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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA: Barbórkowa akcja

Cyfrowa rewolucja w planowaniu
pracy dołowej kolei
PGG wdroży innowacyjny system informatyczny wspomagający podziemny
transport.

STRONA 3

Śląsk drugą Japonią?
Strona społeczna liczy, że rząd da zielone światło dla czystych technologii
węglowych.





STRONA 5

Strategia, projekt, efekt
Artur Dyczko: Strategia Grupy JSW to
ambitne cele i skuteczne metody działania.
STRONA 6

Załatwili węgiel, teraz gaz

Taksonomia – modne słowo na unijnych salonach budzi trwogę wśród
przedsiębiorców.
STRONA 8

Nowe hybrydy na rynku

Informacje motoryzacyjne.



T

G Ó R N I C Z E G O

WWW.NOWYGORNIK.PL

N R 21 / 2 0 2 0 • 1 – 1 5 L I S T O P A D A 2 0 2 0



U

Ś R O D O W I S K A

STRONA 9

Dla potrzebujących

W dotychczasowych trzech dużych akcjach oddawania krwi i osocza wzięło udział prawie tysiąc
pracowników JSW. Uczestniczą oni nie tylko w akcjach organizowanych przez JSW i Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, do punktów krwiodawstwa zgłaszają się
także indywidualnie. – W JSW jest grupa ponad 4 tys. ozdrowieńców. To osoby, które były zarażone
koronawirusem, ich organizm wytworzył antyciała, a osocze z ich krwi jest w wielu przypadkach
jedynym ratunkiem dla ciężko chorych na COVID-19. Dlatego wspólnie z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu organizujemy kolejną akcję – mówi Włodzimierz
Hereźniak, prezes JSW SA. Wszyscy, którzy przechorowali COVID-19 lub przebyli bezobjawowe
zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i zostali uznani za zdrowych, mogą się zgłaszać do raciborskiego
centrum lub jego terenowych oddziałów w Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim lub Rybniku
i oddać osocze. W Polsce rośnie liczba osób chorych, w tym z bardzo ciężkimi objawami. Sytuacja
w szpitalach staje się coraz trudniejsza. Potrzebne jest osocze, którego ciągle brakuje, a można
je pozyskać tylko od ozdrowieńców. Potrzebna jest także krew.
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z M AT U S I A K

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Inwestycja w Suszcu

M

imo pandemii JSW realizuje swoje najważniejsze
inwestycje. Przyspieszono tempo prac w kopalni Jastrzębie-Bzie. W latach 2019–2022 JSW przeznacza na budowę nowego zakładu około 600 mln złotych, a do 2033
roku łączne nakłady mogą sięgnąć 3 mld złotych. Docelowo kopalnia Bzie ma wydobywać rocznie około 2 mln
ton bardzo dobrej jakości węgla koksowego. Według
specjalistów w złożach Bzie-Dębina jest prawie 180 mln
ton cennego surowca niezbędnego do produkcji stali.

B

udimex zakończył budowę zespołu hal produkcyjno-remontowych w Suszcu dla Jastrzębskich Zakładów
Remontowych. Wartość robót to 53,1 mln złotych. Wybudowano nowe hale, zmodernizowano i rozbudowano
istniejące obiekty o powierzchni ponad 15 tys. mkw.
Prace w Suszcu, na terenie zamkniętej kopalni Krupiński, obejmowały także budowę dróg wewnętrznych,
parkingów i placów składowych.

J

ZR w nowych obiektach będą produkować i remontować maszyny i urządzenia potrzebne kopalniom.
Dzięki przedsięwzięciu ma powstać około 170 nowych
miejsc pracy.

T

e dwie informacje (przyspieszenie budowy kopalni
i inwestycja JZR) łączą się w jeden ciąg logiczno-inwestycyjny. JZR będą dostarczać sprzęt potrzebny w kopalniach JSW. To spowoduje uniezależnienie od części
dostawców zewnętrznych, którzy czasem zawyżają
ceny. W efekcie między innymi węgiel ze złoża Bzie-Dębina będzie można wydobywać taniej.

W

ęgiel koksowy jest na liście surowców krytycznych
dla gospodarki unijnej. Dlatego też inwestycje JSW
są inwestycjami w przyszłość. Jeszcze przez dziesięciolecia węgiel koksowy będzie potrzebny do produkcji
koksu, którego na razie nie da się zastąpić w procesie
wytwarzania stali. Spółka ma gwarancję, że jej produkty będą wciąż potrzebne. To dobra informacja w tak
trudnym czasie.
•

FELIETON

Umrzemy bardziej świadomi
Minione stulecie dostarczyło wiedzy o tym, co chcemy
mierzyć, urządzenia i metodykę pomiarów. Bieżące –
uczuliło na problem, a rozwój komunikacji internetowej
ułatwił nagłośnienie go.
W efekcie wiemy już, że w roku 2015 jeden procent najbogatszych mieszkańców Ziemi wygenerował
15 proc. dwutlenku węgla, pochodzącego z szeroko pojmowanej działalności ludzkiej. Rozszerzając kryteria
na 10 proc. najbogatszych, można im przypisać 52 proc.
emisji CO2. 40 proc. „średnio zamożnych” – 41 proc.
Pozostałe 50 proc. ludzi należące do grupy najbiedniejszych jest odpowiedzialne za 7 proc.
Biedniejszy kraj to przeciętnie uboższa (co niekoniecznie znaczy mniej wartościowa) żywność, mniej
wyrzucanych dóbr, które nadają się jeszcze do użytku
albo tylko wymagają naprawy, mniej energii elektrycznej, do której czasem po prostu nie ma dostępu.
Jeszcze ciekawiej wygląda podliczenie skumulowanych emisji CO2 za ten sam okres (1990-2015).
Jeśli emisję pochodzącą od 50 proc. najbiedniejszej
ludności świata przyjąć za X, to 40 proc. średnio zamożnych dotyczyło 6 X, a 10 procent najbogatszych
– 7,5 X. W tym jeden procent najbogatszych z bogatych
wygenerował ponad dwa razy więcej niż wszyscy
najubożsi.
Można oczywiście dyskutować o zakresie pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w tzw. Trzecim Świecie.
Jednak z innych wyliczeń wnika, że najbogatsi bogacili
się w tym czasie szybciej, niż wzrastała średnia zamożność, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych. Natomiast
tam najszybciej wzrastała liczba mieszkańców.
Wiemy zatem, że jeśli chodzi o emisje – jest źle.
Wiemy, że obecnie głównie na skutek rozwoju następującego w Chinach i Indiach na pewno lepiej nie będzie.
Tylko nikt nie ma sensownego pomysłu, co i jak z tym
zrobić. Całość sprowadza się zatem do konstatacji,
że po prostu – umrzemy bardziej świadomi.

ZBIGNIEW KORWIN

Spieszmy się rozważnie

S

pecjalny zespół powołany przez prezesa JSW
ma opracować plan, dzięki któremu nasze kopalnie będą produkowały 100 proc węgla koksowego.
Uważam, że cel jest tak ambitny, że aż mało realny.
Żeby dostać się do węgla koksowego, trzeba przejść
przez warstwę energetycznego. Siłą rzeczy trzeba go
wydobyć.

U

ważam, że nie uda się zbyt szybko zrealizować tej
koncepcji z jeszcze jednego powodu. Otóż w historii
polskiego górnictwa zawsze tak bywało, że jak był
nadmiar węgla energetycznego, to później zaczynało
go brakować. Pisałem o tym mechanizmie już kilka
razy, dlatego teraz uzasadnię to bardzo krótko. Jak była
nadprodukcja węgla energetycznego, kopalnie wydobywające to paliwo cięły koszty, a tym samym inwestycje.
W krótkim czasie to jeszcze nie dramat. W dłuższym
powoduje, że stare fronty się wyczerpują, a nowych
nie ma. Jak nie ma nowych frontów wydobywczych,
to po jakimś czasie nie ma węgla. Podejrzewam więc,
że wkrótce zaczniemy czytać informacje o tym, że PGG
nie wywiązuje się z kontraktów. I to nie będzie jej wina,
tylko wszystkich, którzy po raz kolejny dopuścili do powtórki sytuacji. Co to ma wspólnego z JSW? Otóż może
się okazać, że węgiel, który jest teraz produktem ubocznym, stanie się poszukiwanym na rynku paliwem.

C

zy w takim razie mamy nie skupiać się na węglu
koksowym? Mamy dążyć do zapowiadanej koncentracji wysiłków na wydobyciu węgla koksowego, ale
bez bezmyślnego pośpiechu. Oprócz argumentu, o którym pisałem powyżej, jest jeszcze jeden – racjonalna
i odpowiedzialna gospodarka złożem. Rzeczywiście
można przebić się przez węgiel energetyczny, dotrzeć
do koksowego i spisać na straty mało atrakcyjne paliwo,
wydobywając wyłącznie surowiec do produkcji koksu.
Jednak prawo geologiczno-górnicze zabrania takiego
marnotrawstwa darów natury. Nie marnujmy węgla
energetycznego. Spieszmy się rozważnie. 

•

JASTRZĘBSK A SPÓŁK A WĘGLOWA

Jastrzębska Spółka Węglowa znalazła się w gronie zwycięzców rankingu Czempioni Narodowi, obok PKN Orlen,
KGHM Polska Miedź i PGNiG. Trzecią już edycję rankingu,
który klasyfikuje największe polskie firmy w czterech kategoriach: gospodarka, branża, zagranica oraz innowacyjność, przygotowała Polityka Insight.
W tym roku tematem przewodnim raportu jest
kapitał ludzki – jeden z kluczowych zasobów we współczesnej gospodarce. Jak piszą organizatorzy rankingu
w swoim raporcie, zgodnie z analizami OECD rozwijanie kapitału ludzkiego w perspektywie całego społeczeństwa może zwiększać ogólny dobrobyt i poczucie
szczęścia. Jednocześnie pozwala on też przedsiębiorstwom podnosić potencjał produkcyjny. – W JSW uważamy, że ogromną wartością są ludzie – nie bez powodu
nasza spółka została w minionym roku uznana za Pracodawcę Przyjaznego Pracownikom. Dbamy o ludzi,
zapewniając godziwą płacę za bardzo trudną i wykonywaną w niełatwych warunkach pracę, troszcząc
się o ich rozwój, ale też bezpieczeństwo – podkreśla
Włodzimierz Hereźniak, prezes JSW.
Jak pisze Polityka Insight, większość rankingów
firm opracowywanych w Polsce skupia się wyłącznie

na wielkości przedsiębiorstwa lub grupy kapitałowej
mierzonej podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi – przychodem, zyskiem, eksportem czy
zatrudnieniem. Jednak to tylko jeden z wymiarów,
na który kładzie się nacisk w polskim dyskursie publicznym o czempionach narodowych. Oprócz wielkości przedsiębiorstw ważna jest także ich wydajność,
rola w branży, obecność na rynku międzynarodowym
czy inwestycje w rozwój i innowacyjność, dlatego
organizator rankingu opracował własny wskaźnik,
na który składa się średni wynik każdej firmy w czterech kluczowych kategoriach: gospodarka, branża,
zagranica i innowacyjność. Ponadto do klasyfikacji
firm wykorzystano wypełnione przez spółki ankiety przygotowane specjalnie na potrzeby badania.
Wyróżniono w sumie 40 polskich firm, pogrupowanych w cztery kategorie: Czempioni Międzynarodowi,
Czempioni Narodowi, Aspirujący Czempioni Narodowi i Czempioni Lokalni. JSW SA zajęła wysokie, ósme
miejsce wśród Czempionów Narodowych. Średnio
najwyższy wynik punktowy uzyskały firmy zajmujące się górnictwem i wydobywaniem, na co złożył
się bardzo dobry wynik KGHM i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, które znalazły się w pierwszej dziesiątce

JSW SA/DAWID LACH

Firma w gronie Czempionów Narodowych

rankingu. Warto dodać, że grupy kapitałowe zajmujące się górnictwem miały najlepszy wynik w kategorii gospodarka, wyprzedzając nawet czempionów
energetycznych.

•
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PGG wdroży innowacyjny system informatyczny wspomagający podziemny transport

Cyfrowa rewolucja w planowaniu pracy
dołowej kolei
Polska Grupa Górnicza, w której kopalniach są setki kilometrów podziemnych
kolejek podwieszanych i spągowych
do transportu pracowników i materiałów,
wdroży innowacyjny system informatyczny
wspomagający planowanie pracy dołowej
kolei. Pozwoli on zaoszczędzić czas i pracę osób, które wiele związanych z podziemnym transportem obliczeń musiały
dotąd wykonywać w arkuszach kalkulacyjnych. Powstanie też baza danych o różnych konfiguracjach kolejek wykorzystywanych w poszczególnych zakładach.

ZANIM WYRUSZY KOLEJKA…
Unowocześnienie systemu obliczeń
trakcyjnych układów transportu dołowego ma olbrzymie znaczenie między innymi ze względu na dużą skalę stosowania
podziemnych systemów transportowych
– zarówno kolejek spągowych, jak i podwieszanych, mocowanych do stropu wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsca pracy,
górnicy i materiały przemierzają takimi
kolejkami od kilku do kilkunastu kilometrów. Nie wszyscy jednak wiedzą,
że uruchomienie podziemnej kolejki
musi być poprzedzone skrupulatnymi

obliczeniami, by transport był bezpieczny, niezawodny i efektywny. – Sztuka inżynierska wymaga, aby – wykorzystując
poszczególne części składowe – skomponować zestaw transportowy, który
uwzględni bezpieczeństwo, warunki
geologiczne i techniczne oraz umożliwi optymalną i ekonomiczną realizację
konkretnych zadań – wyjaśnia rzecznik
PGG Tomasz Głogowski.
Właśnie temu służy nowy program,
nad którym od lutego pracowali inżynierowie z Polskiej Grupy Górniczej.
W skład zajmującego się tym zespołu
weszli pracownicy czterech kopalń,
na co dzień zajmujący się transportem w swoich zakładach, programista
z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji oraz – jako inicjator i koordynator
przedsięwzięcia – przedstawiciel Biura Innowacji i Implementacji Nowych
Technologii w PGG. W efekcie w ponad
pół roku powstał program obejmujący wszystkie układy transportu poziomego w kopalni – od kolei podziemnej
i kolei podwieszanych po kolejki spągowe wykorzystywane do transportu
najcięższych ładunków oraz kołowroty. W połowie września rozpoczęły się

Prof. Barbara Piontek
w radzie nadzorczej
PGG
Były rektor katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego przez ponad cztery
lata przewodniczył jej pracom. Nowego przewodniczącego rada ma wybrać
niebawem ze swojego grona. Zmiana
w jej składzie nastąpiła na wniosek Towarzystwa Finansowego Silesia, które
jest jednym z akcjonariuszy PGG. – Dziękujemy prof. Janowi Wojtyle za jego profesjonalizm i zaangażowanie podczas
ponadczteroletniej pracy w radzie – poinformowało katowickie towarzystwo,
tłumacząc zmianę przede wszystkim
chęcią wzmocnienia nadzoru właścicielskiego nad PGG. W ostatnich tygodniach
w składzie rady nadzorczej największej
górniczej spółki nastąpiły też inne zmiany wnioskowane przez spółki energetyczne. Obecnie najdłuższy staż mają
w niej Zbigniew Karwowski i Tomasz

SZYBCIEJ, TANIEJ I BEZ
BŁĘDÓW
Twórcy programu nie mają wątpliwości, że dzięki niemu planowanie
transportu będzie szybsze i bardziej
efektywne, a ryzyko błędów minimalne. Samodzielne opracowanie nowego
rozwiązania pozwoli też zaoszczędzić
kilkaset tysięcy złotych, które firma musiałaby wydać na zakup podobnego programu i opłacanie licencji w kolejnych
latach. – Pomimo sytuacji, jaka panuje
wokół górnictwa, nie zasypiamy gruszek
w popiele, ale tym bardziej staramy się
swoimi działaniami wdrażać rozwiązania podnoszące efektywność ekonomiczną. To z jednej strony uniknięcie
kosztownego zakupu podobnych rozwiązań, z drugiej – ograniczenie czasu pracy
na przygotowanie danej dokumentacji

i uniknięcie ewentualnych błędów –
tłumaczy Rafał Gąsior, dyrektor Biura
Innowacji i Implementacji Nowych Technologii w PGG.
Kolejną korzyścią z nowego programu jest stworzenie bazy danych
o różnych konfiguracjach kolejek wykorzystywanych w poszczególnych zakładach. Program pozwala porównać
ze sobą kilka wariantów, by wybrać
najlepszy w danym przypadku zestaw
transportowy i określić niezbędne
w tym celu zakupy. – Nowe rozwiązanie
redukuje również ilość potencjalnych
błędów, ponieważ wspomaga człowieka
w podjęciu właściwej decyzji, kontrolując podane wartości – wyjaśnił rzecznik
największej górniczej spółki. Wdrożenie
własnego programu będzie praktycznie
bezkosztowe – służby informatyczne
PGG wprowadzą go do firmowej sieci
komputerowej i umożliwią dostęp pracownikom odpowiedzialnym za podziemny transport.

REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Przez ponad cztery lata radzie
przewodniczył prof. Jan Wojtyła

Profesor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wiceprezes Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Barbara Piontek zastąpiła prof. Jana Wojtyłę w składzie rady
nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej.

testy programu w pięciu kopalniach,
a jego ostateczna wersja ma być wdrożona w całej spółce jeszcze przed końcem tego roku.

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

Heryszek, a nowi członkowie to – oprócz
prof. Barbary Piontek – Michał Stępniewski, Krystian Probierz, Michał Czarnik,
Mariusz Skowronek i Dariusz Wędzki.
Prof. Barbara Piontek jest ekonomistką, ekspertką z zakresu zarządzania
publicznego (na szczeblu centralnym
i samorządowym), rozwoju branż strategicznych, budowania modeli biznesu
oraz innowacyjności gospodarki. Należy
do Społecznej Rady Gospodarczej przy
wojewodzie śląskim, a także komitetu
sterującego Programu dla Śląska przy
wojewodzie oraz rady wykonawczej ds.
tego programu przy Kancelarii Premiera. Była również doradcą strategicznym
firm, specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym oraz procesach restrukturyzacji obszarów strategicznych, w tym
związanych z bezpieczeństwem strategicznym, między innymi energetycznym. Tworzyła strategie rozwoju miast
oraz biznesplany inwestycji strategicznych, brała udział w wielu projektach
badawczo-rozwojowych.
MH

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:

HK
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SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR

Śląsk drugą Japonią?
Nowoczesne technologie wykorzystujące
węgiel – na przykład w formule zgazowania tego surowca – są stosowane w wielu
krajach. Warto sprawdzić, na ile opłacalne
byłoby zastosowanie ich także w Polsce –
wskazują naukowcy z Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach. Właśnie GIG był
15 października gospodarzem pierwszego
spotkania zespołu ds. czystych technologii węglowych, który ma ocenić możliwości dalszego korzystania z tego surowca między innymi w niskoemisyjnej
energetyce, ciepłownictwie czy przemyśle
chemicznym. Powołanie zespołu to następstwo wrześniowego porozumienia
rządu ze stroną społeczną, w którym horyzont działania śląskich kopalń określono
do 2049 roku.

W JAPONII SIĘ OPŁACA
– Tego rodzaju rozwiązania na pewno stanowią pewnego rodzaju drogę
i możliwość stosowania węgla. Potwierdzeniem tego są chociażby takie kraje
jak Japonia, która bardzo mocno inwestuje w nowoczesne, czyste technologie węglowe, rozwijając zintegrowane
instalacje gazowo-parowe, tzw. IGCC
– mówił przed posiedzeniem zespołu
dyrektor GIG, prof. Stanisław Prusek,
zapowiadając, że również takie technologie będą przedmiotem prac zespołu.
W porozumieniu z 25 września strona
rządowa zobowiązała się do przeprowadzenia analiz związanych z nowoczesnymi technologiami węglowymi –
naciskali na to związkowcy, na wniosek
których do porozumienia wpisano nawet konkretne technologie wymagające
przeanalizowania.
We wrześniowym porozumieniu
zapisano, że przeanalizowane zostaną
inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii realizowane
z węgla kamiennego – między innymi poprzez inwestycje w Elektrowni

Zespół ma pokazać możliwości wykorzystania technologii opartych na węglu, a jednocześnie zero- albo
niskoemisyjnych
Łaziska z wykorzystaniem technologii
CCU (czyli z wychwytywaniem CO2)
oraz instalacji do produkcji wodoru
z gazu koksowniczego. Porozumienie
dało też możliwość powołania spółki specjalnego przeznaczenia, której
celem będzie realizacja projektów
z obszaru czystych technologii węglowych, między innymi tzw. paliwa
bezdymnego. Przewidywane jest także
dopuszczenie wykorzystania tzw. paliwa bezdymnego (węglowego – tzw.
błękitnego węgla) w gospodarstwach
domowych do 2040 roku.

CZY TO MA SENS W POLSCE?
W inauguracyjnym spotkaniu zespołu ds. czystych technologii węglowych
wziął udział sygnatariusz porozumienia
z 25 września, wiceminister aktywów
państwowych Artur Soboń. – Ten zespół
ma nam pokazać – w dzisiejszym systemie
regulacji i rynku – możliwości wykorzystania technologii opartych na węglu, a jednocześnie zero- albo niskoemisyjnych.
One mają już zastosowanie na świecie,
pytanie, na ile mogą mieć również zastosowanie w Polsce, jeśli chodzi o warunki

ekonomiczne, geologiczne i technologiczne – tłumaczył. Tydzień wcześniej Soboń
zainaugurował już prace zespołów roboczych w poszczególnych spółkach węglowych – wszystkie mają wypracować
swoje rekomendacje do końca listopada,
by do 15 grudnia mógł powstać projekt
szerokiej umowy społecznej poświęconej
transformacji górnictwa.

ROZMOWY Z KOMISJĄ
EUROPEJSKĄ: MAMY POWAŻNE
ARGUMENTY
Umowa społeczna ma także zawierać
mechanizm finansowania spółek sektora
górniczego oraz zasady udzielania branży pomocy publicznej. Ich wypracowaniem ma zająć się kolejny zespół roboczy,
który jednak – jak mówił w Katowicach
wiceminister Soboń – powstanie nieco
później, dopiero po wstępnych uzgodnieniach z Komisją Europejską. – Ten zespół
powstanie najpóźniej, ponieważ zakres
jego prac i sposób, w jaki będziemy pracować, jest uwarunkowany od naszych
roboczych kontaktów z KE. Spodziewam
się, że w ciągu najbliższych tygodni również ten zespół powstanie. W tej chwili
bardzo intensywnie pracujemy nad taką
propozycją, którą chcielibyśmy pokazać
Komisji Europejskiej – wyjaśnił wiceszef
MAP, który jest także pełnomocnikiem
rządu ds. transformacji spółek energetycznych i sektora górniczego. Jego zdaniem
komisja powinna zaakceptować zawarte
ze stroną społeczną porozumienie, ponieważ jest korzystne dla wszystkich stron:
górników, samorządów i rządu. – Zgranie
tego procesu jest gwarancją skutecznego
odejścia przez Polskę od węgla i to jest
główny argument, który nam przyświeca:
by nastąpiło to w zgodzie społecznej, planowo z określonymi datami i jednocześnie
skutecznie. Mam wrażenie, że to są poważne argumenty – mówił Artur Soboń.
– Każde inne rozwiązanie będzie rozwiązaniem gorszym – podsumował.
MH
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Rejestr zamiast chaosu
Od początku epidemii koronawirusem zaraziło się około 3,6 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej – 27 października
wciąż chorowało prawie 250 osób, a przeszło 600 było na kwarantannie. Skala zakażeń już wiosną wprawiła w ruch medyczno-urzędniczą machinę, generującą
olbrzymie ilości informacji – o kontaktach
osób zakażonych, pracownikach skierowanych na kwarantannę, osobach wymagających izolacji czy planowaniu wymazów
do testów na obecność SARS-CoV-2.
W opanowaniu początkowego chaosu pomogli sanepidowi inżynierowie
z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG, którzy stworzyli program pod
nazwą PSSE Rejestr COVID-19. Obecnie
w systemie zarejestrowanych jest 17 tys.
osób, a zainteresowane jego wdrożeniem
są kolejne powiatowe stacje sanepidu,

nie tylko ze Śląska, ale też z województwa dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego czy kujawsko-pomorskiego.

WSZYSTKO W JEDNYM
MIEJSCU
– Oprogramowanie opracowane
przez naszych informatyków pomaga
znacznie usprawnić komunikację stacji sanepidu w województwie śląskim
z największym w regionie pracodawcą, jakim jest Polska Grupa Górnicza.
Udostępnione rozwiązanie ujednolica
sposób wprowadzania danych, upraszcza procesy związane z obsługą badanych i zakażonych oraz skraca czas tej
obsługi – tłumaczy prezes PGG Tomasz
Rogala. Program scala dane, przechowywane wcześniej w rozproszonych
źródłach, w jedną bazę osób pozostających pod nadzorem Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej. Automatyzuje proces obsługi tych, których skierowano na kwarantanny i izolacje – nie tylko samych pracowników PGG, ale także
osób zatrudnionych w licznych firmach
zewnętrznych. Rozwiązanie zapewnia
dostęp między innymi do centralnej
kartoteki osobowej, banku informacji
o członkach rodzin chorych i zakażonych, a także do ewidencji wymazów,
kwarantann, izolacji oraz hospitalizacji
osób pod nadzorem stacji sanepidu.

NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW
Bardziej rozbudowane wersje
programu pozwalają na wysłanie
do zarejestrowanych w systemie osób
SMS-ów z ważnymi informacjami
na przykład o terminach i wynikach
badań, statusie leczenia oraz wydanych
w danej sprawie decyzjach. Program

pozwala też odsyłać pocztą elektroniczną potwierdzenia odbioru wydanych decyzji. Programiści z Zakładu Informatyki
i Telekomunikacji pracują teraz między
innymi nad dostosowaniem systemu
do potrzeb gabinetów lekarskich, chcą
też wprowadzić możliwość bieżącego importowania danych o osobach wjeżdżających do kraju z zagranicy. – Pierwszym
założeniem było stworzenie narzędzia
do monitorowania górników i ich rodzin, bo była to największa grupa osób
zakażonych. Potem jednak możliwości
i automatyzacja pewnych procesów spowodowały, że znacznie uprościła się obsługa osób zarażonych – cały proces był
kontrolowany i w pełni monitorowany,
więc można było wykorzystać to narzędzie także dla innych chorych – wyjaśnił
rzecznik PGG.
MH
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ARTUR DYCZKO: Strategia Grupy JSW to ambitne cele i skuteczne metody działania

Strategia, projekt, efekt

PRZEZ PROJEKTY –
SKUTECZNIE DO CELU
– Strategia nie powinna mówić tylko
o tym co ma być na końcu, ale też wskazywać, w jaki sposób chcemy to osiągnąć. Kluczem są wskazane w niej cele.
Obecnie mamy ich 10, a każdy cel powinien być „smart”, czyli w pełni możliwy
do zmierzenia i weryfikacji – tłumaczy
wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych, Artur Dyczko, który przed trzema laty zainspirował wdrożenie w spółce
nowej metodyki zarządzania programami i projektami, opartej na tzw. zarządzaniu projektowym. Wprowadzenie
jej w Grupie JSW diametralnie zmieniło
sposób weryfikacji realizacji strategii,
a jednocześnie poprawiło zarządzanie
nią. Sednem nowatorskiego podejścia jest
postawienie na konkretne projekty, które są kluczem do realizacji celów, a tym
samym całej strategii. – Jeżeli na przykład mamy cel związany z samowystarczalnością energetyczną, to dzięki temu,
że realizujemy cztery kluczowe projekty
w ramach tego celu, wiemy, jak blisko lub
daleko jesteśmy od jego zrealizowania.
Podobnie odnośnie do pozostałych celów
– każdy z nich jest określony w poszczególnych projektach, których realizację
na każdym etapie monitorujemy. Zarządzanie projektowe jest tym, co pozwala
nam weryfikować skuteczność podejmowanych działań – wyjaśnia wiceprezes.

ARTUR DYCZKO: NIE ROBIMY
RZECZY ZBĘDNYCH
Obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa
realizuje ponad 60 strategicznych projektów i kilka programów. Najważniejszym z nich jest budowa nowej kopalni
na złożu Bzie-Dębina – w ostatnich tygodniach prace w tym zakresie nabrały
przyspieszenia, między innymi dzięki
skierowaniu do pracy na Bziu dodatkowych brygad z ruchu Jastrzębie. Inny
program dotyczy modernizacji zakładów
mechanicznej przeróbki węgla, kolejny
wiąże się z gospodarczym wykorzystaniem metanu. Ponadto JSW realizuje Program IT czy Program Jakość. W części
koksowniczej kluczowe projekty to między innymi modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Dąbrowie Górniczej czy
budowa EC Radlin. Każdy z tych programów i projektów wynika z przyjętych celów strategicznych. – To wartość dodana
zarządzania projektami: dzięki takiemu

rozwiązaniu nie robimy rzeczy zbędnych,
skupiając się na tych, które mają wpływ
na przyszłość naszej firmy – podkreśla
Artur Dyczko. – Po prawie trzech latach
od postawienia pierwszych kroków w tej
dziedzinie mogę z przekonaniem powiedzieć, że to działa. Stopniowo przekształcamy się w organizację projektową. Jest
to jednak proces, który musi trwać i szybko się nie skończy – mówi.

NIE WSZYSTKO JEST
PROJEKTEM
Nie oznacza to, że wszystkie prace
w JSW realizowane są w formule projektów – dotyczy to przede wszystkim strategicznych i kluczowych dla całej grupy
działań inwestycyjnych, innowacyjnych
czy organizacyjnych, nie zaś tych, które z powodzeniem można nadzorować
i monitorować na poziomie poszczególnych kopalń, zakładów czy spółek.
Przedstawiciele JSW wyliczyli, że w jednym czasie w ramach Grupy Kapitałowej JSW realizowanych jest nawet około
700 rozmaitych inwestycji – nowych i odtworzeniowych. Gdyby chcieć monitorować je wszystkie w formule zarządzania
projektowego, efekt mógłby być odwrotny do zamierzonego. – Zarządzanie projektowe to też zdrowy rozsądek i dbałość,
żeby formalności nie utrudniły dojścia
do celu, czyli zrealizowania projektu –
wyjaśnił wiceprezes JSW.
ROZWIĄZANIE
NA TRUDNE CZASY
Wdrażając zasady zarządzania projektowego, jak większość dużych firm
JSW zaczęła od najbardziej znanego
na świecie rozwiązania informatycznego dostarczanego przez Microsoft – MS
Project. Dziś Spółka jest na finiszu wdrażania narzędzia Enterprise Project Management (EPM), którego wprowadzenie
podzielono na dwa etapy. – Zdecydowałem, aby na razie odłożyć etap związany
z implementacją rozwiązań zapisanych
w metodyce, a najpierw wdrożyć dedykowany i zbudowany pod wymagania
Grupy JSW moduł strategii. Ta był strzał
w dziesiątkę, co potwierdziły wydarzenia
rynkowe będące następstwem pandemii
– powiedział wiceprezes Dyczko. Pandemia sprawiła, że wiele firm – wśród
nich także Grupa JSW – musiało zweryfikować niektóre cele i priorytety. Stąd
bardzo pomocnym elementem okazała
się aktualizacja zasad oceny projektów,
by ponownie ocenić ich ważność w nowej
sytuacji rynkowej i nadać odpowiedni
priorytet – po to, by Spółka mogła skupić
się na przedsięwzięciach najważniejszych, na które ją obecnie stać. Można
było sprawnie to zrobić dzięki narzędziu
EPM oraz modułowi strategii.
SIŁĄ JSW SĄ LUDZIE
Stopniowe przekształcanie JSW w organizację projektową nie byłoby możliwe bez zaangażowania oraz ciągłego
podnoszenia kwalifikacji pracowników.
W marcu odbyły się szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatu International Project Management Association
– umożliwi on przeszkolonym pracownikom stosowanie wiedzy z dziedziny

zarządzania projektami we wszystkich
elementach kompetencji w projektach
o dowolnej złożoności. Ponadto w minionym półroczu w ramach wdrażanego systemu zarządzania projektami
przeszkolono około 250 osób. Łącznie
wiedzę w zakresie zarządzania projektami na różnym poziomie uzyskało dotąd około 600 pracowników Grupy JSW.
Spółka powołała też specjalną Akademię
Zarządzania Projektami, która ma służyć
poszerzaniu wiedzy, rozwojowi kompetencji i wymianie dobrych praktyk oraz
porządkować zasady, zgodnie z którymi
realizowane są projekty w grupie.

Za wdrożenie systemu zarządzania
programami i projektami przed dwoma laty JSW otrzymała nagrodę Polish
Project Excellence Award IPMA w kategorii Projekty Organizacyjne. – Nagroda nie tylko nas ucieszyła, ale przede
wszystkim zmotywowała do dalszego
działania. Jednak najtrudniejsze dopiero
przed nami – najważniejsze będą dla
nas efekty, które dzięki wprowadzonej
metodyce będziemy osiągać w kolejnych
projektach. A w każdy projekt angażują
się ludzie pełni pasji i wiary w sukces.
Dlatego musi się udać – podsumowuje
Artur Dyczko.
HK
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Szpitalne laboratorium
ufundowane przez JSW
Nowoczesną pracownię laboratoryjną
oficjalnie otwarto w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach. Jej wyposażenie pozwoli na szybkie i precyzyjne
wykonywanie testów na obecność wirusa
SARS–CoV–2 oraz innych biologicznych
czynników chorobotwórczych. Pracownia powstała dzięki pomocy Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
JSW sfinansowała zakup kompletnego zestawu analizatora i komory laminarnej do molekularnego wykrywania
DNA patogenów chorobotwórczych.
Na ten cel Spółka wyasygnowała 330 tys.
złotych. Z pomocą pośpieszyła też Fundacja JSW, która dołożyła 50 tys. złotych.
– To nasi górnicy swoją ciężką pracą pozyskali środki na zakup tego sprzętu.
Oczywiście służyć on będzie wszystkim
mieszkańcom regionu. W ten sposób
postrzegamy rolę JSW jako dobrego sąsiada, który w trudnych chwilach zawsze
przychodzi z pomocą lokalnej społeczności – powiedział Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. technicznych
i operacyjnych.
Istotną zaletą nowoczesnego sprzętu, w który wyposażono szpitalne laboratorium, jest szybkość. Na wykonanie badania urządzenie potrzebuje od

30 do 60 minut. Technologia molekularna pozwala ograniczyć prawdopodobieństwo błędu diagnostycznego
do minimum. – Ta nowoczesna aparatura pozwala wykrywać nie tylko SARS–
CoV–2, ale też wskazywać inne groźne
patogeny, jak na przykład wirusy grypy
czy bakterii Clostridium difficile, która
jest odpowiedzialna za większość zakażeń szpitalnych. Darowizna JSW i Fundacji JSW znacznie poprawia bezpieczeństwo nie tylko pacjentów czy personelu
medycznego, ale też wszystkich mieszkańców regionu, którymi są też pracownicy JSW – mówił Krzysztof Kowalik,
dyrektor Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
i Wodzisławiu Śląskim.
W działaniach na rzecz pozyskania
pieniędzy na zakup sprzętu diagnostycznego dyrekcję szpitala od początku
wspierała senator Ewa Gawęda. – Po raz
kolejny okazało się, że mieszkańcy naszego regionu zawsze mogą liczyć na Jastrzębską Spółkę Węglową i jej fundację,
szczególnie w tak trudnych chwilach jak
trwająca pandemia. Chciałam podziękować za tę pomoc, która tak wspaniale
wpisuje się w tradycyjny górniczy etos
pracy – powiedziała.
`•
MATEUSZ PASZEK/JSW SA

W najbliższych 10 latach Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce
niemal w całości postawić na węgiel
koksowy, osiągnąć samowystarczalność
energetyczną, rozwijać bazę zasobową
i kontynuować modernizację koksowni.
Zaktualizowana na początku tego roku
strategia Grupy zakłada też konsekwentne wdrażanie innowacji i nowych technologii, przy zachowaniu pełnej stabilności finansowej i stabilizacji zatrudnienia.
By skutecznie wdrożyć w życie założenia
strategii, JSW postawiła na zarządzanie
projektowe. Chodzi o to, by na każdym
etapie można było precyzyjnie monitorować i weryfikować poziom realizacji
poszczególnych celów.
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Tu rodziła się Solidarność i wolność

11 listopada – Święto Niepodległości i szeroko rozumianej wolności – to idealna
okazja, by pamiętać o 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, którą obchodzimy
w tym roku. Tego dnia o 11 w kościele pod
wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się msza święta
za Ojczyznę, a o 16 widowisko teatralno-muzyczne „Heroizm Witolda Pileckiego”.
1980 rok zapisał się złotymi zgłoskami w historii Polski. Czterdziesta rocznica
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
jest doskonałym pretekstem, by przypomnieć sobie, jak wyglądał wtedy świat.
Niektórzy znają go jedynie z lekcji historii
lub opowiadań rodziców i dziadków. Jeśli
dysponujesz pamiątkami z tamtego okresu, przyłącz się do akcji, której celem jest
przybliżenie pokoleniom niebagatelnego
znaczenia Porozumienia Jastrzębskiego.
Przygotowanie specjalnej kapsuły czasu,
w której umieścimy dostarczone przez
mieszkańców pamiątki, jest jednym
z punktów na liście imprez towarzyszących obchodom 40. rocznicy podpisania
porozumienia.

Życie w kraju nie było wtedy kolorowe. Po pracy trwającej sześć lub siedem dni w tygodniu trudno było myśleć
o jakichkolwiek rozrywkach. Chociaż
kwoty na paskach wypłat powoli rosły,
to Polacy za swoje pieniądze mogli kupić coraz mniej. Ich marzenia bywały
bardzo przyziemne. Na ich szczycie często znajdowała się kawalerka w bloku
z wielkiej płyty czy równie ciasny fiat
126p. Chociaż w 1980 roku mieliśmy
mocno pod górkę, nasi rodacy wielokrotnie zadziwiali świat. Tak było wówczas,
gdy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki
jako pierwsi ludzie na świecie weszli
zimą na Mount Everest. Także wtedy,
gdy Jacek Wszoła ustanawiał rekord
świata w skoku wzwyż, a Władysław
Kozakiewicz dwukrotnie poprawiał najlepszy wynik na świecie w skoku o tyczce. Do historii przeszedł szczególnie jego
triumf w Moskwie zwieńczony słynnym
gestem, który stał się symbolem buntu.
Polski niepokorny charakter, który nie
pozwala godzić się na niesprawiedliwość, uwidocznił się również podczas
strajków w stoczniach i w kopalniach.

DAWID LACH/JSW SA

O wolność walczyliśmy wiele razy.
Świętujemy razem

11 listopada – Święto Niepodległości i szeroko rozumianej wolności – to idealna okazja, by pamiętać
o 40. rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego, którą obchodzimy w tym roku. O wolność walczyliśmy wiele
razy. Symboliczna data 11 listopada jest okazją do oddania hołdu pokoleniom, które sięgały po niemożliwe
i wierzyły, że kiedyś przyjdzie zwycięstwo

MARSZ KU WOLNEJ OJCZYŹNIE

Sięgnęli po niemożliwe
i zwyciężyli
Czterdzieści lat temu górnicy z jastrzębskich kopalń sięgnęli po to, co niemożliwe. Wolność i sprawiedliwość to były
idee wielkich narodowych powstań, przeznaczone dla bohaterów spoglądających
na nich z podręczników historii.
Do jastrzębskich kopalń przyjechali
z całej Polski. Przybyli z nadzieją na lepszą przyszłość i nigdy tej nadziei nie pozwolili sobie odebrać. To ona popchnęła
ich do pierwszych strajków w 1980 roku.
To dzięki niej w Porozumieniu Jastrzębskim zagwarantowano lepszy byt dla
wszystkich, nie tylko górniczych rodzin.
Tak jak wolność, której idea narodziła się
na gruncie socjalnych postulatów.
Wtedy jastrzębscy górnicy rozpoczęli
trwający prawie dekadę marsz ku wolnej Ojczyźnie.
U podstaw górniczych sukcesów zawsze jest poczucie wspólnoty. Kopalnie
tworzą ludzie, których łączy nie tylko
praca, ale też wspólne wartości i idee.
Przynależność do górniczej rodziny zobowiązuje, przede wszystkim do kultywowania pamięci o dokonaniach
poprzednich pokoleń. Jesteśmy wspólnotą, która nawet w dobie pandemii
przypominać będzie całej Polsce o tym,
że także w jastrzębskich kopalniach rodziła się Niepodległa Ojczyzna. Jesteśmy
to winni wszystkim górnikom, których

nazwiska czas zatarł już na kartach historii Polski.
Święto Niepodległości to dzień,
w którym oddajemy hołd narodowym
bohaterom. Do tego grona należą też
górnicy jastrzębskich kopalń, którzy
40 lat temu mieli odwagę upomnieć się
o godność i wolność dla nas wszystkich.
ARTUR DYCZKO, WICEPREZES JSW SA
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Taksonomia – modne słowo na unijnych salonach budzi trwogę wśród przedsiębiorców

Załatwili węgiel, teraz gaz
Prezesi kilkudziesięciu polskich spółek
gazowych zaapelowali do unijnych instytucji, aby nie wykluczać „błękitnego paliwa” z transformacji energetycznej. Polscy
europarlamentarzyści powinni udzielić im
silnego politycznego wsparcia.
W unijnej gospodarce wolny rynek
powoli zaczyna być wypierany przez
system nakazowo-rozdzielczy. Opierały
się na nim kraje komunistyczne. Rozwój
gospodarki budowano na planach pięcioletnich, z wyznaczonymi normami
popytowymi i podażowymi. Unia Europejska używa bardziej wyrafinowanych
narzędzi do sterowania gospodarką. Należy do nich taksonomia. To słowo budzi
trwogę wśród przedsiębiorców, ale jest
niezwykle modne na unijnych salonach.
Najprościej rzecz ujmując, chodzi o klasyfikowanie i ocenę inwestycji pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną
Unii Europejskiej. To także miara środowiskowej szkodliwości poszczególnych
surowców.
Dzięki taksonomii Bruksela będzie
wiedziała, ile i jakie inwestycje ściąć z listy unijnego dofinansowania.
W energetyce oznacza to absolutny
priorytet dla odnawialnych źródeł energii kosztem innych surowców, w tym

także gazu, o węglu już nie wspominając.
W sprawie taksonomii trwają obecnie
prace nad tzw. aktami delegowanymi,
które są najsilniejszym narzędziem legislacyjnym w rękach Brukseli. Od tego
zależeć będzie los polskiego sektora gazowego. Na świecie ten surowiec ma się
całkiem dobrze. W skali globalnej konsumpcja energii z gazu rośnie mniej więcej w takim samym tempie, co ze źródeł
odnawialnych. Rynek gazu wykorzystuje
coraz nowsze technologie dotyczące wydobycia i transportu. Dobrym przykładem tego trendu jest Polska.
Dzięki gazoportowi w Świnoujściu
i dostawom z USA staliśmy się poważnym graczem na europejskim rynku tego
surowca.
Naszą pozycję wzmocni uruchomienie gazociągu Baltic Pipe. To strategiczny
ruch otwierający nowy korytarz dostaw
na europejski rynek i jeden z najciekawszych i najambitniejszych projektów ostatnich lat. Nie tylko zwiększy
bezpieczeństwo energetyczne Europy
Środkowo-Wschodniej, ale przyczyni
się także do osiągnięcia unijnych celów
klimatycznych. Emisja dwutlenku węgla
spadnie o 70 mln ton rocznie. Błękitne
paliwo z tego gazociągu zastąpi w systemach grzewczych węgiel, drewno i olej.

Pozwoli to zmniejszyć emisję szkodliwych cząsteczek o 54 proc. i ocalić życie
25 tys. osób rocznie.

NIESTETY WIELU POLITYKÓW
W UNII EUROPEJSKIEJ
ODRZUCA TAKIE ARGUMENTY.
Dla nich gaz, podobnie jak węgiel,
jest paliwem kopalnym i z definicji powinien być wykluczony z możliwości
unijnego dofinansowania. Dla Polski jest
to scenariusz nie do przyjęcia. W naszej
sytuacji gaz jest jedynym surowcem,
który umożliwi w miarę bezbolesną
transformację energetyczną i stopniowe
odchodzenie od węgla.
Prezesi 37 polskich spółek gazowych
oraz 10 branżowych stowarzyszeń skierowali list do Ursuli von der Leyen i innych unijnych notabli. Pismo zawiera
wiele technicznych odniesień, ale ich
sens sprowadza się do jednego – apelu o uznanie gazu za ważny surowiec
przejściowy w procesie transformacji
energetycznej.
„Dekady inwestycji uczyniły gaz
i jego infrastrukturę aktywami strategicznymi dla systemu energetycznego
Unii Europejskiej, zapewniając mu bezpieczeństwo, stabilność i przystępność.
Gaz będzie nadal odgrywać kluczową

rolę i pomoże sprostać wyzwaniu, jakim
jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku przy jednoczesnym
zachowaniu konkurencyjności Europy” – napisali liderzy polskiej branży
gazowniczej.
Polscy europarlamentarzyści, bez
względu na ideowe opcje, powinni
udzielić tym staraniom mocnego politycznego poparcia. Walcząc o gaz, walczymy o niskoemisyjną i tanią energię
dla przemysłu i naszych gospodarstw
domowych.

IZABELA KLOC
poseł do Parlamentu Europejskiego, członek
komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii

OPT YMIST YCZNE ROZ WA Ż ANIA

Oczywiście bez węgla
Kiedy w czerwcu tego roku wyłączono drugi blok w elektrowni jądrowej w Fessenheim (Alzacja), kontynuując proces zamykania zakładu, grupa EDF ogłosiła, że nie
ma potrzeby uruchamiania jakichkolwiek
innych źródeł energii, by skompensować
jej brak w sieci. Wprawdzie 90 proc. energii w Alzacji pochodziło właśnie z tej elektrowni, ale ogólna nadwyżka energii wytwarzanej we Francji kontynentalnej nad
potrzebami odpowiada rocznie 350 dniom
pracy wszystkich jej elektrowni.
Wprawdzie EDF utrzymuje jeszcze
cztery elektrownie węglowe, ale jest
to rezerwa ostateczna, przewidziana
na wypadek czarnej godziny. Uruchamiano je zwykle w środku zimy, gdy
na część kraju przychodzi mróz, wiatry
nie wieją, a słońca jest za mało. Innymi
słowy, gdy źródła OZE wykazują swą
absolutną przewagę propagandową nad
realnymi potrzebami. Ale to nie ma znaczenia w bilansie ogólnym. Można spokojnie zlikwidować nie tylko elektrownię
w Fessenheim, lecz także kilka innych.

EKOLOGICZNIE
Argumenty o ekonomicznym bezsensie wyłączania zakładu, który wprawdzie istnieje od 42 lat, ale w normalnym
trybie mógłby pracować jeszcze z 20 lat,
uznano za zbędne. Stratę, jaką poniosła EDF w wyniku likwidacji sprawnej
centrali, zobowiązało się pokryć państwo. Na miejscu protestowali głównie
pracownicy elektrowni i ludzie z nią

związani, dlatego firma oraz władze
regionu obiecały, że praca się dla nich
na pewno znajdzie.
O drugiej grupie protestujących, czyli
tzw. ekologach, którym likwidacja elektrowni jądrowej przeszkadza nie mniej
niż jej funkcjonowanie, wspomniano
marginalnie. Przypominanie, że coś trzeba będzie zrobić z odpadami i napromieniowanym materiałem i że najlepszym
rozwiązaniem byłoby wystrzelić je w kosmos (albo przynajmniej wysłać do Afryki), nie jest poprawne politycznie.

I SIĘ STAŁO
Zgodnie z zasadą złośliwości losu
przyjmującą, że jeśli coś złego może się
zdarzyć, to się zdarzy, problemy nie zaczekały do zimy. Już we wrześniu, gdy 24
z 56 francuskich reaktorów jądrowych
przestało dostarczać prąd w efekcie
usterek w pracy, przedłużających się
z powodu epidemii prac naprawczych
i konserwacyjnych oraz zbyt niskiego
stanu wody w niektórych rzekach (efekt
suszy), trzeba było pilnie uruchamiać
rezerwowe elektrownie węglowe.
Na OZE można było liczyć tak samo
jak zawsze, gdy dochodzi do problemów.
Mimo rozbudowanego systemu farm wiatrowych w krytyczne dni dostarczyły one
2 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania kraju. Dlatego z pewnym niepokojem mówi się o planach, by w ciągu
kilku lat ograniczyć produkcję energii
w centralach jądrowych z obecnych ponad 70 do 50 proc., powiększając ilość

pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Sieć
europejska, także coraz bardziej zależna
od OZE, nie była w stanie pokryć zapotrzebowania. Okazuje się bowiem, że gdy
wiatry przestają wiać, pas ciszy ustala się
od Atlantyku, przez Francję, po Niemcy,
Belgię, Holandię…

TEN WREDNY…
Stwierdzone i przewidywane problemy nie wpływają jednak na ogólny
stosunek do węgla energetycznego.
Przynajmniej w unijnej Europie, dla której celem przewodnim jest uzyskanie
neutralności klimatycznej, a na razie
wyrzucenie wszelkiej nieekologicznej
produkcji poza swój obręb.
Reszta świata okazuje podejście bardziej pragmatyczne. Chiny mówią o osiągnięciu równowagi ekologicznej, lecz
podkreślają, że w drodze do niej wprawdzie procentowy udział energii z węgla będzie malał, ale kwotowy rósł. Tak
planują najbliższe kilka lat. Identyczne
podejście, choć bez deklaracji dotyczących przyszłości, pokazują Indie. Jeśli
gospodarka chce się rozwijać, potrzebuje energii, a ta stosunkowo najtańsza
i najłatwiejsza do pozyskania pochodzi
z węgla. Eksporterem węgla kamiennego
do Europy okazała się ostatnio nie tylko
Kolumbia, lecz także Wenezuela.
Nawet stojąca ropą naftową Nigeria
(największy jej producent w Afryce Subsaharyjskiej oraz 13. na świecie) ruszyła
z programem dziesięciokrotnej intensyfikacji wydobycia węgla do roku 2026.

Celem jest zmniejszenie zależności…
właśnie od ropy.
Według bardzo ogólnych danych
na świecie buduje się obecnie ponad
półtora tysiąca nowych elektrowni węglowych, a (poza UE) udział węgla w produkcji energii elektrycznej rośnie.

JAKBY CO, TO MOŻE BYĆ
Być może jest to trend przejściowy.
Tylko jak na razie nie wiadomo do czego. OZE ze swej natury są niestabilne.
O magazynach energii mających zrównoważyć ten problem na razie najwygodniej jest opowiadać, nie odwołując
się do kwestii kosztu przechowania
energii i strat. W wypadku Polski (i nie
tylko) gaz trzeba sprowadzać tak samo
jak węgiel, przy czym transport węgla
kamiennego niesie nieco mniej czynników ryzyka i wymaga mniejszych nakładów niż gazu. Atomu jak dotąd w Polsce
nie mamy, w najlepszym wypadku czas
potrzebny na zaplanowanie, wybudowanie i uruchomienie elektrowni atomowej
wyniesie około 10 lat.
Ponieważ te tematy są już dość starannie obgadane na różnych poziomach,
propaganda OZE lansuje nowe hasło:
Polska może być wodorową potęgą Europy. W czym warto zwłaszcza skupić
się na słowach „może być”.
I snuć optymistyczne rozważania
o oczekującej nas tuż za rogiem promiennej przyszłości z dużą ilością taniej i łatwo
dostępnej energii. Oczywiście bez węgla.
ZBIGNIEW KORWIN

W W W.NOW YGORNIK .PL
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Audi oferuje tego SUV-a coupé także w dwóch wersjach napędu elektrycznego

W układzie hybrydowym będzie silnik MIVEC o pojemności 2,4 litra i dwa silniki elektryczne

Informacje motoryzacyjne

Nowe hybrydy na rynku
Na europejskim rynku wciąż pojawia się
coraz więcej hybryd plug-in. Dwa kolejne
wprowadzą na rynek Audi i Mitsubishi.
Audi Q8 TFSI e quattro jest już siódmym
modelem z napędem hybrydowym typu
plug-in wprowadzonym przez firmę od połowy 2019 roku.

MATERIAŁY PRASOWE

W układzie pracuje silnik spalinowy, a także silnik elektryczny o mocy
szczytowej 100 kW. Spalinowy będzie
oferowany w dwóch wersjach – Q8 55
TFSI e quattro, który wytwarza 250
kW (340 KM) mocy oraz dostarcza moment obrotowy rzędu 450 Nm, oraz Q8
60 TFSI e quattro, który rozwija systemową moc wyjściową 340 kW (462
KM) i systemowy moment obrotowy
700 Nm.
Pod podłogą bagażnika zamontowano litowo-jonowy akumulator, który
ma pojemność energetyczną 17,8 kWh.
Audi oferuje tego SUV-a coupé także
w dwóch wersjach napędu elektrycznego. W trybie jazdy czysto elektrycznej
mocniejszy wariant, Q8 60 TFSI e quattro, osiąga zasięg do 56 km w testach
NEDC oraz do 45 km w procedurze pomiaru WLTP. Q8 55 TFSI e quattro osiąga
na silniku elektrycznym zasięg 59 km
w procedurze NEDC i do 47 km w WLTP.

Silniki elektryczne mogą generować moc
samodzielnie, aż do osiągnięcia prędkości 135 km/h.
Mitsubishi zaprezentowało natomiast odnowiony model Eclipse Cross.
W Europie oprócz nowego wyglądu samochód zyska hybrydowy układ napędowy plug-in (PHEV). Ta wersja napędu będzie sukcesywnie wprowadzana
od wczesnej wiosny 2021 roku na wybranych rynkach europejskich w zależności od lokalnego popytu i potencjału.
Polski debiut tego modelu jest jeszcze
planowany.
W układzie hybrydowym będzie silnik MIVEC o pojemności 2,4 litra i dwa
silniki elektryczne – na przedniej i tylnej
osi. W Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
system automatycznie wybiera jeden
z trzech trybów jazdy, aby dostosować
go do różnych warunków: EV (napęd
elektryczny), Series Hybrid (napęd hybrydowy szeregowy) lub Parallel Hybrid (napęd hybrydowy równoległy).
Akumulator trakcyjny może być również wykorzystywany jako niezawodne
źródło energii elektrycznej do celów
rekreacyjnych na świeżym powietrzu
lub w sytuacjach awaryjnych, ponieważ
dostarcza do 1500 watów mocy z gniazdka pokładowego.

Regensburg stanie się szóstym zakładem, w którym koncern produkuje napędy elektryczne

KOLEJNY ZAKŁAD BMW
WYSTARTUJE Z PRODUKCJĄ
BATERII
W przyszłym roku BMW uruchomi
w fabryce w Regensburgu produkcję
komponentów do baterii, a rok później
wytwarzanie całych modułów bateryjnych z dostarczanych przez zewnętrznych dostawców celi bateryjnych. Tym
samym Regensburg stanie się szóstym
zakładem, w którym koncern produkuje
napędy elektryczne.
Dziś koncern produkuje baterie
w Dingolfingu (Niemcy), Spartanburgu
(USA) i Szenjangu (Chiny) oraz silniki
elektryczne w Landshut i Dingolfingu.
W przyszłym roku dołączą do tej piątki
fabryki w Regensburgu i w Lipsku.
W Regensburgu koncern chce zainwestować 150 mln euro. W sumie
na zwiększenie mocy produkcyjnych
komponentów do aut elektrycznych
w zakładach w Dingolfingu, Lipsku i Regensburgu BMW ma przeznaczyć około
750 mln euro.
Według planów koncernu w przyszłym roku już co czwarty samochód
marek należących do grupy ma mieć
napęd zelektryfikowany. W 2025 roku
ma to już być co trzecie, a w roku 2030
– co drugie auto.

WODÓR W SAMOCHODACH
TO NIE TYLKO OGNIWA
PALIWOWE
MAN przedstawi w przyszłym roku
prototyp silnika spalinowego dostosowanego do spalania wodoru, a w roku
2023 rozpocznie w Bawarii drogowe testy napędzanych nim aut. Wodór spala
się lepiej niż benzyna i inne gazy zawierające węglowodory, a jako spaliny z rur
wydechowych wylatuje para wodna.
Co ciekawe, pierwszy pojazd napędzany silnikiem spalającym wodór powstał w 1807 roku. Jego konstruktorem
był emerytowany żołnierz François Isaac
de Rivaz. Postanowił on wykorzystać
zjawisko wybuchu do napędzania pojazdów – skoro wybuch wyrzuca z armaty
ciężkie kule, to dlaczego nie miałby poruszać tłoka w silniku? Zamiast prochu

strzelniczego jako źródło wybuchu wybrał mieszaninę wodoru i powietrza.
Wodór jest bardzo wybuchowy
po zmieszaniu z tlenem, a do tego trudniejszy w przechowywaniu i przesyłaniu
niż inne gazy, więc kariery jako paliwo
do aut nie zrobił.
Mimo to dalej pracowano nad poprawianiem technologii silników wodorowych, w różnych zresztą postaciach.
W 1878 roku pojawił się silnik, w którym spalano… gaz koksowniczy, który
oprócz typowych węglowodorów zawierał 50 proc. wodoru. Sprzedano nawet
kilka tysięcy takich silników.
Jednak kiedy pojawiły się samochody, w walce z mniej kłopotliwą benzyną
wodór nie miał szans. Zaczęto o nim
myśleć ponownie, kiedy zaczęły się problemy z benzyną – w latach 70. XX wieku
kryzys paliwowy skłaniał do szukania
innych rozwiązań. Wraz z końcem kryzysu zainteresowanie wodorowymi autami ustało. Do lat 90., kiedy niektórzy
zaczynali już myśleć o bardziej ekologicznej przyszłości. Pojawiły się nawet
Mazdy wykorzystujące wodór w silnikach Wankla. Tyle że nie było stacji,
na których można by zatankować wodór. Postawienie kilku nie miało szans
zmienić sytuacji. Mazda wprowadziła
więc na rynek samochody w wersji hybrydowej – kiedy skończył się wodór,
mogły spalać benzynę.
Nową nadzieję dla silników spalających wodór dała unijna polityka klimatyczna. Stworzenie infrastruktury
produkcji i tankowania wodoru stało
się w wielu krajach rządowym planem. A skoro będą stacje tankowania,
to co za różnica, czy wodór będzie zamieniany na prąd w ogniwach paliwowych, czy spalany?
Za spalaniem przemawiają koszty.
Na razie samochody osobowe napędzane ogniwami paliwowymi są mniej
więcej czterokrotnie droższe od porównywalnych aut z silnikami spalinowymi
i dwukrotnie droższe od porównywalnych samochodów elektrycznych.
Dostosowanie silnika spalinowego
do wodoru jest o niebo tańsze.

PIOTR MYSZOR
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R O Z M A I T O Ś C I
PIXELBAY

PERYFERIA

Wyjazd
ylwia była wychowana na bajkach
o biednych dziewczynkach, których
nadrzędnym celem w życiu było wyjście
za mąż za księcia. Koleżanki już od najmłodszych lat planowały swoje wesela i ślubne sukienki, czekając na tego
jedynego. W jej miasteczku zresztą ci
jedyni pojawiali się dość szybko i można
ich było znaleźć na lokalnym trzepaku, a gdy podrośli, w barze. Też zresztą
niedaleko.
Sylwia też znalazła tak swoją wielką
miłość. Damian nie był przesadnie inteligentny, ale pracował w warsztacie ojca,
który miał przejąć, kupował jej czasem
kwiatki i był przystojniejszy niż wybrankowie koleżanek. Dość szybko wzięli
ślub, bo jakoś tak wyszło, że zadziałał
efekt domina i gdy jeden z chłopaków
z osiedlowej paczki się oświadczył,
to reszta nie chciała być gorsza.
Sylwia została więc żoną, mając
21 lat. Nie dostała się na studia, ale też
przesadnie się o to nie starała. Pracowała w sklepie, przez większość dnia nudząc się jak mops. Sporo jednak czytała,
co uchodziło za wielką ekstrawagancję
w jej środowisku, a co więcej – uwielbiała uczyć się języków. Wtedy jeszcze
nigdy nie była za granicą, ale gdyby sytuacja miała się zmienić, to była w stanie porozumiewać się komunikatywnie
bez większych trudności w trzech językach. Nie planowała jednak nic bardziej

do przodu niż nadchodzący weekend.
Nie widziała takiej potrzeby – a jej dni
i tygodnie były do siebie bliźniaczo
podobne. I być może w takiej stagnacji dotrwaliby z Damianem do późnej
starości, może mieliby dzieci i może
w końcu by gdzieś wyjechali, gdyby
nie fakt, że nakryła go na zdradzie. Nie
była jednak w ciemię bita – podeszła
do sprawy profesjonalnie i zebrawszy
wystarczające dowody, puściła niewierną łajzę w skarpetkach. Koleżanki, także
wychowane na Disneyu, nie pochwalały
jej decyzji – choć duża ich część już spełniała pokładane w nich społeczne oczekiwania i miała po jednym albo nawet
dwójce dzieci i wszystko wskazywało
na to, że w ich życiach faktycznie już nic
się nie zmieni.
No i właściwie w tym momencie
życia Sylwii odmieniło się absolutnie
wszystko. Pękła wiara w jedną, wielką
miłość do końca życia czy przekonanie
o dwóch połówkach jabłka – ona całkiem
dobrze czuła się sama z sobą i wcale się
jej nie wydawało, że czegoś jej brakuje.
I na dodatek dotychczasowe stateczne
życie nie kosztowało zbyt wiele, a Damian, jeśli chodziło o finanse, był po prostu bardzo skąpy – dzięki czemu ona
sama wyszła z całkiem przyzwoitymi
oszczędnościami. I zaczęła podróżować.
Pierwsze podróże były dość nieśmiałe – po najbliższych sąsiednich

europejskich krajach. Ale szybko się
rozochociła, kupiła bilet w jedną stronę i tak zaczęła się jej wielomiesięczna podróż. Odwiedziła Indie, Wietnam
i Japonię, a także Tajlandię, Malezję,
zamieszkała na dłużej na małej indonezyjskiej wyspie. Poznawała wielu ludzi
i pierwszy raz czuła, że naprawdę oddycha, że wyrwała się z niewielkiego
mentalnego więzienia, w którym wcześniej nawet nie wiedziała, że została
osadzona. Robiła wszystko na swoich
zasadach – gdy miała ochotę, pracowała,
gdy chciała spać, spała. Dużo się przemieszczała, miała niewiele rzeczy i było
jej z tym bardzo dobrze. Gdyby kilka lat
wcześniej ktoś opowiedziałby jej o takim życiu tysiące kilometrów od miejsca,
gdzie się urodziła, tak innym od tego,
do czego przywykła – nawet pewnie nie
pomyślałaby, że to coś dla niej.

UCIECZK A Z KRAINY GAFY
PIXELBAY

Są ludzie kochający teorie spiskowe. Jeśli coś jest nie tak, to są jacyś oni, którzy porządek zniszczyli, i jak się ich złapie, to wszystko znowu będzie dobrze.
W to wierzą „płaskoziemcy”. Teraz mają
eldorado.

Empatia i dbałość o najbliższych to szczególne
zadanie w trudnych czasach pandemii
w telewizji konferencję prasową w USA,
ale nie ma informacji o sytuacji epidemicznej. Czy trudno rozpoznać amunicję
internetowych trolli, którzy sieją zamęt?
Nie, skoro pani Dorota wie, że trwa wojna hybrydowa. Ale jej brat nie przyjmuje
tego do wiadomości i wyszukuje coraz
nowsze teorie spiskowe. Ludzie mają
różną odporność na długotrwały stres.
Niektórzy sobie nie radzą. Odreagowują swój strach, doprowadzając innych
do furii. To im daje chwilowe ukojenie
i poczucie mocy.
Czy wyrzucenie brata za drzwi ujdzie pani Dorocie na sucho? Została
sprowokowana, ale jej mama czuje się
opuszczona przez dzieci, których zachowania nie rozumie. W trudnych czasach,
gdy zagrożone jest zdrowie i życie, dobre maniery chowają się do puzderka
dobrych wspomnień. Musimy do niego
sięgać, żeby znowu fajnie było.


•

ZDROWIE

Eldorado
płaskoziemców

– Opiekuję się 84-letnią mamą. Staram się chronić ją przed covidowym
zakażeniem. Mój brat uważa, że jestem
panikarą. Wpada z niezapowiedzianymi
wizytami z nastoletnimi dziećmi, choć
prosiłam, żeby tego nie robił. Wyściskują babcię, dają czekoladki i winko.
Mama zachwycona, bo nie rozumie,
o co chodzi z pandemią. A jej syn się
śmieje, że to zmowa koncernów, które
chcą kokosy zarabiać. Ostatnio nie wytrzymałam i kazałam mu się z mojego
domu wynosić. Szpitale polowe powstają
na stadionach, a on wciska staruszce
kartkę z rzekomym listem polskich lekarzy domagających się natychmiastowego zaprzestania epidemiologicznych
działań – skarży się pani Dorota.
Dostałam ten tekst z internetu. Mnóstwo cytatów, między innymi kodeksu
etyki lekarskiej, definicji zdrowia, pandemii i żonglerki liczbami. List podpisało
podobno 394 lekarzy, 1340 pracowników
służb medycznych i 8897 obywateli. Anonimowa elita wolnej myśli (bo faktycznie
nikt pod tym listem nie jest podpisany)
każe wierzyć, że śmiertelność z powodu
zakażenia COVID-19 w Polsce to 0,01.
Są newsy o milionach oglądających

A sprawiło to, że była prawdziwie
szczęśliwa i czuła się wolna. Czy wcześniej taka się nie czuła? Nie, po prostu
nigdy się nad tym nie zastanawiała. Brała dzień za dniem, nie patrząc w tył i nie
wybiegając za bardzo do przodu, ale
także niewiele oczekując.
I ta dziewczyna pochodząca z końca mapy Polski, która mimo wielkiego
głodu wiedzy nigdy nie zaczęła studiów
i wcześnie wyszła za mąż, uświadomiła
sobie, że jej przeznaczeniem nie było
bycie jedną z przebrzmiałych księżniczek Disneya. Mieszkając daleko i czasem tylko w internecie podglądając życie
koleżanek, które znała od małego, miała
nadzieję, że ich życia też są ich wyborem. A nie wyborem kogoś innego, który
one uznały z czasem za swój.

JOLANTA TALARCZYK

Najgroźniejsza choroba
przewlekła
24 października obchodzono Europejski
Dzień Walki z Otyłością. Według danych
GUS z problemem nadmiernej masy ciała zmaga się w Polsce 62 proc. mężczyzn
i 46 proc. kobiet, a co piąty mieszkaniec
naszego kraju jest otyły. Zbędne kilogramy
prowadzą do wielu groźnych powikłań –
cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób
układu krążenia oraz zwiększają ryzyko
rozwoju niektórych nowotworów, na przykład raka jelita grubego. Niestety tylko
28 proc. badanych chorujących na otyłość
rozpoznaje ją jako chorobę, a zaledwie
25 proc. osób z nadwagą i 33 proc. z otyłością rozmawiało z lekarzem pierwszego
kontaktu o redukcji masy ciała.
JAK NIE DOPUŚCIĆ DO NADWAGI? Instytut
Żywności i Żywienia opracował zasady
zbilansowanej diety ograniczające ryzyko powstania otyłości. Przede wszystkim należy regularnie spożywać posiłki
(cztery–pięć co trzy–cztery godziny).
W naszym menu powinna się zmniejszyć ilość tłuszczów zwierzęcych i cukru,
zwiększyć zaś – warzyw i owoców, jak
również roślin strączkowych i orzechów.
Ograniczmy spożycie mięsa do 0,5 kg tygodniowo, a częściej spożywajmy chude
mleko i produkty mleczne. Często zapisywanie jadłospisu i trzymanie się go
prowadzi do utraty wagi w ciągu trzech
miesięcy – dzięki notatkom widzimy,
ile jemy, i chętniej ograniczamy ilość
spożywanych produktów.

PIXABAY.COM

S

WHO zaleca co najmniej 150 minut
umiarkowanego wysiłku fizycznego tygodniowo, czyli ponad 20 minut dziennie
lub 30 minut przez pięć dni w tygodniu.
Możemy uprawiać szybki marsz lub inny
wysiłek wytrzymałościowy o intensywności powodującej uczucie ciepła i przyspieszenie oddechu.
CZYM JEST WSKAŹNIK BMI? BMI, czyli
wskaźnik masy ciała, to współczynnik
opracowany dla dorosłych określający, czy nasza waga jest proporcjonalna
do wzrostu. Oblicza się go, dzieląc naszą
masę ciała w kilogramach przez kwadrat
wysokości podanej w metrach. Indeks
w przedziale 18,5–25 oznacza prawidłową wagę, 25–30 – nadwagę, 30–35 – I stopień otyłości, 35–40 – II stopień otyłości.
Warto pamiętać, że BMI jest ważnym
wskaźnikiem określającym nasz stan
fizyczny, ale niewystarczającym, gdyż
w przypadku niektórych osób może on
sugerować błędne wnioski. Na przykład
osoby uprawiające sport mogą mieć zawyżoną wagę z powodu tkanki mięśniowej, a nie tłuszczowej w organiźmie.

•
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO
Nagrodę wylosowała: STEFANIA PIASECKA.

DŁUG PUBLICZNY W KRAJACH STREFY EURO WZRÓSŁ
DO 95,1 PROC. PKB W DRUGIM KWARTALE TEGO
ROKU. Unijny urząd statystyczny Eurostat wskazał, że pod koniec drugiego
kwartału środki antykryzysowe w pełni zmaterializowały się w zwiększonych potrzebach finansowych krajów
członkowskich. W skali całej UE relacja długu publicznego do PKB wzrosła
z 79,4 proc. w pierwszym kwartale
do 87,8 proc. w połowie roku. Najmniej
zadłużona w Unii jest Estonia, zaś najbardziej Grecja. Polska, której zadłużenie względem PKB wzrosło o około
7 pkt proc. (z 47,9 proc. PKB
do 55,1 proc.), jest poniżej średniej unijnej. Obecna sytuacja jest spowodowana
dwoma czynnikami: gwałtownym wzrostem długu publicznego i spadkiem PKB
w związku z COVID-19. Najmocniej relacje długu do PKB obecny kryzys zmienił
na Cyprze, we Francji i Włoszech. Najmniej poziom długu publicznego zwiększyły Bułgaria, Szwecja i Luksemburg.
WE WRZEŚNIU ZAREJESTROWANO W UNII EUROPEJSKIEJ WIĘCEJ NOWYCH AUT. Jak podało stowarzyszenie producentów ACEA, łączna
liczba rejestracji w krajach UE wzrosła
wówczas w porównaniu z tym samym
miesiącem ubiegłego roku o 3,1 proc.
– do 934 tys. aut. To pierwszy wzrost
rejestracji w tym roku. Mimo to dane
skumulowane liczone od stycznia pokazują 28,8-proc. spadek. Sprzedano 7 mln
samochodów, o blisko 2,9 mln mniej niż
w pierwszych dziewięciu miesiącach
2019 roku.
ARCHIWUM

OJCIEC
EZAWA
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PIWO PRZEZ WIEKI

Wielka japońska przemiana
Wszyscy znają ewangeliczną przypowieść
o zamianie wody w wino, do dziś bada się
też żywoty alchemików, którzy szukali
kamienia filozoficznego. Tymczasem całkiem niedawno w Japonii, bez wielkiego
rozgłosu, rzemieślnicze browary zaczęły
przerabiać piwo w gin. Nie stała jednak
za tym chęć poznania tajemnicy Wszechświata, tylko ekonomiczna konieczność
spowodowana… koronawirusem.
W tym roku browary w Krainie
Kwitnącej Wiśni liczyły na obfite żniwa,
ponieważ letnie igrzyska olimpijskie
miały się odbyć w Tokio i spodziewano się przyjazdu aż 40 mln turystów-kibiców. Jednak wraz z wybuchem
pandemii rozgrywki zostały przełożone i perspektywy wielkich zysków
prysły. W czasie lockdownu sprzedaż
piwa w Japonii spadła o 26 proc. i wielu
browarom, zwłaszcza małym rzemieślniczym, zajrzało w oczy widmo bankructwa. Ponadto w obliczu niewielu
klientów pubach i anulowanych zamówień eksportowych zostały z zapasami
psującego się piwa.
Nie wszystkie zakłady jednak biernie czekały na rozwój sytuacji. Tokijski
browar Kiuchi zainicjował kampanię
„Oszczędzaj spirytus piwny”, oferując
w jej ramach lokalnym barom możliwość przekształcenia nieużywanego
piwa, z cztero-sześciomiesięcznym
okresem przydatności do spożycia,

w gin – czyli produkt bez takiego
limitu. Dla browaru taka przeróbka to nie pierwszyzna, ponieważ
od lat wykorzystuje piwo do produkcji likieru śliwkowego, a kiedyś
eksperymentował z likierami ginowymi.
Kiuchi z każdych 100 litrów piwa może
wyprodukować 8 litrów ginu. Następnie
odsyła je barom w butelce o pojemności
750 ml lub jako musujący koktajl ginowy
w puszkach lub beczkach do wykorzystania w kranach. Lokale pokrywają tylko koszty dostawy, a browar oferuje bezpłatną usługę destylacji. Podobno baza
piwa nadaje ginowi gorycz, ale papryka
sansho, cytryny i japońskie pomarańcze
pomagają ją zrównoważyć.

ZA MIASTEM ORKISZ
I AMARANTUS
Pomimo niesprzyjających okoliczności w Wielkopolsce budują nowy
zakład. Browar Za Miastem, w którego
zainwestowało prawie 350 prywatnych
akcjonariuszy, będzie miał siedzibę
w miejscowości Rumianek koło Poznania. Warzone tu piwa będą inne niż
wszystkie, ponieważ właściciele zapowiadają, że tradycyjny słód jęczmienny
zostanie zastąpiony niesłodowanymi
zbożami i pseudozbożami, jak orkisz,
amarantus czy komosa ryżowa. Owocem tego procesu będą piwa o wyższej
zawartości minerałów, witamin i aminokwasów. Do września przyszłego roku

w browarze znajdą się: warzelnia, 20 zbiorników fermentacyjno-leżakowych, pasteryzator
przepływowy i linia do rozlewu
w butelki. Pierwsze piwo zostanie
uwarzone Za Miastem w III kwartale
2021 roku.

NAWARZYLI SOBIE PIWA
W Toruniu przez kilka miesięcy
działał innowacyjny browar, który
dzięki nowym technologiom warzenia
zyskiwał klientów, gotowych wydać
nawet 200 złotych za jego półlitrową
butelkę. Koneserzy jednak niedługo
się nim nacieszyli, ponieważ do akcji
wkroczyła Izba Administracji Skarbowej, do której pomysłowi piwowarzy
zapomnieli zgłosić swoją działalność…
Funkcjonariusze w wyniku dochodzenia ustalili, że producenci w celu wzbogacenia aromatu piwa mrozili i leżakowali go nawet przez kilka lat. Dzięki
tym metodom uzyskiwało ono ekstrakt
55 Blg/Plo – dla porównania mocny porter dostępny na rynku zawiera ekstrakt
„jedynie” 18 Blg/Plo. Za prowadzenie
nielegalnego interesu firma będzie
musiała słono zapłacić. Właścicielowi
browaru, który w roztargnieniu nie
zgłosił swojej działalności w zakresie
produkcji wyrobu akcyzowego, grozi
wysoka grzywna – nawet do 720 stawek
dziennych.
MAREK KOWALIK

WŁOSKIE MIASTECZKO OFERUJE PIENIĄDZE ZA ZAMIESZKANIE W NIM. Władze Santo Stefano di
Sessanio proponują 8 tys. euro rocznie
rodzinie, która zechce się do niego przeprowadzić. Dofinansowanie ma trwać
trzy lata. 20 tys. euro, jednorazowo,
będzie mogła otrzymać osoba, która
zdecyduje się rozpocząć w miasteczku
działalność gospodarczą. Wszyscy nowi
mieszkańcy dostaną zakwaterowanie
w opuszczonych domach. Santo Stefano
di Sessanio to malownicza, stara miejscowość w regionie Abruzja. •
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