtworzeniem produkcji w zatrzyma-
nych kopalniach. Górnicy w większości 
wrócili już jednak do pracy. Szef rzą-
du spotkał się z grupą ozdrowieńców 
z jastrzębskiej kopalni Zofiówka, gdzie 
od początku pandemii potwierdzono 
koronawirusa u około 1,2 tys. pracow-
ników spośród wszystkich przeszło 
4,1 tys. zakażonych górników z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej; przeważająca 
część z nich już wyzdrowiała. W roz-
mowach górnicy skarżyli się między in-
nymi na działanie sanepidu, który ich 
zdaniem nie poradził sobie z sytuacją. 
Pojawiały się – jak relacjonowali pre-
mierowi pracownicy kopalni – błędne 
wyniki i nieuzasadnione przetrzymy-
wanie całych rodzin w kwarantannie.

Mateusz Morawiecki stanowczo po-
tępił hejt pod adresem górników i innych 
mieszkańców województwa śląskiego, 
którzy stanowią największą grupę za-
każonych koronawirusem w Polsce. 
– Na szczęście wśród grupy górników ten 
wirus okazał się dużo mniej zjadliwy, niż 
się wydawało, i nie doszło do zgonów. 
To jest rzecz dla mnie najważniejsza – 
podkreślał premier, wyrażając nadzie-
ję, że obserwowana obecnie druga fala 
pandemii będzie niska i nie wzbudzi 
takiej paniki jak ta pierwsza. – Jak obser-
wuję statystyki, to przyznam się, że za-
glądam najpierw z duszą na ramieniu 
i z ogromną obawą na statystyki zgonów. 
Te statystyki są niższe, niż epidemiolo-
dzy się spodziewali – mówił Morawiecki. 
Przypomniał, że w szczycie pandemii 
w przygotowanych dla chorych szpita-
lach zajętych było około 30 proc. łóżek 

i około 25 proc. respiratorów. Szef rzą-
du zaznaczył, że z utęsknieniem czeka 
na szczepionkę albo lek na koronawi-
rusa. Zaapelował o noszenie maseczek 
i dezynfekcję.

DZISIEJSZA POLSKA WZIĘŁA 
SIĘ Z SOLIDARNOŚCI
Podczas wizyty w Jastrzębiu Mateusz 

Morawiecki złożył wieniec przed Po-
mnikiem Porozumienia Jastrzębskiego 
i tablicą upamiętniającą sygnatariusza 
tego dokumentu, zmarłego kilka lat temu 
Tadeusza Jedynaka, a potem obejrzał 
przygotowaną przez IPN plenerową wy-
stawę „Tu rodziła się Solidarność”. Pod-
kreślał, że dzisiejsza Polska wzięła się 
z Solidarności – ze związku zawodowego 
Solidarność, ale także z pragnienia soli-
darności, którą ówczesny związek niósł 
za sobą, wyrażając niepodległościowe 
aspiracje Polaków.

Podpisane 3 września 1980 roku 
w ówczesnej kopalni Manifest Lipco-
wy (obecnie Zofiówka) Porozumienie 
Jastrzębskie było dopełnieniem dwóch 
innych porozumień zawartych kilka 
dni wcześniej między władzą a strajku-
jącymi robotnikami. Górnicy – oprócz 
potwierdzenia wcześniejszych ustaleń 
z Gdańska i Szczecina – wywalczyli 
między innymi zniesienie czterobryga-
dowego systemu pracy w kopalniach, 
a także wolne soboty dla całej Polski 
oraz gwarancję podnoszenia płac w ślad 
za wzrostem kosztów utrzymania.

W Jastrzębiu premier dziękował 
działaczom Solidarności, podkreślając, 
że dzięki ich determinacji komunistycz-
na władza ugięła się pod żądaniami ro-
botników. – Tamte strajki przypominają 

naszą walkę o wolność, o suwerenność, 
o wolne związki zawodowe, o demokra-
cję. Dlatego, w ten symboliczny sposób, 
tutaj w Jastrzębiu-Zdroju, przy tej wysta-
wie, chcę podziękować wszystkim, któ-
rzy tak pięknie łączą tamte losy polskiej 
Solidarności z dzisiejszym czasem – mó-
wił Mateusz Morawiecki, podkreślając, 
że wszyscy Polacy – niezależnie od po-
litycznych barw wtedy i dziś – powinni 
z wdzięcznością pochylić głowę w hoł-
dzie bohaterom sprzed 40 lat.

TARNOGÓRSKIE PODZIEMIA 
– UNIKATOWE W ŚWIATOWEJ 
SKALI
Wizytę na Śląsku premier zakończył 

zwiedzaniem Zabytkowej Kopalni Sre-
bra w Tarnowskich Górach, wpisanej 
przed trzema laty na listę światowe-
go dziedzictwa UNESCO. – Przepiękne 
Tarnowskie Góry to miejsce, w którym 
można zadumać się nad niesamowitą 
historią polskiego przemysłu, górnictwa 
– mówił. – Zapraszam wszystkich Pola-
ków, ale też wszystkich z całego świata 
do odwiedzenia tego unikatowego w ska-
li świata miejsca.

Tarnogórska kopalnia to jedyna 
w Polsce trasa turystyczna wytyczona 
w podziemiach będących pozostałością 
po dawnych kopalniach rud srebra, oło-
wiu i cynku. W lipcu 2017 roku blisko  
30 pogórniczych obiektów w Tarnow-
skich Górach, Zbrosławicach i Bytomiu 
znalazło się na liście światowego dzie-
dzictwa UNESCO. To między innymi ko-
palniane wyrobiska i szyby górnicze, 
system odwadniania i wykorzystania 
wody pogórniczej oraz rozmaite elemen-
ty krajobrazu kulturowego.  MHB

Transformacja górnictwa odmienna od tej sprzed 20 lat? 

Nieuchronność zmian w górnictwie 
nie znaczy bezbronność

Podczas wizyty w Jastrzębiu-Zdroju premier Mateusz Morawiecki złożył wieniec przed Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego i tablicą upamiętniającą 
sygnatariusza tego dokumentu, zmarłego kilka lat temu Tadeusza Jedynaka, a potem obejrzał przygotowaną przez IPN plenerową wystawę „Tu rodziła się 
Solidarność”. Wystawę można było oglądać przed kopalnią Zofiówka
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W pierwszym półroczu kopalnie należące 
do Grupy Tauron wydobyły 10 proc. wę-
gla więcej niż w porównywalnym okre-
sie rok wcześniej – podał zarząd energe-
tycznej spółki, prezentując wyniki Grupy 
Tauron za sześć miesięcy tego roku. By-
łaby to dobra wiadomość, gdyby nie fakt, 
że sprzedaż węgla spadła w tym okresie 
o 14 proc. i była o około 600 tys. ton mniej-
sza od wielkości wydobycia. Obecnie pro-
dukcja węgla z kopalń należących do Tau-
ronu jest wyższa niż bieżące zużycie tego 
surowca – przyznają przedstawiciele fir-
my, zapowiadając ograniczanie wydobycia 
w drugim półroczu.

MNIEJ PRĄDU Z WĘGLA, 
WIĘCEJ Z OZE I Z IMPORTU

Spadek zapotrzebowania na węgiel 
to konsekwencja mniejszego popytu 
na energię elektryczną, ale też efekt 
zmian w strukturze dostaw prądu, gdzie 
energia z jednostek węglowych jest wy-
pierana przez energię z odnawialnych 
źródeł, także z importu. W pierwszym 
półroczu zużycie energii w Polsce spa-
dło o ponad 5 proc., produkcja energii 
zmniejszyła się o blisko 8 proc., a import 
wzrósł o ponad 42 proc. Największy spa-
dek, w Tauronie sięgający aż 25 proc., 
dotyczył produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych. Obecna produkcja 
z węglowych bloków koncernu jest – jak 
tłumaczy wiceprezes Grupy ds. finanso-
wych Marek Wadowski – bardzo niska, 
zaś bloki te w systemie energetycznym 
drogie. – Doszliśmy do tego, że nasza 
produkcja węgla jest wyższa niż nasze 
zużycie w Grupie, co nie jest łatwą sy-
tuacją. W związku z tym zakładamy, 

że w całym 2020 roku produkcja węgla 
będzie wprawdzie wyższa niż w roku 
2019, ale niewiele. W drugim półroczu 
będzie ona mocno ograniczona właśnie 
z uwagi na sytuację związaną ze zuży-
ciem tego węgla – mówił wiceprezes 
podczas sierpniowej konferencji pra-
sowej poświęconej wynikom Grupy 
w pierwszym półroczu, kiedy kopalnie 
Taurona wyprodukowały niespełna  
2,5 mln ton węgla handlowego, a sprze-
dały niespełna 1,9 mln ton. – Zakładamy, 
że drugie półrocze pod względem pro-
dukcji węgla będzie gorsze niż pierwsze 
z uwagi na fakt, że trafia on w dużej mie-
rze na zwały – zapowiedział Wadowski. 
Nadwyżka wydobycia nad wielkością 
sprzedaży była spora, choć już wiosną – 
dzięki antykryzysowemu porozumieniu 
ze stroną społeczną – kopalnie Taurona 
ograniczyły wydobycie do czterech dni 
w tygodniu.

WSZYSTKO W RĘKACH 
ZESPOŁU WICEPREMIERA 
SASINA?
Przyszłość aktywów węglowych 

Taurona zależy teraz między innymi 
od efektów prac zespołu, który pracu-
je nad programem naprawczym dla 
górnictwa. W pierwszej przymiarce 
do programu, która ostatecznie, wo-
bec protestów strony społecznej, nie 
ujrzała światła dziennego, rozważano 
likwidację kopalni Janina lub jej połą-
czenie z Zakładem Górniczym Sobieski, 
by następnie wydzielić część aktywów 
do likwidacji. Oficjalnie przedstawiciele 
Taurona takich planów nie komentują. 
Przypominają jednak, że już w ogło-
szonej wiosną ubiegłego roku strategii 

koncern zapowiedział rynkową wery-
fikację możliwości zbycia aktywów wę-
glowych – chodziło właśnie o Janinę. 
– Cały czas prowadzimy takie analizy. 
Obecnie wyraźnie widzimy, że bardzo 
istotnym zdarzeniem, które będzie mia-
ło wpływ na sytuację całego segmen-
tu wydobycia w Grupie Tauron, będą 
oczywiście rezultaty rozmów w Polskiej 
Grupie Górniczej. Zakładamy, że te re-
zultaty mogą dotyczyć nie tylko PGG, 
ale również całego sektora – ocenił wi-
ceprezes Wadowski. Chodzi o powołany 
przez wicepremiera Jacka Sasina zespół 
z udziałem pracodawców, związkowców 
i ekspertów, który do końca września 
ma wypracować program naprawczy 
dla PGG i całego górnictwa. Udział w jego 
pracach bierze prezes Tauronu Wydo-
bycie Tomasz Cudny. – Na pewno to, 
w jaki sposób podejdziemy do naszych 
aktywów węglowych, będzie związane 
z tym, co będzie rezultatem tych roz-
mów – podsumował Wadowski. Zespół 
ma wypracować swoje rekomendacje 

do końca września, choć związkowcy 
prognozują, że prace mogą przeciągnąć 
się do października.

AKTYWA WĘGLOWE CIĄGNĄ 
TAURON W DÓŁ?
W pierwszym półroczu 63 proc. za-

potrzebowania elektrowni i elektrocie-
płowni Taurona na węgiel zostało za-
spokojone węglem z własnych kopalń. 
Pozostała część pochodziła ze źródeł 
zewnętrznych. Grupa zamknęła pół-
rocze stratą w wysokości 317 mln zło-
tych – na jej wielkość wpłynęły przede 
wszystkim odpisy z tytułu utraty warto-
ści aktywów w segmentach wydobycia 
węgla i wytwarzania energii, a także 
odpis związany z planową sprzedażą 
spółki Tauron Ciepło na rzecz PGNiG. 
Przedstawiciele spółki wyliczyli jednak, 
że gdyby nie odpisy o łącznej wartości 
ponad 1 mld złotych, zysk netto Gru-
py za półrocze przekroczyłby 680 mln 
złotych.

MHB

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

Kopalnie Taurona wydobywają więcej węgla, niż zużywają elektrownie

Grupa czeka na rekomendacje zespołu 
ds. programu dla górnictwa

Przyszłość aktywów węglowych Taurona zależy teraz między innymi od efektów prac zespołu, który 
pracuje nad programem naprawczym dla górnictwa

TA
U

RO
N

�W
YD

O
BU

CI
E



A K T U A L N O Ś C I 1 – 1 5 � W R Z E Ś N I A � 2 0 2 0 5W W W . N OW Y G O R N I K . P L

Koronawirus przystopował prace zespołu 
ds. programu naprawczego dla górnictwa, 
jeszcze zanim zdążyły się na dobre roz-
pędzić. COVID-19 dał się we znaki dwóm 
ministrom, którzy uczestniczyli w inau-
guracyjnym spotkaniu zespołu 11 sierp-
nia w Warszawie. W efekcie zaplanowane 
tydzień później posiedzenie w Katowi-
cach odwołano, doszło do niego dopie-
ro 28 sierpnia. Dla związkowców termin 
wypracowania systemowych rozwiązań 
dla branży do końca września jest już 
nierealny. Na razie nie ma dyskusji o li-
kwidacji kopalń, pojawiła się natomiast 
szansa na szybką nowelizację przepisów, 
które pozwolą ograniczyć import energii 
i zwiększyć jej produkcję w krajowych 
elektrowniach – chodzi o odejście od obli-
gatoryjnego handlu energią poprzez gieł-
dę. Po stronie rządowej na boisku pojawił 
się nowy gracz – wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń, który ma być 
pełnomocnikiem rządu ds. transformacji 
energetycznej i górnictwa. Następne spo-
tkanie zespołu – 10 września w Warszawie.

WIRUS – NIE TYLKO 
W KOPALNIACH

Na spotkanie 18 sierpnia do Katowic 
zaproszono między innymi szefów wio-
dących firm energetycznych: Polskiej 
Grupy Energetycznej, Tauronu, Energi, 
Enei oraz Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa. Mieli być związkow-
cy nie tylko z sektora węgla kamienne-
go, ale także brunatnego i energetyki. 
Dzień przed zaplanowanym terminem 
posiedzenie odwołano w związku z po-
twierdzeniem koronawirusa u jednego 
z uczestników spotkania sprzed tygo-
dnia. Zakażony okazał się pełnomocnik 
rządu ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej Piotr Naimski, a krót-
ko potem także szef resortu klimatu 
Michał Kurtyka. Testowi na obecność 
SARS-CoV-2 poddał się również gospo-
darz spotkania, wicepremier i minister 
aktywów państwowych Jacek Sasin, 
u którego zakażenia nie stwierdzono. 
Część związkowców postulowała, by ze-
spół pracował online, ostatecznie jed-
nak spotkanie odbyło się w Katowicach 
w tradycyjnej formie 28 sierpnia, choć 
w składzie skromniejszym, niż począt-
kowo zakładano.

ARTUR SOBOŃ 
PEŁNOMOCNIKIEM 
DS. TRANSFORMACJI 
ENERGETYCZNEJ 
I GÓRNICTWA

Resort klimatu reprezentował wice-
minister Ireneusz Zyska, a Ministerstwo 
Aktywów Państwowych, oprócz wicepre-
miera Sasina, także wiceminister Artur 
Soboń, przedstawiony związkowcom 
jako nowy pełnomocnik rządu ds. trans-
formacji energetycznej i górnictwa. Sam 
wiceminister zaznaczył w rozmowie 
z dziennikarzami, że powołanie na sta-
nowisko pełnomocnika wymaga zgody 
rządu. – Na razie wykonuję swoją pracę 
jako wiceminister aktywów państwo-
wych – mówił Soboń. Jego ostrożność 
wydaje się o tyle uzasadniona, że jeszcze 

kilka tygodni temu jako pewniaka do sta-
nowiska wiceministra ds. górnictwa 
wymieniano byłego wicewojewodę ślą-
skiego i byłego senatora z Częstochowy 
Artura Warzochę, który jednak nomi-
nacji nie otrzymał. Rola Artura Sobonia 
ma być większa niż tylko „wiceminister 
od górnictwa” – miałby zająć się proce-
sem transformacji energetycznej, której 
częścią są sprawy górnictwa. Stworze-
nie tego typu stanowiska w rządzie po-
stulowała niedawno europosłanka PiS 
Izabela Kloc. – Ze względu na rangę za-
dania, jaką jest transformacja społeczna 
i gospodarcza Śląska, region zasługuje 
na pełnomocnika ds. transformacji, pod-
porządkowanego bezpośrednio premie-
rowi – napisała parlamentarzystka.

Wiceminister Artur Soboń ma  
43 lata. Pochodzi ze Świdnika, gdzie 
mieszka; jest posłem z Lubelszczyzny. 
Jest absolwentem KUL i SGH, gdzie obro-
nił pracę na temat strategii budowania 
wartości na przykładzie Lubelskiego Wę-
gla Bogdanka. Po spotkaniu ze związ-
kowcami w Katowicach oceniał, że jego 
uczestnicy obdarzyli go kredytem zaufa-
nia. Podkreślał, że pomysł, by rozmawiać 
wspólnie z udziałem przedstawicieli gór-
nictwa i energetyki, to najlepsze rozwią-
zanie, bo interes obu stron jest zbieżny. 
– Jest nim długoterminowa, stabilna po-
lityka energetyczna państwa z udziałem 
paliwa, jakim jest węgiel – mówił Soboń, 
oceniając spotkanie ze związkowcami 
jako „bardzo dobre, bardzo otwarte, 
bardzo szczere”. – Myślę, że wszyscy 
jesteśmy tutaj dobrej myśli, że uda się 
to rozwiązanie systemowe wypracować. 
Padły konkretne propozycje. Zanim ich 
nie wypracujemy w postaci rozwiązań 
legislacyjnych, to nie będę mówił o kon-
kretach, ale to są realne rozwiązania 
– zapewniał wiceszef resortu aktywów.

MNIEJ ENERGII NA GIEŁDZIE, 
WIĘCEJ Z KRAJOWYCH 
ELEKTROWNI
Na razie jedynym konkretem – jak 

ocenił po rozmowach szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz – jest 

uzgodnienie dotyczące szybkiej noweliza-
cji przepisów, które pozwolą ograniczyć 
import energii. Chodzi o zniesienie obo-
wiązku sprzedaży energii poprzez giełdę, 
które ma być przyjęte w trybie szybkiej 
ścieżki legislacyjnej. Podczas spotkania 
strona społeczna przedstawiła swój ra-
port dotyczący importu energii. Wska-
zano w nim między innymi, że w lipcu 
aż 18 proc. krajowego zapotrzebowania 
na energię zaspokajał prąd z importu, 
ze szkodą dla polskich elektrowni i bran-
ży górniczej. – Z raportu jednoznacznie 
wynika, że nie ma żadnych przepisów 
unijnych, które by nam narzucały taką, 
a nie inną wielkość importu – wskazał 
szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

W swoim komunikacie po rozmo-
wach MAP poinformowało: „Podczas 
spotkania omówiono kwestie relacji mię-
dzy firmami górniczymi i energetyczny-
mi, w tym sprawy związane z importem 
surowca czy odbiorami zakontraktowa-
nego wcześniej paliwa; potwierdzono 
również wcześniejsze ustalenia o odej-
ściu od obligatoryjnego handlu ener-
gią poprzez giełdę, co ograniczy import 
i zwiększy jej produkcję w krajowych 
elektrowniach”. Wbrew oczekiwaniom 
strony społecznej – jak dodają związkow-
cy – nie udało się jednak rozstrzygnąć 
problemu niewywiązywania się spółek 
energetycznych z kontraktów na dosta-
wy węgla z polskich kopalń. Związki li-
czą, że 10 września w Warszawie MAP 
przedstawi konkretne umowy technicz-
ne dotyczące współpracy kontraktowej 
między energetyką i górnictwem.

Strona społeczna nie otrzymała rów-
nież odpowiedzi, ile energii będziemy 
produkować z węgla w kolejnych la-
tach ani czy rząd przewiduje inwestycje 
w bezemisyjne i niskoemisyjne technolo-
gie produkcji energii z węgla. – Minister-
stwo Klimatu, które jest odpowiedzialne 
zarówno za strategię polskiej polityki 
klimatycznej, jak i politykę energetyczną 
Polski, opracowuje te dokumenty wedle 
własnego widzimisię. Ich konsultacje 
i opiniowanie pozostawiają bardzo wiele 
do życzenia. Nie tak dialog społeczny 

powinien wyglądać w tak ważnych kwe-
stiach – uważa Dominik Kolorz.

NAJPIERW DZIAŁANIA 
SYSTEMOWE, POTEM 
ROZWIĄZANIA DLA 
POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK 

Podczas spotkania nie rozmawia-
no o działaniach naprawczych dla kon-
kretnych spółek węglowych czy kopalń. 
– Ustaliliśmy, że dopóki nie będzie roz-
wiązań systemowych, nie będziemy 
siadać do rozmów o poszczególnych 
spółkach – powiedział szef górniczej 
Solidarności i przewodniczący związku 
w Polskiej Grupie Górniczej Bogusław 
Hutek. W ocenie związkowców wrze-
śniowy termin zakończenia prac rzą-
dowo-związkowego zespołu i wypra-
cowania systemowych rozwiązań dla 
górnictwa i energetyki jest już nierealny 
– bardziej prawdopodobna data to ko-
niec października. – Termin do końca 
września jest oczywiście realny, ale jeśli 
to będzie połowa października, też nie 
ma problemu – oceniał w odpowiedzi 
wiceminister Soboń.

Przedstawiciele strony rządowej 
zapewniają, że zależy im na szybkim 
wypracowaniu akceptowalnych dla 
strony społecznej rozwiązań napraw-
czych. – Sytuacja, szczególnie w Polskiej 
Grupie Górniczej, jest nagląca i wymaga 
podjęcia pilnych działań – oświadczył 
wicepremier Jacek Sasin, cytowany w ko-
munikacie swojego resortu po spotkaniu 
ze związkowcami. – Jesteśmy zdeter-
minowani, by tę sytuację ustabilizować 
i wyprowadzić na prostą. Musi to jednak 
nastąpić przy akceptacji związków za-
wodowych, ale także z uwzględnieniem 
sytuacji w sektorze energetycznym, któ-
ra również nie jest prosta – podsumował 
minister.

Ostatecznie plan nie został formal-
nie przedstawiony, a resort aktywów 
zadeklarował wypracowanie nowego 
programu wspólnie ze związkowcami 
i ekspertami.

MHB

Program dla górnictwa dopiero w październiku?

Na razie ani słowa o likwidacji kopalń

Wicepremier Jacek Sasin: – Sytuacja, szczególnie w Polskiej Grupie Górniczej, jest nagląca i wymaga podjęcia pilnych działań. Jesteśmy zdeterminowani, 
by ją ustabilizować i wyprowadzić na prostą. Musi to jednak nastąpić przy akceptacji związków zawodowych, ale także z uwzględnieniem sytuacji w sektorze 
energetycznym, która również nie jest prosta
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NOWY GÓRNIK: Bardzo prawdopodobne, 
że metan zostanie objęty systemem euro-
pejskiego handlu emisjami. To duże zagro-
żenie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej?
ARTUR DYCZKO: Metan to gaz, którego po-
tencjał cieplarniany jest 28-krotnie więk-
szy od dwutlenku węgla. Jeżeli trzeba 
będzie płacić za jego emisję proporcjo-
nalnie do jego szkodliwości dla klimatu, 
JSW może mieć kłopoty. 

Finansowe?
– Finansowe i wizerunkowe. Gór-

nictwo węgla kamiennego ma złą opi-
nię w wielu krajach Unii Europejskiej 
i wśród większości unijnych urzędników.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest pro-
ducentem węgla koksowego, który jest 
na liście surowców strategicznych dla UE. 
Producent tak ważnego surowca dla go-
spodarki unijnej nie powinien się niczego 
obawiać.

– Przy eksploatacji węgla koksowego 
wydziela się duża ilość metanu. Podej-
mujemy wiele działań, aby zredukować 
jego emisję do atmosfery, ponieważ 
chcemy chronić klimat i wykorzysty-
wać gaz ulatniający się z naszych kopalń 
do wytwarzania energii. Nasze kopalnie 
mają koncesje na wydobywanie metanu 
jako kopaliny towarzyszącej. 

Grupa JSW wydobywa węgiel koksowy, 
produkuje koks niezbędny do produkcji 
stali i wytwarza energię z metanu. To po-
wód do chwały, a nie do obaw o przyszłość. 

– To, co robimy, nie zawsze dociera 
do gremiów decydujących o kierunkach 
unijnej polityki klimatycznej. Musimy 
pokazywać i promować nasze działania. 
Tak, aby polityka zarówno na pozio-
mie UE, jak i krajowym nie skupiała 
się na nakładaniu kar, tylko na pomocy 
dającej korzyści ekologiczne i energe-
tyczne. Zarząd JSW wysyła jasny ko-
munikat: Wydobyciu węgla towarzyszy 
emisja metanu i my wiemy, jak ten szko-
dliwy gaz wykorzystywać jako błękitne 
paliwo. 

Błękitne paliwo to slogan reklamowy gazu 
ziemnego.

– Podstawowym składnikiem błękit-
nego paliwa jest metan. W wydobycie 
gazu ziemnego inwestuje się wielkie 
pieniądze. Nasze paliwo to efekt ubocz-
ny podstawowej działalności. Wystar-
czy wesprzeć inwestycje JSW służące 
wychwytywaniu tego gazu na wszyst-
kich etapach działalności górniczej 

i otrzymamy olbrzymi efekt ekologiczny, 
a przy okazji ekonomiczny. 

Chciałby pan, aby wesprzeć ideę? Przyda-
łyby się konkrety.

– Te konkrety są i dziwię się, że za-
pomina się o nich. W Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej wytwarzamy energię 
z metanu. Chcemy wytwarzać jej wię-
cej i jesteśmy do tego przygotowani. 
Zarząd JSW powołał zespoły składają-
ce się ze specjalistów różnych branż, 
które mają na celu wypracowanie 
i promowanie działań ograniczających 
emisję metanu do atmosfery. To przede 
wszystkim zwiększenie efektywności 
odmetanowania kopalń, ale również 
wykorzystanie czy też utylizacja me-
tanu wydostającego się do atmosfery 
z powietrzem wentylacyjnym. Dzia-
łania te są jednak bardzo kosztowne. 
Często trudno oszacować korzyści eko-
nomiczne w konkretnej perspektywie 
czasowej. Jednakże można oszacować 
korzyści z ograniczenia emisji metanu 
do atmosfery. Wiemy przecież, że me-
tan to gaz, którego potencjał cieplarnia-
ny jest 28-krotnie większy od dwutlen-
ku węgla. Konkretna pomoc finansowa 
ze środków unijnych jest nam bardzo 
potrzebna, aby gaz szkodliwy dla klima-
tu wykorzystywać jako paliwo o dużych 
walorach ekologicznych. My nie sta-
ramy się o wsparcie idei, ale o wspar-
cie dla konkretnych i sprawdzonych 
technologii. Problem polega na tym, 
że nie stać nas na to, aby wykorzystać 
ich wszystkie możliwości. Dlatego tak 
ważna jest informacja o tym, co robimy, 
jakie mamy plany, nad jakimi projekta-
mi pracujemy. 

Potrzebujemy wsparcia, aby 
chronić klimat i zapewniać 
coraz większe bezpieczeństwo 
pracy. Z gazu groźnego dla 
naszej planety będziemy 
w JSW wytwarzać więcej 
energii, aby zrealizować 
koncepcję samowystarczalności 
energetycznej Spółki. Wsparcie 
finansowe naszych projektów 
jest jedną z najlepszych 
inwestycji służących ekologii.

Uruchamiamy stronę interneto-
wą poświęconą wyłącznie tej tematy-
ce. Będzie można dowiedzieć się tam 

o działaniach JSW w obszarze odmeta-
nowania, ograniczania emisji metanu 
do atmosfery oraz gospodarczego wyko-
rzystania pozyskiwanego metanu. Co dla 
mnie bardzo istotne – informacje na tej 
stronie będą kierowane przede wszyst-
kim do środowiska unijnych ekspertów 
od Zielonego Ładu, którzy obecnie decy-
dują w różnych gremiach o polityce kli-
matycznej UE. Pokażemy im tylko fakty, 
nasze doświadczenia i osiągnięcia w tym 
zakresie. Przypomnimy historię budo-
wania wielkiej kogeneracji w polskim 
górnictwie rodem z JSW, przekażemy im 
dużo informacji i zaprosimy do współ-
pracy, dzięki której w JSW będziemy 
wytarzać więcej błękitnej energii. 

Spółka jest przygotowana, aby wykorzy-
stać ewentualne wsparcie?

– Od roku w strukturach JSW dzia-
ła Biuro Odmetanowania i Zarządzania 
Mediami Energetycznymi. We wszyst-
kich kopalniach utworzyliśmy oddzia-
ły odmetanowania. Przejęto od firm 
zewnętrznych obsługę i serwis stacji 
odmetanowania, jak również kontrolę 
nad siecią głównych rurociągów meta-
nowych. Pracę w strukturach odmetano-
wania znalazło ponad 200 specjalistów. 
Prowadzimy również szkolenia, odbu-
dowując kompetencje w tym zakresie, 
zgodnie z przyjętą przez nas w ubiegłym 
roku polityką. Wyposażamy te oddziały 
w sprzęt wiertniczy. Planujemy przeję-
cie od firm zewnętrznych część najbar-
dziej newralgicznych z naszego punktu 
widzenia prac. Realizujemy projekt bu-
dowy infrastruktury dla gospodarczego 
wykorzystania metanu w kopalniach 

Metan z JSW do agregatów, JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. JSW jest potęgą na skalę światową 
w przemysłowym wykorzystaniu metanu z pokładów węgla 

i w budowie nowoczesnych układów kogeneracyjnych. Od roku 
w strukturach JSW działa Biuro Odmetanowania i Zarządzania 
Mediami Energetycznymi. We wszystkich kopalniach powstały 

oddziały odmetanowania. Przejęto od firm zewnętrznych obsługę 
i serwis stacji odmetanowania, jak również kontrolę nad siecią 

głównych rurociągów metanowych. Te działania służą jednemu 
celowi – wykorzystaniu metanu jako paliwa, aby w ten sposób 
chronić klimat. – Metan to gaz, którego potencjał cieplarniany 

jest 28-krotnie większy od dwutlenku węgla. Konkretna pomoc 
finansowa ze środków unijnych jest nam bardzo potrzebna, aby 
gaz szkodliwy dla klimatu wykorzystywać jako paliwo o dużych 

walorach ekologicznych – mówi Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA 
ds. technicznych i operacyjnych, w rozmowie z Nowym Górnikiem. 

a nie w powietrze

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA ds. technicznych i operacyjnych: – Przy eksploatacji węgla koksowego wydziela się duża ilość metanu. Podejmujemy wiele działań, aby zredukować 
jego emisję do atmosfery, ponieważ chcemy chronić klimat i wykorzystywać gaz ulatniający się z naszych kopalń do wytwarzania energii.
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Knurów-Szczygłowice i Budryk. Obejmu-
je on budowę nie tylko układów kogene-
racyjnych, których łączna moc wyniesie 
48 MWe, ale również całej infrastruktury 
towarzyszącej. W tym budowę i moder-
nizację stacji odmetanowania, rozdzielni 
elektrycznych, rurociągów powierzchnio-
wych i dołowych, estakad rurowo-kablo-
wych. Łączny koszt inwestycji to ponad 
300 mln złotych. W ostatnim roku oddano 
do eksploatacji trzy układy kogeneracyj-
ne o mocy 12 MWe w ruchu Knurów oraz 
jeden, o mocy 2 MWe, w kopalni Budryk. 
Pracujemy nad tym, aby układy kogene-
racyjne podobnie jak stacje odmetano-
wania były obsługiwane i serwisowane 
przez nasze służby, i mówię tu zarówno 
o ujęciu metanu w wyrobiskach doło-
wych, jego przesyle na powierzchnię, aż 
po produkcję energii elektrycznej, ciepła 

i chłodu z metanu. Wszystko jest już nad-
zorowane przez jedno biuro – tak w JSW 
realizujemy nasze plany. 

Jaka jest rzeczywistość? Od jej oceny zale-
ży to, czy JSW dostanie wsparcie dla pro-
jektów metanowych.

– Myślę, że nie przesadzę, mówiąc, 
iż JSW jest potęgą na skalę światową 
w przemysłowym wykorzystaniu meta-
nu z pokładów węgla w ogóle, ale i w bu-
dowie nowoczesnych układów kogenera-
cyjnych w szczególe. Przekonujemy się 
o tym podczas częstych rozmów z kole-
gami górnikami z Chin, Indii, Australii 
czy nawet Indonezji.

Budowane przez JSW układy koge-
neracyjne są bardzo nowoczesne. Mają 
systemy nadzoru i wizualizacji, które 
kontrolujemy. Gorzej wygląda sytuacja 
z nadzorem nad systemem odmetanowa-
nia. Tylko w części kopalń mamy zabu-
dowany w pełni nowoczesny układ po-
miarowy z przesyłem danych poza stację 
odmetanowania. To się zmieni w grud-
niu, kiedy otworzymy najnowocześniej-
sze na świecie centrum monitoringu 
i sterowania systemem odmetanowania 
kopalń podziemnych. Pracuje nad tym 
nasza spółka JSW IT Systems. Zepniemy 
w całość eksploatowany już system od-
metanowania kopalń Pniówek – Zofiów-
ka – Borynia – Jastrzębie Bzie z budowa-
nym aktualnie systemem na Budryku 
– Knurowie i Szczygłowicach. Robimy 
to, bo obecnie do ujęcia metanu w wy-
robiskach dołowych nadal stosuje się 
rozwiązania rodem z XX wieku. Wszyst-
kie pomiary dokonywane są ręcznie. 
Wiemy, że musimy to zmienić. Dlatego 
też w Biurze Odmetanowania i Zarządza-
nia Mediami Energetycznymi wykonano 
dwa projekty, które są realizowane: roz-
budowa układu pomiarowego i bilan-
sowania gazu z odmetanowania oraz 
wizualizacja podziemnych sieci odme-
tanowania w kopalniach JSW. Umożliwi 
to pełną kontrolę nad odmetanowaniem, 
jak również pozwoli na pełniejsze wyko-
rzystanie ujmowanego metanu. To po-
czątek działań, jakie zleciłem wykonać, 
aby przygotować nas na obronę przed 
ewentualnymi zmianami w systemie eu-
ropejskiego handlu emisjami.

Dlaczego pozyskanie i zagospodarowanie 
metanu z kopalń węgla to taki trudny te-
mat? Wiadomo, jakie są zasoby metanu. 
Wykonywane są prognozy metanowości 
dla projektowanych ścian. Czyli teoretycz-
nie wiadomo, jaka ilość metanu będzie 
ujęta. Jak wygląda to w praktyce?

– Ujęcie metanu poprzez system 
odmetanowania w kopalniach nie jest 

stabilne. Różni się w czasie zarówno 
pod względem ilości, jak i stężenia me-
tanu w ujmowanym gazie. Przykładem 
jest obecnie KWK Knurów-Szczygło-
wice. W ruchu Szczygłowice metano-
wość jest wyższa od prognozowanej, 
natomiast w ruchu Knurów znacznie 
niższa – na tyle, że nie jest prowadzone 
odmetanowanie. Dlatego też układy ko-
generacyjne pracujące w ruchu Knurów 
zasilane są gazem ze Szczygłowic. Ist-
niejąca sieć nie pozwala na przesłanie 
wymaganej dla zasilenia wszystkich sil-
ników ilości gazu z ruchu Szczygłowice 
na ruch Knurów. Podjęliśmy więc decy-
zję o zabudowie w wyrobiskach doło-
wej stacji przetłaczania gazu. Jej projekt 
wykonywany jest przez Zespół Pozy-
skiwania i Zagospodarowania Metanu 
w Biurze Zarządu, a jego wykonaniem 
zajmą się nasze zakłady remontowe 
(JZR). Warto w tym miejscu zaznaczyć, 
że przed powołaniem do życia struktur 
odmetanowania w JSW wszystkie projek-
ty związane z odmetanowaniem zlecane 
były firmom zewnętrznym. 

Mówi pan, że w ruchu Szczygłowice me-
tanowość jest wyższa od prognozowanej. 
Jak wpływa to na bezpieczeństwo pracy? 

– W KWK Knurów-Szczygłowice 
w ostatnim czasie nastąpił duży wzrost 
metanowości. Obecnie z metanowością 
bezwzględną na poziomie 210 m3/min jest 
kopalnią o najwyższym wskaźniku w pol-
skim górnictwie. W znakomitej większo-
ści metan wydziela się z dwóch eksplo-
atowanych ścian w ruchu Szczygłowice. 
Całkowita metanowość tych ścian oscylu-
je na poziomie 60–80 m3/min. Jest to już 
ekstremalnie wysokie zagrożenie. Dość 
powiedzieć, że maksymalna dozwolo-
na metanowość przy stosowanym tam 
przewietrzaniu ścian wynosi 20 m3/min. 
W takich warunkach niezbędne jest sto-
sowanie odmetanowania z efektywnością 
sięgającą 70–80 proc. Jest to niezwykle 
trudne. Udaje się to realizować dzięki 
zastosowaniu chodników drenażowych, 
metody bardzo drogiej, jednakże w tych 
warunkach optymalnej. Należy dodać, 
że w najbliższym, możliwym do prze-
widzenia czasie nic w tej kwestii się nie 
zmieni. Kopalnia nadal będzie eksploato-
wała ściany przy ekstremalnie wysokiej 
metanowości. Jednakże dzięki stosowa-
niu optymalnych sposobów odmetano-
wania jesteśmy w stanie poradzić sobie 
z tym zagrożeniem i zapewnić bezpie-
czeństwo naszym pracownikom.

I tu wracamy do wykorzystania metanu. 
Ujęty metan trzeba przesłać z miejsc uję-
cia do miejsca jego wykorzystania. A jak 

pan już powiedział – nie jest to proste 
zagadnienie.

– Tak, ogromnym wyzwaniem jest 
w tym wypadku również przesył uję-
tego metanu na powierzchnię. Ujmo-
wany gaz o średnim stężeniu 50 proc. 
transportowany jest rurociągami na po-
wierzchnię pod wpływem depresji wy-
twarzanej na stacji odmetanowania. 
Obecnie w KWK Knurów-Szczygłowice 
eksploatowane są dwie powierzchniowe 
stacje odmetanowania, w każdym ruchu 
po jednej. W budowie jest jeszcze jedna 
w ruchu Szczygłowice. Ruch Knurów 
połączony jest rurociągami dołowymi 
z ruchem Szczygłowice. Łączna moż-
liwa ilość gazu do ujęcia przez wszyst-
kie stacje (po oddaniu do ruchu nowej 
stacji na Szczygłowicach) wyniesie  
400 m3/min. Dodatkowo w ruchu 
Szczygłowice, w wyrobiskach podziem-
nych, w rurociągu odmetanowania 
zabudowany jest stabilizator podci-
śnienia, który umożliwia jednoczesne 
ujęcie gazu z jednego rejonu eksploata-
cyjnego na ruch Szczygłowice i Knurów. 
Ponadto, jak już mówiłem, planujemy 
zabudowę dołowej przetłoczni gazu, 
aby w pełni zabezpieczyć dostawy gazu 
dla układów kogeneracyjnych w ruchu 
Knurów. Przy każdej stacji planowana 
jest praca układów kogeneracyjnych 
produkujących z ujmowanego metanu 
energię elektryczną i cieplną. Aktualnie 
pracują dwa układy po 2 MWe w ruchu 
Szczygłowice. Na początku lipca zostały 
oddane do użytkowania trzy układy po  
4 MWe w ruchu Knurów. Trwa procedu-
ra przetargowa na zabudowę kolejnych 
czterech układów w ruchu Szczygłowice.

Podsumowując – znamy zagrożenia, 
wiemy, jakie stoją przed nami wyzwa-
nia, mamy plan i mamy odpowiednie 
kadry, żeby go zrealizować. Pozostaje 
jeszcze kwestia pieniędzy. Jak mówiłem, 
są to bardzo kosztowne projekty, których 
nie da się zrealizować tylko ze środków 
własnych. Jeżeli uda się pozyskać finan-
sowanie, to o przyszłość możemy być 
spokojni.

Proszę krótko zareklamować projekt wy-
korzystania metanu.

– Potrzebujemy wsparcia, aby chro-
nić klimat i zapewniać coraz większe 
bezpieczeństwo pracy. Z gazu groźnego 
dla naszej planety będziemy w JSW wy-
twarzać więcej energii, aby zrealizować 
koncepcję samowystarczalności energe-
tycznej Spółki. Wsparcie finansowe na-
szych projektów jest jedną z najlepszych 
inwestycji służących ekologii. Metan 
z kopalń JSW powinien trafić do agre-
gatów, a nie w powietrze.  •

Metan z JSW do agregatów, 
a nie w powietrze

Artur Dyczko, wiceprezes JSW SA ds. technicznych i operacyjnych: – Przy eksploatacji węgla koksowego wydziela się duża ilość metanu. Podejmujemy wiele działań, aby zredukować 
jego emisję do atmosfery, ponieważ chcemy chronić klimat i wykorzystywać gaz ulatniający się z naszych kopalń do wytwarzania energii.
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Węgiel na świecie

Straszenie Chinami

W najbliższych czterech latach globalna 
produkcja węgla będzie rosnąć w tempie 
2,2 proc. rocznie, osiągając w roku 2024 
poziom 8,9 mld ton – prognozują anality-
cy międzynarodowej firmy doradczej Glo-
balData. Ich najnowszą prognozę przed-
stawiciele katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu przytoczyli w comie-
sięcznym podsumowaniu publikacji praso-
wych dotyczących światowego rynku węgla 
w lipcu. Z prognozy wynika, że w perspekty-
wie najbliższych kilku lat spodziewane jest 
zwiększenie podaży węgla między innymi 
z Indii (o 6,1 proc.) i Chin (o 2,3 proc.).

Zdaniem analityków tegoroczna 
globalna produkcja węgla przekroczy 
8,1 mld ton. Według autorów tej pro-
gnozy spodziewany w tym roku około 
7,8-proc. spadek wydobycia w Stanach 
Zjednoczonych zostanie zrekompenso-
wany zwiększeniem wydobycia w In-
diach o 8,3 proc., w Indonezji o 5 proc. 
i w Rosji o 3 proc. – w tym ostatnim 
kraju produkcję węgla utrzymano tak-
że w okresie kwarantanny związanej 
z COVID-19. Prognoza GlobalData dla 
węgla jest optymistyczna, choć – w oce-
nie ekspertów – fundamenty między-
narodowego rynku węgla są obecnie 
raczej słabe i nie wskazują na popra-
wę w najbliższej perspektywie – chodzi 

przede wszystkim o spadek globalnego 
zapotrzebowania na energię z powodu 
pandemii koronawirusa.

W lipcu – jak czytamy w opraco-
waniu ARP zamieszczonym w portalu 
Polski Rynek Węgla – międzynarodowy 
rynek tego surowca wydawał się być 
nieco wyciszony. Okres letni, który zwy-
kle charakteryzował się uzupełnianiem 
zapasów, podyktowanym zwiększo-
nym zapotrzebowaniem na surowiec 
ze względu na prace urządzeń klimaty-
zacyjnych, w tym sezonie wyglądał nieco 
odmiennie w poszczególnych obszarach 
międzynarodowego rynku.

W lipcu br. tygodniowy indeks CIF 
ARA, obrazujący ceny węgla energetycz-
nego w zachodnioeuropejskich portach 
Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, 
oscylował na poziomie od 48,95 do 50,38 
dolarów za tonę – tym samym nastąpiło 
niewielkie umocnienie cen. Tę niewiel-
ką poprawę sytuacji eksperci tłumaczą 
między innymi wzrostem marży pro-
ducentów energii w Niemczech oraz 
ograniczeniem dostaw węgla z Kolum-
bii. – Mimo zanotowanego skoku marży 
generacji w elektrowniach niemieckich, 
napędzanego wzrostem cen energii 
w Niemczech oraz niższymi kosztami 
spalania surowca, konsumpcja węgla 
w sektorze energetycznym w Europie 

Zachodniej obniżyła się po raz kolejny 
i – zdaniem analityków – prawdopo-
dobnie pozostanie na takim poziomie 

w sierpniu – wskazują autorzy opraco-
wania z katowickiego oddziału ARP.

MHB

Rolę głównego wroga ekopostępu na świe-
cie odgrywają obecnie Chiny. Powodem 
jest korzystanie przez nie z energii pocho-
dzącej ze spalania węgla i gazu. Bo choć 
Chińczycy procentowo ograniczają ilości 
zużywanych paliw kopalnych w stosunku 
do innych źródeł energii, to wobec wzrostu 
zapotrzebowania na energię ich zużycie 
w Państwie Środka będzie rosło. Podobnie 
rosła będzie globalna ilość powstającego 
tam dwutlenku węgla związanego z ist-
nieniem i działaniami ludzi. Przy czym 
jego emisja z surowców kopalnych liczona 
na jednego mieszkańca jest w Chinach niż-
sza niż w USA lub Rosji. Unijną przewyższa 
dopiero od roku 2012/2013. 

Wprawdzie temat dotyczy nie tylko 
Chin, jednak obecnie to one są najwięk-
szą, dynamicznie rozwijającą się gospo-
darką, a związana z tym emisja CO2 sta-
nowi blisko jedną trzecią światowej. Dla 
uściślenia – podobne zjawisko występuje 
wszędzie tam, gdzie państwa stawiają 
na sprawdzoną ścieżkę rozwoju, czyli 
poprawę warunków życia ich obywateli.

Kraje, które tę drogę już przeszły, 
dochodząc do zamożności, promują z ko-
lei czyste powietrze, wodę i zaintereso-
wanie sytuacją Ziemi w skali globalnej. 
Wartości cenne, jednak w piramidzie po-
trzeb znajdujące się zdecydowanie wyżej 
niż zapewnienie podstawowych potrzeb 
życiowych – jedzenia, picia, odpowied-
niego dachu nad głową i bezpieczeństwa. 

Czego nie da się uzyskać, nie zwiększając 
zużycia energii. A ona kosztuje. Ta z wę-
gla, póki nie obłożyć jej daninami, wciąż 
najmniej.

SYCI I CI DRUDZY
W dodatku, aby jedna część świata 

mogła cieszyć się spełnieniem potrzeb 
wykraczających ponad podstawowe, 
trzeba zapewnić jej dostęp do względ-
nie tanich surowców. Węgiel z Syberii, 
RPA, Australii, Kolumbii, Mozambiku, 
z dowolnych miejsc, w których koszty 
jego pozyskania są niższe niż w Europie 
lub USA. Pierwiastki promieniotwórcze 
z kopalni w Afryce, mających niedobrą 
sławę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
i warunki pracy. Metale ziem rzadkich 
z Chin, Rosji, Afryki. Wydobycie surow-
ców, brudna część produkcji, ma znaleźć 
się jak najdalej od zamożnych i sytych.

Tańsza siła robocza oraz znacz-
na elastyczność w dostosowywaniu 
i przestawianiu produkcji spowodowa-
ły przenoszenie wytwarzania do Azji. 
W czołówce są znowu Chiny. Można 
było programowo nie zauważać, do ja-
kiego stopnia stały się fabryką świata, 
jednak gdy nastąpiła pandemia koro-
nawirusa, okazało się, że bez nich bra-
kuje niemal wszystkiego. Od wyrobów 
skomplikowanych i lekarstw do zwy-
kłych kawałków zszytego materiału, 
czyli maseczek. Jeszcze zanim pande-
mia przeniosła się do Europy i Ameryki 

Północnej, zatrzymanie dostaw zabloko-
wało gospodarki. 

ZAPAŚĆ DOBRA DLA 
ŚRODOWISKA
Kilkumiesięczna światowa zapaść 

gospodarcza miała też podobno dobrą 
stronę, gdyż wpłynęła na poprawę stanu 
atmosfery. Powód do radości sił ekopo-
stępu oznacza jednak kolosalne proble-
my dla przemysłów i rządów. 

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię elektryczną i zużycie paliw 
kopalnych, zatrzymanie pracy zakła-
dów przemysłowych, ich przechodzenie 
na tryby postojowe, osłabienie transportu 
– te czynniki spowodowały spadek przy-
chodów firm, a przez to i wpływów z po-
datków. Ponadto zwykli ludzie, obawiając 
się o pracę, przystopowali wydatki. 

Oprócz dodrukowywania pienię-
dzy trzeba więc było szybko coś zrobić. 
Zwłaszcza gdy przy zatrzymaniu innych 
przemysł chiński zaczął wychodzić 
z tego stanu. A żaden kraj uczestniczący 
w światowym obrocie produkcyjno-han-
dlowym nie może pozwolić sobie na zbyt 
długie odstawienie. Kółka mechanizmu 
muszą się obracać. Zatrzymane części 
wypadają z obiegu.

Dlatego niezależnie od realnej sy-
tuacji wynikającej z rozwoju pandemii 
zaczęto odmrażanie gospodarek. Najbar-
dziej krzyczącym przykładem przewagi 
ekonomii nad problemami zdrowotnymi 

okazała się Brazylia. Ale także u nas wi-
dać to było po sytuacji w górnictwie. 
W drugiej połowie maja, gdy codziennie 
pojawiały się informacje o przyrastaniu 
liczby zdiagnozowanych chorych i zaka-
żonych, padały oficjalne zapewnienia, 
że można luzować sytuację i wznawiać 
wydobycie. Bo jest coraz lepiej i coraz 
bardziej pod kontrolą. Wyciszono co bar-
dziej histeryczne opinie o rozwoju pan-
demii, pojawiły się teksty wskazujące, 
że rok temu w kolejnych miesiącach 
umierało więcej ludzi, niż umiera w tym. 
Oraz że należy zacząć się przyzwyczajać. 

I CO DALEJ?
Nikt nie powie dzisiaj, jak będzie wy-

glądać sytuacja po pandemii. Tak zwani 
eksperci wyjaśniają co najwyżej, że z go-
spodarkami „będzie inaczej”, bez precy-
zowania jak i na ile. Nie wygląda jednak 
na to, by w jakichkolwiek warunkach 
sytuacja mogła obrócić się na korzyść 
polskiego węgla. Przypominanie, że od-
powiadamy za niecały 1 proc. emisji CO2 
wynikającej z działalności człowieka, 
tymczasem Japonia planuje budowę  
48 nowych elektrowni węglowych, a Ro-
sja wzrost wydobycia i zużywania wę-
gla… nie ma dla nas znaczenia. Zobowią-
zania unijne wymuszają dekarbonizację. 

I w tej sytuacji jedyne, czego możemy 
być w miarę pewni, jest to, że na pewno 
nie będzie taniej. 

ZBIGNIEW KORWIN

Światowy rynek

Globalna produkcja węgla będzie rosnąć

PI
XE

LB
AY

.C
O

M



1 – 1 5 � W R Z E Ś N I A � 2 0 2 0 9W W W . N OW Y G O R N I K . P L

To już czwarta generacja samochodu, któ-
ry jako pierwszy zdobył dla Toyoty tytuł 
Europejskiego Samochodu Roku. W cią-
gu 20 lat Yaris stał się najważniejszym 
modelem marki w Europie, stale zwięk-
szając zarówno wielkość sprzedaży, jak 
i udział w rynku. W 2019 roku sprzedano 
około 224 tys. egzemplarzy, co stanowi-
ło 7,6 proc. rynku segmentu B. Yaris był 
najlepiej sprzedającym się modelem To-
yoty w regionie, stanowiąc ponad 22 proc. 
sprzedaży nowych samochodów marki.

W nowej generacji po raz pierwszy 
zastosowano architekturę Toyota New 
Global Architecture (TNGA). To pierw-
szy model na modułowej platformie 
GA-B, która będzie stanowić podstawę 
dla kolejnych małych aut Toyoty. Dzięki 
niej środek ciężkości położony jest niżej, 
a nadwozie ma większą sztywność. 

Nowy Yaris jest krótszy od swojego 
poprzednika. Całkowita długość to mniej 
niż 4 metry, a przy tym rozstaw osi został 
zwiększony o 50 mm, co pozwoliło wygo-
spodarować większą przestrzeń w kabi-
nie. Jest niższy o 40 mm, ale jego szero-
kość zwiększyła się o 50 mm. Zwiększenie 
rozstawu osi pozwoliło wygospodarować 
między kierowcą a pasażerem dodatkowe 
20 mm. Bagażnik ma głębokość 700 mm 
i 286 litrów pojemności.

Niedawno na drogach Dolnego 
Śląska mogliśmy sprawdzić ten model 
w jego najciekawszej wersji silnikowej 
– hybrydowej. W czwartej generacji wy-
dajność napędu hybrydowego wzrosła 
o 20 proc., a całkowita moc o 16 proc. 

i wynosi 116 KM. Przyspieszenie od  
0 do 100 km/h wypada lepiej o 15 proc. – 
auto rozpędza się do setki w 9,7 sekundy. 
Poprawiono także jazdę z prędkościami 
autostradowymi – czas przyspieszania 
od 80 do 120 km/h spadł do 8,1 sekun-
dy. Emisję CO2 ograniczono do 86 g/km, 
a zużycie paliwa w cyklu mieszanym we-
dług normy WLTP wynosi 3,8 l/100 km, 
co oznacza poprawę o 20 proc.

Nowy silnik Hybrid Dynamic For-
ce Engine 1.5 ma moc 93 KM (68 kW) 
oraz 120 Nm maksymalnego momentu 
obrotowego (przy 3600 obr./min). Auto 
ma także nowy akumulator litowo-jo-
nowy, hybrydową skrzynię biegów oraz 
jednostkę sterującą mocą. Napięcie bate-
rii wzrosło ze 144 do 177,6 V, więc licz-
ba ogniw została zmniejszona ze 120 
do 48, co obniżyło koszty produkcji ba-
terii. W trybie elektrycznym samochód 
może osiągnąć prędkość do 130 km/h, 
a w ruchu miejskim porusza się wyłącz-
nie za pomocą silnika elektrycznego 
przez większość czasu jazdy. 

Podczas dwugodzinnych jazd stara-
łem się jak najmniej „włączać” silnik ben-
zynowy. W mieście, podczas poruszania 
się między kolejnymi skrzyżowaniami 
i światłami, było to dość proste. Poza te-
renem zabudowanym, gdzie trzeba było 
jechać szybciej i często pod górę (w końcu 
poruszaliśmy się między Wałbrzychem 
a Jelenią Górą), znacznie trudniejsze. 

W sumie na „miejskim” odcinku mia-
łem średnie spalanie 3,6 l, a na drogo-
wym 3,7 l. Starałem się jednak. Pewnie 
gdybym o tym nie myślał, tylko jeździł 

normalnie, spalanie nieco by podsko-
czyło. W sumie jednak samochodem 
jechało się bardzo dobrze – układ na-
pędowy pracował cicho i chętnie, a fo-
tele, przygotowane specjalnie z myślą 
o pierwszym rzucie tych aut na rynek, 
zapewniały wygodną jazdę. To zresztą 
niejedyny „specjalny” akcent – tylko dla 
tej pierwszej fali aut stworzono nadwo-
zia z czerwonym lakierem. Później nie 
będą dostępne.

We wszystkich wersjach w standar-
dzie jest system Toyota Safety Sense, ka-
mera cofania i elektroniczny hamulec 
postojowy (dla modeli hybrydowych). 
Wszystkie nowe Yarisy umożliwiają bez-
przewodową integrację ze smartfonem 
za pośrednictwem Apple CarPlay™ i An-
droid Auto™, dając użytkownikom łatwy 
dostęp do ulubionych aplikacji. Taka 
przynajmniej jest teoria, bo w praktyce 
mój iPhone jakoś z CarPlay nie chciał 
współpracować. 

Nowego Yarisa sprawdzaliśmy w re-
jonie Wałbrzycha, bo przy okazji mogli-
śmy wpaść do Toyota Motor Manufac-
turing Poland i zobaczyć, jak produkuje 
się tam hybrydowe przekładnie dla tego 
modelu. W innej fabryce TMMP, w Jel-
czu-Laskowicach, powstaje natomiast 
półtoralitrowy silnik Hybrid Dynamic 
Force dla tego modelu. Nowy Yaris po-
wstaje natomiast w fabryce Toyota Motor 
Manufacturing France w Valenciennes. 

NOWA TWARZ STINGERA
Kia pokazała pierwsze zdjęcia Stin-

gera po faceliftingu. Auto zyskało nowe 
światła w technologii LED z nowym 
wzorem świateł do jazdy dziennej. Tyl-
ne lampy, które zachodzą na pokrywę 
bagażnika, również mają nowy design 
i rozciągają się na całą szerokość samo-
chodu. Kierunkowskazy składają się 
z 10 pojedynczych diod LED każdy 
i nawiązują stylistyką do wyglądu flagi 
w szachownicę, której używa się w spor-
tach motorowych do sygnalizowania 
końca wyścigu.

Wnętrze zmodernizowanego Stin-
gera oferuje bardziej komfortowe fotele 
o nowym wykończeniu, wyższej jako-
ści materiały oraz ulepszony system 
multimedialny. W ramach faceliftingu 
topowego modelu marki Kia nabywcy 
zyskają większe możliwości personali-
zacji jego wyglądu. 

Kia Stinger po faceliftingu trafi 
do sprzedaży w Korei już w trzecim 
kwartale 2020 roku. Sprzedaż w Europie 
rozpocznie się w czwartym kwartale. Kia 
zapowiada, że więcej szczegółów na te-
mat auta zostanie zaprezentowanych 
już niedługo. W tym również informacji 
o nowych wersjach silnikowych i no-
wych systemach.

PIERWSZY ELEKTRYK MAZDY
Mazda wprowadza na rynek swój 

pierwszy w pełni elektryczny model  
MX-30. Podstawowa cena to około 
140 tys. złotych, ale koncern chce zła-
godzić jej wysokość przez system finan-
sowania. – Niezwykle atrakcyjna oferta 
finansowania Mazdy MX-30, która już 
w standardzie wersji KAI ma bardzo 
bogate wyposażenie, pozwoli naszym 
klientom w pełni wykorzystać unika-
towy charakter i własności pojazdu 
elektrycznego za mniej niż 1000 zło-
tych miesięcznie, a koszt przejazdu 
100 km przy wykorzystaniu domowej 
ładowarki wallbox i wyborze najtańszej 
taryfy za energię elektryczną nie prze-
kroczy 10 złotych – mówi Piotr Nowak, 
dyrektor sprzedaży Mazda Motor Po-
land. Ładowarkę, która ładuje baterie 
samochodu od 20 do 80 proc. w około  
3 godziny, Mazda dodaje za złotówkę.

W przypadku promocyjnego kredy-
tu klient może zdecydować o wysokości 
wpłaty własnej w zakresie 0–30 proc. i cza-
sie trwania umowy od 36 do 48 miesięcy, 
w przypadku leasingu również możliwa 
jest wpłata własna w wysokości 0–30 proc. 
i wybór umowy na 24, 36 lub 48 miesięcy.

Moc układu napędowego to  
107 kW/145 KM, a maksymalny mo-
ment obrotowy 270,9 Nm. Napędzana 
na przednie koła Mazda MX-30 może 
przyspieszać od 0 do 100 km/h w 9,7 se-
kundy i rozwinąć prędkość maksymalną 
ograniczoną elektronicznie do 140 km/h. 
Gorzej z zasięgiem. Przy zużyciu ener-
gii na poziomie 19 kWh/100 km aku-
mulator litowo-jonowy o pojemności  
35,5 kWh zapewnia modelowi MX-
30 zasięg 262 km w cyklu miejskim 
i 200 km w cyklu mieszanym (według 
normy WLTP). Mazda zauważa jednak, 
że to znacznie przekracza średnie dzien-
ne zapotrzebowanie klientów europej-
skich, które według ubiegłorocznych ba-
dań Ipsos wynosi 48 km.   PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Kia Stinger po faceliftingu trafi do sprzedaży w Korei już w trzecim kwartale 2020 roku

W ciągu 20 lat Yaris stał się najważniejszym modelem marki w Europie W nowej generacji po raz pierwszy zastosowano architekturę Toyota New Global Architecture (TNGA)
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Informacje motoryzacyjne

Nowy Yaris zza kierownicy
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Kazimierz miał niesamowity talent – za-
truwał życie każdemu, na kogo trafił. 

Nikogo nie oszczędzał. Gdy znalezio-
no go martwego w swoim garażu, miał 
59 lat i o wielu więcej wrogów.

Pochodził z Warszawy, ale mieszkał 
na wsi, której był sołtysem. Miał żonę 
i dorosłą córkę, z zawodu był mechani-
kiem. Wyprowadzili się z miasta, bo jak 
sam wielokrotnie mówił – chciał coś zna-
czyć, a na wsi było według niego łatwiej 
to osiągnąć.

Kazimierz wierzył w zamordyzm. 
Gardził wszystkim i wszystkimi, chwy-
tał się zawsze najniższych możliwych 
sposobów, żeby postawić na swoim 
i udowodnić swoją wyższość. Był nie-
wiarygodnie skąpy – wszystkie zaro-
bione pieniądze skrzętnie przeliczał 
i chował, nie wierzył bankom, dużo 
bardziej ufał własnej skarpecie. Nigdy 
z nikim się nie dzielił, prezenty uzna-
wał za kretyński przykład rozrzutności 
i niegopodarności, żonie wydzielał pie-
niądze co do grosza.

Ożenił się młodo, z poznaną na po-
tańcówce Basią. Właściwie jedynym po-
wodem tego małżeństwa była ciąża i zde-
cydowane naciski ze strony jej rodziny.  
Zresztą – była to smutna ceremonia, 
bo Kazimierz dość szybko dał się poznać 
jako zaborczy, skąpy i zazdrosny typek. 
Później miało być jednak zdecydowanie 
gorzej…

Najgorszy okres zaczął się, gdy Kazi-
mierz przekroczył pięćdziesiątkę. Jego 
ataki złości i zazdrości w połączeniu 
z chorobliwym przekonaniem o tym, 
że wszyscy chcą go okraść albo oszukać, 
sprawiły, że Basia zaczęła myśleć o roz-
wodzie. Sama ledwo przekroczyła czter-
dziestkę, a czuła się jak wykończona 
życiem staruszka. Ania, córka Basi i Ka-
zimierza, właśnie zaczęła studia i spę-
dzała na uczelni, w pracy i na dojazdach 
większą ilość czasu. To ona zresztą była 
iskrą, od której zaczął się w jej matce 
proces dorastania do decyzji o rozstaniu. 
Gdy Basia, która całe życie pracowała, 
ale zarabiała niewiele, skompletowała 
część potrzebnych papierów – znalazł 
je Kazimierz. I wielką falę złości rozłado-
wał wtedy na żonie. Zresztą skutecznie, 
bo decyzja o rozwodzie została wtedy 
odroczona na nieokreśloną przyszłość.

Zresztą Kazimierz mocno zatruwał 
życie nie tylko jej. Ich wspólna córka, 
Ania, choć w takim domu na pewno nie 
było to łatwe, wyrosła na silną i pewną 
siebie kobietę. Lata pomiatania przez 
ojca, wydzielania co do grosza pienię-
dzy, zakaz spotykania się ze znajomy-
mi po szkole pozostawiły w niej jednak 
wielki, niezmywalny ślad.

Przypadków drwin, przemocy czy 
wręcz znęcania się Kazimierza było 
jednak bardzo wiele. Pracujący u nie-
go pomocnik, lekko opóźniony Adaś, 

niejednokrotnie dostawał od niego cięgi. 
Kazimierz, który nie cierpiał zwierząt, 
kiedyś celowo potrącił Tofika, małego, 
ukochanego yorka swojej sąsiadki. Jeśli 
w okolicy dochodziło do jakichś machlo-
jek – zazwyczaj umoczony był w to on. 
A mimo to, z wielu powodów, przez lata 
był nie do ruszenia.

Aż do tamtego jesiennego popołu-
dnia, kiedy Marysia, która czasem poma-
gała Basi ogarnąć dom, znalazła zwłoki 
Kazimierza. Leżał twarzą do podłogi 
w dużej kałuży krwi, która już zdążyła 
lekko zaschnąć. Ciekawsza i bardziej 
zagadkowa historia miała się jednak 
dopiero zacząć, gdyż Kazimierzowi za-
dano prawie dwadzieścia ciosów no-
żem. Do tego sekcja zwłok wykazała, 
że został także otruty. Policja jednak nie 
była w stanie określić, kto mógł zabić 

– bo właściwie niemożliwe było znale-
zienie osoby, która nie miałaby jakiegoś 
powodu, by chcieć jego śmierci. Szybko 
okazało się też, że ciosy nożem zadano 
na różnych wysokościach, pod różnym 
kątem i z różną siłą, a trudno było także 
określić, który z nich był tym śmiertel-
nym. Po kilku tygodniach dochodzenia 
nierozwiązana sprawa przycichła, mor-
dercy nie znaleziono…

Kazimierza pochowano, codzienne 
życie wróciło do normy. A właściwie 
– do nowej normy, takiej bez wielkich 
kłótni, z mniejszą ilością lęku i strachu, 
szczególnie dla ludzi, którzy mieli czę-
sty kontakt z zamordowanym. Jedyną 
pozostałością po tym, co się wydarzyło 
w tamtym garażu, była tajemnica, która 
już na zawsze miała powiązać ze sobą 
kilkanastu mieszkańców wsi. •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Tajemnica

Muzyka łagodzi obyczaje. Ale chyba nie 
Polaków. Niedawno rodzina ze Śląska 
zasłynęła w Mielnie piosenkami Zenka 
Martyniuka. Tak długo torturowali nimi 
plażowiczów, aż wezwano policję. Mun-
durowi przekonali ich, że inni mają prawo 
słuchać szumu fal.

O ile na plażach można liczyć na in-
terwencję policji czy straży miejskiej, 
o tyle na górskich szlakach zdani jeste-
śmy na własną siłę perswazji. Coraz czę-
ściej idziemy ucho w ucho z amatorami 
decybeli. Smartfony z dobrymi głośni-
kami podgrzewają atmosferę. Nie wiem, 
dlaczego młodzi mężczyźni nie potrafią 
chodzić bez muzyki. Mylą krok czy boją 
się własnych myśli? A może chcą być 
zauważalni, bo w ostatnich latach przy-
bywa kobiet w różnym wieku skorych 
do górskiego wysiłku, a lawinowo maleje 
męska reprezentacja wśród turystów. 
Może dla nich za daleko po piękne wido-
ki, a w dolinach mają inne przyjemności. 

Na Babiej Górze wdałam się w spór 
z grupą siorbiących piwo nastolatków – 
czyja muzyka jest lepsza od mojej? Swoją 
miałam w głowie, a oni wlekli techno 
ze sobą w góry. Prośby o wyłączenie gło-
śników lub używanie słuchawek nie były 
dla nich zrozumiałe. Dowiedziałam się 
o sobie różnych rzeczy, z których naj-
milszym określeniem było stare truchło. 
Usiłowałam młodzieńców przekonać, 
że truchło ze swojej istoty samo nie cho-
dzi, a ja owszem. Młodość mi szczęśliwie 

przeminęła, bo moje pokolenie miało 
zdecydowanie bardziej wyrobione gusty 
muzyczne niż oni. Może siłowalibyśmy 
się na słowa do dziś, gdyby nie dwóch 
dobrze wyrośniętych i rozbudowanych 
mięśniowo facetów. Jedno ich niecen-
zuralne słowo i wrażenia wizualne za-
łatwiły sprawę. Młodziaki zabrali się 
ze swoim rykowiskim w powrotną dro-
gę, zostawiając nam prawo do wypo-
czynku we względnej ciszy.

Głośne rozmowy, pokrzykiwanie 
na dzieci, słuchanie muzyki w miejscach 
zbiorowego wypoczynku czy relaksu jest 
naruszeniem cudzej przestrzeni osobi-
stej. W tym samym arsenale wkurza-
jących gaf są przekleństwa, werbalne 
zaczepki nieznajomych itd. Tegorocz-
ne wakacje są trudne, ponieważ musi-
my ze sobą obcować w turystycznych 
miejscach w kraju w większej masie niż 
w minionych latach.  JOLANTA TALARCZYK

Parasomnia jest grupą zaburzeń, które 
polegają na mimowolnych ruchach i za-
chowaniach pojawiających się podczas 
snu. Wyróżniamy wśród nich między in-
nymi: zgrzytanie zębami, koszmary senne 
i paraliż senny. Mogą zachodzić w fazie 
głębokiego snu NREM (non-rapid eye mo-
vement, czyli o wolnych ruchach gałek 
ocznych) lub REM (rapid eye movement 
– sen o szybkich ruchach gałek ocznych). 
Zaburzenia te występują u jednego do kil-
kunastu procent ludzi i zazwyczaj dotyka-
ją osoby po 50. roku życia. 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY PARASOMNI? U doro-
słych zaburzenia tego typu najczęściej 
pojawiają się epizodycznie. Ich źródłem 
może być stres, na który narażony jest 
śpiący. Czasami też może się do nich 
przyczynić zbyt mała ilość snu. Jeśli 
chcemy uniknąć powtarzania się tych 
zachowań, warto uregulować swój rytm 
snu, czyli chodzić spać o stałej porze, 
na co najmniej siedem godzin.

JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BRUKSIZMOWI? Zgrzy-
tanie zębami podczas snu może dopro-
wadzić do uszkodzenia szkliwa i starcia 
koron zębowych. Leczenie polega na ma-
sażach prowadzących do rozluźnienia 
mięśni. Dobre efekty dają również za-
biegi fizykoterapeutyczne. Stomatolog 
może też zlecić wykonanie specjalnej 
szyny, którą zakłada się na czas snu. Za-
pobiega ona zgrzytaniu zębami i tarciu 
górnymi o dolne. Jest to jednak leczenie 
objawowe, które nie likwiduje przyczyn 

choroby. Należy więc nauczyć się odre-
agowania stresu poprzez relaks – może 
to być spacer, słuchanie muzyki czy lek-
tura książki. 

CZY MOŻNA ODGONIĆ KOSZMARY SENNE? 
W przypadku tego zaburzenia oso-
ba śniąca przeżywa sny świadomie 
i po przebudzeniu jeszcze przed długi 
czas pamięta ich treść. Przyczyną wy-
stępowania tego typu snów jest najczę-
ściej traumatyczne przeżycie lub zespół 
stresu pourazowego. Jeśli koszmary 
nawracają, warto udać się na psycho-
terapię, niekiedy w połączeniu z lekami 
antydepresyjnymi.

CZY PARALIŻ SENNY JEST GROŹNY? Mimo 
nieprzyjemnych odczuć, jakie wywołu-
je, nie jest groźny i ustępuje samoistnie 
po kilku minutach. Najczęściej wystę-
puje w czasie wybudzania ze snu i ob-
jawia się całkowitym lub częściowym 
bezwładem ciała, co powoduje niepokój 
i lęk. Osoba dotknięta paraliżem sennym 
nie jest w stanie wykonać jakiegokol-
wiek ruchu ani wydać z siebie dźwięku, 
a na klatce piersiowej czuje ogromny 
ciężar, który utrudnia jej oddychanie. •
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Głośne rozmowy, pokrzykiwania, słuchanie 
muzyki w miejscach zbiorowego wypoczynku jest 
naruszaniem cudzej przestrzeni osobistej
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SPADŁ WSKAŹNIK UFNOŚCI KONSUMENCKIEJ. 
W sierpniu br. odnotowano pogorsze-
nie obecnych i przyszłych nastrojów 
konsumenckich wobec poprzedniego 
miesiąca – podał GUS. Bieżący wskaź-
nik ufności konsumenckiej, syntetycz-
nie opisujący obecne tendencje kon-
sumpcji indywidualnej, wyniósł -15,2 
i był o 1,8 pkt proc. niższy w stosunku 
do poprzedniego miesiąca. Najbardziej 
pogorszyły się oceny przyszłej i obecnej 
sytuacji ekonomicznej kraju. Poprawiły 
się natomiast oceny możliwości dokony-
wania ważnych zakupów oraz sytuacji 
finansowej gospodarstwa domowego 
– wzrosty odpowiednio o 3,1 pkt proc. 
i 1,1 pkt proc. Obecna sytuacja epide-
miologiczna miała wpływ na odpowiedzi 
dotyczące koniunktury konsumenckiej 
dla 83,8 proc. respondentów.

DANE O SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WSKAZUJĄ 
NA POWRÓT NORMALNYCH ZACHOWAŃ POLSKICH 
KONSUMENTÓW. Sprzedaż detaliczna w ce-
nach stałych w lipcu 2020 roku wzrosła 
o 3,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu 
miesięcznym o 6,5 proc. – poinformował 
GUS. Istotne w odbiciu sprzedaży były 
zakupy głównie aut oraz paliwa i dóbr 
trwałych (kategoria meble, RTV i AGD 
zanotowała przyrost 15,8 proc. r/r). 

ROSNĄ CENY UBEZPIECZEŃ. Średnio o 19 proc. 
r/r wzrosły w drugim kwartale 2020 roku 
średnie ceny ubezpieczeń na świecie – 
wynika z raportu Marsh Global Insuran-
ce Market Index. To efekt pandemii, 
hamowania gospodarki, ale też zmian 
klimatycznych. Do wzrostu cen ubez-
pieczeń przyczyniły się również wyższe 
stawki polis majątkowych, finansowych 
i profesjonalnych. Ceny rosły we wszyst-
kich regionach świata. W USA ceny ubez-
pieczeń poszły w górę o 18 proc. r/r, 
w Wielkiej Brytanii o 31 proc., w Europie 
kontynentalnej o 15 proc., a w regionie 
Pacyfiku o 31 proc. W Polsce tendencja 
wzrostu cen ubezpieczeń już się rozpo-
częła, ale stanie się bardziej widoczna 
dopiero za kilka miesięcy. •

Śląsk browarami stoi – region może się 
pochwalić między innymi zakładami 
w Cieszynie, Żywcu i Tychach, Książę-
cym, Zamkowym czy rzemieślniczym 
Wąsoszem. Niedługo dołączy do nich ko-
lejny, tym razem w Dąbrowie Górniczej. 
Jego powstanie było pomysłem miesz-
kańców, którzy chcieli, by sensownie za-
gospodarowano poprzemysłowe tereny. 
Tymczasem zawierciański Browar Jana 
zaprasza swoich klientów do wspólne-
go warzenia.

Browar w Dąbrowie Górniczej 
ma powstać w jednej z poprzemysło-
wych hal dawnej fabryki Defum, w któ-
rej teraz mieści się Fabryka Pełna Życia. 
Mieszkanki i mieszkańcy podczas kon-
sultacji społecznych w sprawie zago-
spodarowania terenów i hal wyraźnie 
opowiedzieli się za tą koncepcją. Teraz 
rozpisano przetarg na najemcę, który 
stworzy browar. Proponowany 30-let-
ni okres najmu – maksymalny przewi-
dziany prawem – będzie zarówno za-
bezpieczał interes spółki zarządzającej 
terenem, jak i da komfort zwycięskiej 
firmie, by w spokoju budowała jakość 
swojej marki i oferty. Zostanie też ona 
zobowiązana do przebudowy istniejącej 
hali oraz renowacji elewacji, które mają 
pozostać nieotynkowane. Miejski bro-
war, o nieznanej jeszcze nazwie, ma po-
wstać w Dąbrowie Górniczej do końca 
2021 roku.

NAWARZ I WYPIJ

Browar Jana z Zawiercia ogło-
sił kampanię (WY)warzone, czy-
li pierwszy ogólnopolski projekt, 
w ramach którego to klienci stworzą 
od A do Z recepturę piwa, jakie chcą pić. 
Do tej pory browary warzyły specjalne 
piwa we współpracy z blogerami czy 
właścicielami pubów, tym razem głos 
został oddany fanom. Nad wcieleniem 
ich słów w życie i stworzenie stosownej 
receptury, zachowującej najwyższe stan-
dardy sztuki piwowarskiej, będą czuwać 
pracownicy zakładu. Ogłaszając tę akcję, 
zawierciański browar chce wyjść na-
przeciw oczekiwaniom klientów, którzy 
mają coraz większą wiedzę o piwie i nie 
zadowalają się typowym „koncernia-
kiem” ze sklepu. 

Chętni i pomysłowi piwosze mogą 
brać udział w zabawie w mediach spo-
łecznościowych Browaru Jana. Co kilka 
dni będą podejmować kolejne decyzje, 
dotyczące na przykład stylu, w jakim 
powstanie piwo, zawartości alkoholu 
lub jego braku, rodzaju słodów i chmieli, 
skali goryczki czy dodatków. Na końcu 
wymyślą nazwę dla zaprojektowanego 
przez siebie trunku. Inicjatywie browaru 
przyświeca również cel edukacyjny. Jego 
pracownicy przekonują, że chcą w ten 
sposób jak najszerszej grupie odbiorców 
przybliżyć wiedzę o piwie, browarnic-
twie, piwnych stylach, właściwościach 

składników, z których piwo po-
wstaje, oraz pokazać, jak się 
je warzy.

PIWNE ZASILANIE
Wszyscy się zgodzą, że zimne piwo 

dodaje energii, szczególnie w upalne 
lato. Tymczasem obecnie w Australii 
wytwarza ono energię w sposób do-
słowny. Przez pandemię koronawiru-
sa wiele restauracji i pubów na anty-
podach zrezygnowało z dostaw piwa. 
Władze stanu Australia Południowa 
postanowiły, że nieodebranego trunku, 
któremu skończył się okres spożycia, 
nie będzie się likwidować, tylko wyko-
rzysta z pożytkiem dla społeczeństwa. 
Miliony litrów piwa typu ale i lager tra-
fiły do oczyszczalni ścieków Glenelg 
na przedmieściach Adelajdy. Tam orga-
niczne odpady przemysłowe mieszane 
są z osadem ściekowym do produkcji 
biogazu, który następnie wykorzystuje 
się do zasilania w energię elektrycz-
ną całego zakładu. Jak podała stacja 
CNN, dzięki napływowi piwa produkcja 
energii wzrosła do 654 megawatogodzin 
w ciągu miesiąca. Po dodaniu około  
150 tys. litrów przeterminowanego 
piwa tygodniowo w maju wygenero-
wano rekordowe 355 200 metrów sześc. 
biogazu i kolejne 320 tys. metrów sześc. 
w czerwcu. Taka ilość energii wystarczy 
do zasilenia 1200 domów. 
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Poleje się w Dąbrowie
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