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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Symboliczny 11 listopada

Drogi do wolności
Wyjątkowe obchody Święta Niepodległości, które przypadły w 40. rocznicę Porozumienia 

Jastrzębskiego. To zdanie najlepiej oddaje atmosferę uroczystości zorganizowanych przez Fundację 
JSW i Jastrzębską Spółkę Węglową. Święto Niepodległości to dzień, w którym oddajemy hołd 

narodowym bohaterom. W naszej historii wiele pokoleń zdawało egzamin z odpowiedzialności 
za ojczyznę. Czasem przegrywali bitwy, żeby później odnosić spektakularne zwycięstwa – i tak było 
do czasów współczesnych. Na wolność, którą się cieszymy, złożył się wysiłek wielu pokoleń. Do tego 
grona należą też górnicy jastrzębskich kopalń, którzy 40 lat temu, na przełomie sierpnia i września 
1980 roku, mieli odwagę upomnieć się o godność i wolność dla nas wszystkich. Nie pokonał ich stan 

wojenny. Z równą siłą i determinacją wystąpili przeciwko opresyjnej władzy w 1988 roku. To był 
kolejny etap na drodze do pełnego zwycięstwa. W zamyśle dawnej władzy Jastrzębie-Zdrój miało 

być miastem karnie pracujących ludzi, którzy zjechali tu z całej Polski. – Mieliśmy dość życia, które 
składało się z pracy na okrągło i niczego poza tym. Do dziś pamiętam jeden miesiąc, listopad, chyba 
1979 rok. Miałem wolne 1 listopada, a i tak w miesiącu, który składa się z 30 dni, przepracowałem 

37 dniówek. Pracowałem we wszystkie niedziele i miałem godziny nadliczbowe. Ja nie byłem jakimś 
wyjątkiem. Taki rytm pracy nie był wyborem. To był przymus – wspomina Jan Bożek, uczestnik 
i rzeczywisty przywódca strajku w KWK Manifest Lipcowy (obecnie Zofiówka), który trwał od  

28 sierpnia do 3 września 1980 roku. Jastrzębie- Zdrój miało być w zamyśle komunistów miastem 
posłusznych niewolników. Stało się miastem wolnych ludzi. 
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Miliardy na transformację 
górnictwa?
Polska chce przekonać 
Komisję Europejską do 
własnej ścieżki odchodzenia 
od węgla.
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Hojność na gębę

U rzędnicy unijni co jakiś czas ogłaszają kolejne plany 
uzdrowienia planety. Za każdym razem ich reali-

zacja wymaga wielkich inwestycji. Żeby te inwestycje 
zrealizować, potrzeba coraz więcej stali. I teraz pojawia 
się zasadnicze pytanie: Czy dlatego niszczymy własne 
hutnictwo, ponieważ gospodarka unijna będzie potrze-
bować coraz więcej stali? Jak zamkniemy własne huty, 
potrzebną stal kupimy w krajach, które ją produkują 
w olbrzymich ilościach, ale nie przestrzegają norm 
ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Ta polityka spowoduje, że atmosfera planety będzie 
jeszcze bardziej zanieczyszczona. Wniosek jest prosty 
– polityka klimatyczna skoncentrowana na zamyka-
niu hut w Europie oznacza coraz więcej zanieczysz-
czeń w skali globalnej. Czy jest w tym jakiś sens? Nie 
ma żadnego poza tym, że jest to przygotowanie rynku 
europejskiego dla producentów stali w Rosji, Chinach, 
Turcji, Białorusi…

Jestem ciekaw, jak unijni urzędnicy wyobrażają sobie 
zapewnienie bezpieczeństwa militarnego. Bez stali 

nie ma nowoczesnej armii. Czy chcemy europejski 
przemysł obronny oprzeć wyłącznie na imporcie? 

P rzypomnę tylko, że dotychczasowe plany stworzenia 
tak zwanej zielonej energetyki i gospodarki bez emi-

sji dwutlenku węgla we wszystkich krajach UE liczy się 
w bilionach euro. Tylko w Polsce ten pomysł ma kosz-
tować 380 mld euro. Skąd wziąć takie pieniądze? Czy 
to realne? Nie wiem.

W iem natomiast, że są olbrzymie kłopoty, aby za-
pewnić finansowanie operacji znacznie skrom-

niejszej – pokrycie kosztów likwidacji górnictwa węgla 
energetycznego w Polsce. Po szumnych zapowiedziach 
i zapewnieniach urzędników z Brukseli zostaliśmy sami 
z tym problemem. Łatwo wydaje się pieniądze na pa-
pierze i na gębę. Wtedy można być hojnym. Znacznie 
trudniej, kiedy trzeba zrobić przelew.  
� •

Zachowajcie się jak górnicy

N ie, nie będę po raz kolejny apelował o przestrzeganie 
zasad dystansu społecznego czy noszenie maseczek. 

Teraz w trakcie drugiej fali pandemii apeluję, abyśmy 
wszyscy zachowali się jak... górnicy.

Górnicy. Dla wielu nadal antybohaterowie pierwszych 
miesięcy epidemii. Doskonale pamiętam falę hejtu 

i oczerniania, jaka wylała się wtedy nie tylko na nich, 
ale na cały Górny Śląsk. Na szczęście górnicy robili 
swoje. Ratowali kopalnie. Na sobie testowali procedury 
bezpieczeństwa, które dziś są dla nas oczywiste.

To wtedy pracownicy kopalń pokazali, co znaczy po-
czucie społecznej solidarności. Kiedy kopalniom 

groził lockdown, Jastrzębska Spółka Węglowa zaczę-
ła wspierać służbę zdrowia. Kupowano to, co wtedy 
w szpitalach było najbardziej potrzebne i jednocześnie 
najtrudniejsze do zdobycia. To była pomoc liczona 
w milionach złotych i, co ważne, wcale się nie skończy-
ła. Kilkanaście dni temu JSW ufundowała szpitalowi 
w Wodzisławiu Śląskim nowoczesne laboratorium 
analityczne służące między innymi do wykrywania 
koronawirusa. Spółka  wielokrotnie udowodniła, że jest 
zdecydowana udzielać pomocy społeczności lokalnej. 
Czy można lepiej pomagać, niż inwestować w ochronę 
zdrowia?

D la mnie najcenniejszym z górniczych darów była 
krew. W pierwszych miesiącach epidemii krwio-

dawstwo przeżywało zapaść. W szpitalach zaczęło bra-
kować krwi. Wielu z obawy przed infekcją szerokim 
łukiem omijało punkty poboru. Wielu, ale nie górnicy. 
To właśnie osocze z krwi górników-ozdrowieńców rato-
wało życie chorych, ale też 100 litrów tego bezcennego 
daru pozwoliło opracować polski lek przeciw wirusowi. 
Oczywiście form górniczej pomocy w trudnym czasie 
pandemii było więcej. Pomocy okazywanej nie tylko 
pracownikom kopalń i ich rodzin, ale nam wszystkim. 
Dziś, kiedy kolejna fala pandemii zagraża tysiącom 
miejsc pracy, może warto zachować się jak... górnik.� •

J S W � W � E U R O P E J S K I M � S O J U S Z U � N A � R Z E C Z � S U R O W C Ó W

Strategiczna rola producenta surowca dla hutnictwa
Jastrzębska Spółka Węglowa SA, największy w Unii Euro-
pejskiej producent węgla koksowego i koksu, przystępuje 
do ERMA – Europejskiego Sojuszu na Rzecz Surowców. 
To pokłosie wrześniowej decyzji Komisji Europejskiej, 
która wpisała węgiel koksowy na listę surowców kry-
tycznych, czyli trudno zastępowalnych, a niezbędnych 
dla rozwoju unijnych państw.

Na początku września Komisja Europejska – oprócz 
opublikowania zmodyfikowanej listy surowców kry-
tycznych – przedstawiła konkretne zadania, które chce 
zrealizować, by zmniejszyć zależność surowcową Unii 
Europejskiej od państw trzecich, zwiększyć dywer-
syfikację dostaw i efektywność gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 

Jednym z takich działań, które wzmocni rolę surow-
ców krytycznych, jest właśnie powołanie Europejskiego 
Sojuszu na Rzecz Surowców (ERMA – European Raw 
Materials Alliance). Jego celem jest także tworzenie 
miejsc pracy, wspieranie inwestycji i innowacji w za-
kresie surowców. Nie bez powodu – są one kluczowe dla 
dalszego rozwoju Europy, a jej przyszłość zależy od roz-
woju takich branż jak budownictwo, motoryzacja, 
niskoemisyjny i energochłonny przemysł i lotnictwo, 

które są w dużym stopniu zależne od bezpiecznego 
dostępu do surowców. 

Zadaniem ERMA jest identyfikowanie barier i szu-
kanie możliwości inwestycyjnych (poprzez Platformę 
Inwestycji na Rzecz Surowców) i specjalnych rozwiązań 
zgodnie z potrzebami interesariuszy.

Sojusz jest otwarty dla wszystkich podmiotów prze-
mysłowych, które związane są z listą, państw członkow-
skich i regionów, związków zawodowych, organizacji 
badawczych i technologicznych, inwestorów i organi-
zacji pozarządowych. JSW SA jest drugą polską firmą 
– obok KGHM Polska Miedź – która należy do Europej-
skiego Sojuszu na Rzecz Surowców. 

JSW jest producentem surowca niezbędnego do 
wytwarzania stali. Bez stali nie ma współczesnej 
cywilizacji.

– Ponowne wpisanie węgla koksowego na unijną 
listę surowców krytycznych ma dla nas ogromne zna-
czenie, potwierdza strategiczną rolę naszej firmy. Dla 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej przystąpienie do sojuszu 
oznacza możliwość monitorowania zmian legislacyj-
nych w Unii Europejskiej, ułatwi poszukiwanie inwesto-
rów i nawiązanie współpracy technologicznej – mówi 
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.� •
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Kolejny etap absurdu
Dotychczas antywęglowym argumentem był głównie 
klimat i konieczność ratowania go. Gdy jednak zostało 
powiedziane, że kopalnie w Polsce (będące zdaniem 
działaczy głównym źródłem wszelkich nieszczęść kli-
matycznych na świecie) zostaną stopniowo likwidowane 
– a stopniowo może znaczyć szybciej, niż zostało usta-
lone – aktywiści od biznesu wiatrakowo-panelowego 
wyjaśniają, że rzecz nie tylko w klimacie, ale też przede 
wszystkim w ekonomii.

– Węgla w Polsce wydobywać nie warto, bo kosztuje 
drożej niż w krajach, gdzie górnicy pracują za grosze. 
Po złoża sięgamy coraz głębiej, więc koszty będą rosły, 
a jakość produktu końcowego niekoniecznie odpowia-
da temu, czego potrzebują bloki energetyczne. Które 
zresztą należy zamykać jak najszybciej. Ponadto utrzy-
mywanie sektora węglowego opóźnia transformację 
kraju do nowoczesności – wyjaśniają. 

Tu dobrze zauważyć, że nie precyzują, na czym owa 
nowoczesność ma polegać. Zgodnie z zasadą „jak nie 
może być lepiej, niech będzie inaczej”. 

Przywołują problemy kopalń: złą organizację pracy, 
marnotrawstwo, błędne decyzje. Cytują przykład Nie-
miec, które likwidacja górnictwa kosztowała rocznie 
średnio dwa razy więcej niż wartość węgla wydobytego 
w funkcjonujących kopalniach. Przy czym im mniej 
węgla kamiennego wydobywano, tym proporcja robiła 
się gorsza.

Ukłonem w stronę węglowego Śląska jest stwierdze-
nie, że to przecież region mądrych ludzi, którzy bez nie-
go też sobie poradzą. Tylko trzeba im ten węgiel szybko 
zabrać, żeby przestali się do niego kleić. Na przykład 
podnosząc co kwartał podatek za spalanie, czyli opłaty 
za emisję CO2. 

Z kolei wiatraki i panele nie mogą być obciążane 
za dewastację środowiska przy ich wytwarzaniu, insta-
lowaniu i likwidowaniu. Co rozumie się samo przez się. 
Nowoczesność musi kosztować! 

 ZBIGNIEW KORWIN
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Ustabilizowana sytuacja epidemiczna w zakładach górniczych 

Kopalnie dobrze przygotowane 
na drugą falę pandemii
Zapoczątkowany w październiku znaczą-
cy wzrost zakażeń koronawirusem nie 
ominął również śląskich kopalń. Jednak 
w przeciwieństwie do wiosny, kiedy nie-
które zakłady górnicze były największymi 
ogniskami epidemii, jesienna fala zacho-
rowań nie sparaliżowała pracy górników. 
Przedstawiciele nadzoru górniczego i epi-
demiolodzy wskazują, że przestrzeganie 
reżimu sanitarnego przyniosło oczekiwa-
ne efekty. Choć także w górnictwie zaka-
żeń przybywa, obecnie nie ma potrzeby 
wstrzymywania ruchu kopalń.

REŻIM SANITARNY 
PRZYNOSI EFEKTY

– Bezwzględne przestrzeganie zale-
ceń sanitarnych, egzekwowane przez 
nadzór górniczy, przyniosło jednak efekt 
– ocenia konsultant wojewódzki w dzie-
dzinie chorób zakaźnych, dr hab. Wło-
dzimierz Mazur. Utrzymywanie reżimu 
sanitarnego w kopalniach potwierdza 
Wyższy Urząd Górniczy. Od kwietnia 
do 18 października inspektorzy nad-
zoru przeprowadzili w tym zakresie  
923 kontrole, podczas których między 
innymi sprawdzano, jak zakłady górni-
cze przestrzegają obostrzeń sanitarnych. 
Kontrolerzy oceniali zasady wchodze-
nia i poruszania się po terenie kopalń, 
noszenie maseczek oraz dostępność 
środków ochrony indywidualnej i ma-
teriałów do dezynfekcji. Wnioski z kon-
troli są budujące. – Po wcześniejszych, 
trudnych doświadczeniach w kopalniach 
są nadal konsekwentnie utrzymywane 
reżim sanitarny i profilaktyka, a organy 
nadzoru górniczego na bieżąco, w ra-
mach prowadzonej działalności kontrol-
nej, monitorują i sprawdzają wszystkie 
te działania oraz przestrzeganie obowią-
zujących zaleceń – zapewnia rzecznicz-
ka WUG Anna Swinarska-Tadla.

KOPALNIE NIE SĄ  
OGNISKAMI EPIDEMII
Najwięcej nowych zakażeń – co nie 

może dziwić ze względu na najwięk-
szą skalę działalności – potwierdzono 
w ostatnich tygodniach wśród pracow-
ników Polskiej Grupy Górniczej, gdzie 
na przełomie października i listopada 
przybywało około 200 przypadków  
SARS-CoV-2 tygodniowo. Mimo to żadna 
z kopalń nie stała się ogniskiem epidemii. 
– Z analizy danych, którą przeprowadza 
na bieżąco nasz sztab kryzysowy, wyni-
ka przede wszystkim, że nowe infekcje 
w kopalniach i oddziałach spółki mają 
wyraźnie rozproszony charakter. Nie 
dochodzi do niebezpiecznej transmisji 
zakażeń wewnątrz firmy, a w żadnym 
z oddziałów spółki nie zaobserwowano 
powstawania groźnych ognisk epidemicz-
nych – zapewnia prezes Grupy Tomasz 
Rogala. W pierwszym tygodniu listopada 
liczba nowych zachorowań wśród gór-
ników PGG była niemal równa liczbie 
ozdrowieńców w tym okresie. 10 listo-
pada – w czasie, kiedy w województwie 

śląskim każdego dnia informowano 
o ponad 4 tys. nowych przypadków ko-
ronawirusa – w zatrudniającej niespełna 
40 tys. osób spółce chorowało 327 osób. 
Potwierdza to, że dynamika zakażeń i za-
chorowań w PGG jest znacznie mniejsza 
niż w szczytowym momencie pierwszej 
fali zakażeń na przełomie maja i czerwca, 
kiedy kopalnie musiały ograniczać wydo-
bycie. – W tej chwili nie ma konieczności 
wstrzymywania ruchu kopalń ani nie 
zachodzą przesłanki do wszczęcia nowej 
akcji masowych badań przesiewowych 
pracowników – mówi Tomasz Rogala, za-
pewniając, że spółka na bieżąco reaguje 
na sytuację.

PGG STAWIA NA PREWENCJĘ
W Polskiej Grupie Górniczej za-

ostrzono środki prewencji. Zarząd firmy 
polecił wzmocnić nadzór nad działania-
mi mającymi zminimalizować ryzyko 
zarażenia koronawirusem. Wszystkim 
pracownikom i innym osobom prze-
bywającym na terenie spółki przypo-
mniano o bezwzględnym obowiązku 
przestrzegania procedur prewencyj-
nych, szczególnie zachowania dystan-
su społecznego. Bezpośrednie kontak-
ty pracowników między sobą, a także 
z klientami, zostały ograniczone do ab-
solutnego minimum. Wprowadzono obo-
wiązek zakrywania nosa i ust w czasie 
przemieszczania się lub przebywania 
poza stałym stanowiskiem pracy. Pra-
cownicy administracji kopalń i centrali 
PGG pracują zdalnie lub rotacyjnie. Po-
lecono także zwiększyć częstotliwość 
dezynfekowania pomieszczeń – szczegól-
nie miejsc, gdzie gromadzi się większa 
liczba pracowników. Górnicy wracający 
do pracy po nieobecności w razie wywia-
du epidemicznego mogącego wskazywać 
na jakiekolwiek ryzyko przechodzą testy 
na obecność koronawirusa.

PRIORYTETEM ZDROWIE 
I BEZPIECZEŃSTWO
Skuteczność wdrożonych w kopal-

niach zabezpieczeń potwierdza nadzór 
górniczy. – Wszystkie decyzje i wytycz-
ne Ministerstwa Zdrowia oraz – przede 

wszystkim – służb sanitarnych traktuje-
my z wielką powagą. Dla całego środowi-
ska górniczego powinny być one swego 
rodzaju przewodnikiem, na podstawie 
którego powinny być z kolei podejmo-
wane wszelkie działania prewencyjne 
związane z ochroną pracowników górnic-
twa przed zachorowaniem na COVID-19 
– mówi prezes WUG, dr inż. Adam Mirek.  
– Bezpieczeństwo pracy załóg górniczych, 
a co za tym idzie zdrowie i życie górni-
ków, to priorytety działalności urzędów 
nadzoru górniczego, także w tak niestan-
dardowych okolicznościach, jakie tworzy 
okres pandemii – zapewnia.

PONAD PÓŁ 
TYSIĄCA GÓRNIKÓW 
Z KORONAWIRUSEM
Od początku pandemii koronawi-

rusa SARS-CoV-2 potwierdzono łącznie 
u blisko 9,5 tys. górników z pięciu spół-
ek. Po pierwszym tygodniu listopada 
chorych było około 560 pracowników 
kopalń – niespełna 350 z PGG, prawie 
100 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (gdzie 
od początku epidemii zakaziło się łącz-
nie ponad 4,3 tys. pracowników), ponad 
90 z trzech kopalń Tauronu Wydobycie 
i 18 z bytomskiej kopalni Bobrek należą-
cej do Węglokoksu Kraj. We wszystkich 
spółkach obowiązują zaostrzone rygory 
sanitarne – egzekwowany jest obowią-
zek noszenia maseczek, dezynfekowania 
rąk i utrzymywania dystansu społeczne-
go. Na przykład w JSW wśród obowią-
zujących reguł jest także między innymi 
ograniczenie liczby osób w windach zjeż-
dżających pod ziemię i wyjeżdżających 
na powierzchnię. Górnicy powinni uży-
wać ochronnych masek i okularów nie tyl-
ko na stanowiskach pracy, ale także w dro-
dze do nich. Systematycznie prowadzona 
jest dezynfekcja newralgicznych miejsc 
– łaźni, lampowni, cechowni, ciągów ko-
munikacyjnych i wind górniczych, odka-
żane są także podziemne kolejki i dworce.

INŻYNIEROWIE Z PGG 
WSPOMOGLI SANEPID
Górnicze spółki na różne sposo-

by wspierają walkę z pandemią. Już 

wiosną inżynierowie z Polskiej Grupy 
Górniczej stworzyli program informa-
tyczny gromadzący dane i wspomaga-
jący sanepid w obsłudze spraw doty-
czących między innymi planowania 
wymazów, izolacji czy kwarantanny 
chorych i ich rodzin. – Oprogramowa-
nie opracowane przez naszych infor-
matyków pomaga znacznie usprawnić 
komunikację stacji sanepidu w wo-
jewództwie śląskim z największym 
w regionie pracodawcą, jakim jest 
PGG. Udostępnione rozwiązanie ujed-
nolica sposób wprowadzania danych, 
upraszcza procesy związane z obsłu-
gą badanych i zakażonych oraz skra-
ca czas tej obsługi – tłumaczy prezes 
Tomasz Rogala. System, w którym za-
rejestrowanych zostało dotąd około  
17 tys. użytkowników, działa już mię-
dzy innymi w Rybniku i Katowicach, 
a zainteresowane jego wdrożeniem 
są kolejne powiatowe stacje sanepidu, 
nie tylko z województwa śląskiego, ale 
także dolnośląskiego, małopolskiego, 
lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

LABORATORIUM  
NA MIARĘ XXI WIEKU
Jesienią Polska Grupa Górnicza ufun-

dowała najwyższej klasy sprzęt labora-
toryjny o wartości 1 mln złotych dla pra-
cowni biologii molekularnej w Szpitalu 
Miejskim nr 4 w Gliwicach. – Postanowi-
liśmy zaangażować się w tworzenie no-
woczesnego laboratorium, które będzie 
pracować na potrzeby PGG, ale także 
całej społeczności Śląska. Dzięki szybkie-
mu dostępowi do testów będziemy mogli 
w przyszłości wykluczyć tworzenie się 
ognisk epidemicznych w kopalniach, 
zadbać o bezpieczeństwo pracowników 
oraz zaplanować ciągłość pracy naszych 
zakładów – wyjaśnia prezes PGG. Dzię-
ki górniczej spółce gliwicka placówka 
zyskała między innymi ekstraktory 
do automatycznej izolacji i oczyszczania 
RNA wirusa SARS-CoV-2. – Są to jedne 
z najszybszych urządzeń dostępnych 
na rynku, wykonuje się dzięki nim  
24 ekstrakcje w 22 minuty. Następnie 
materiał trafia do pracowni RT PCR. Wy-
nik badania można uzyskać po trzech 
godzinach, oczywiście w zależności 
od liczby próbek – mówi Kinga Kozień, 
kierownik laboratorium analityczne-
go w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwi-
cach. Innym ważnym urządzeniem jest 
komora laminarna, która zapewnia 
optymalne warunki pracy personelu 
oraz niskie zużycie energii. Pozostałe 
elementy wyposażenia – wirówki, pi-
pety automatyczne i elektroniczne oraz 
wszelkie materiały zużywalne – mają 
przede wszystkim zapewnić komfort 
pracy całemu zespołowi laboratorium. 
Wcześniej Polska Grupa Górnicza ufun-
dowała sprzęt między innymi dla la-
boratorium COVID-19 w Zabrzu oraz 
wsparła różne szpitale i placówki me-
dyczne w regionie.
 HANNA KRZYŻOWSKA
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Z końcem października odbyła się tele-
konferencja „Transformacja regionów 
górniczych – największe wyzwania”, zor-
ganizowana przez Stowarzyszenie Gmin 
Górniczych w Polsce. Jednym z zaproszo-
nych gości był Jerzy Buzek, były premier 
i przewodniczący Komisji Przemysłu, Ba-
dań Naukowych i Energii Parlamentu Eu-
ropejskiego, który przedstawił założenia 
sprawiedliwej transformacji w ujęciu Unii 
Europejskiej.

Profesor zwrócił uwagę, że koniecz-
ność wychodzenia z węgla nie wynika 
tylko z tego, że rosną ceny emisji i jest 
porozumienie paryskie. Gminy i miesz-
kańcy oczekują inwestycji w nowe 
technologie, co widać po procesach, 
jakie się obecnie dokonują. – Pokłady 
są coraz trudniej dostępne, liczba pra-
cowników naturalnie się zmniejsza. 
Mamy przed sobą krótki okres, dla-
tego potrzebne jest nam realistyczne 
porozumienie – podkreślał w swoim 
wystąpieniu.

REALNA POMOC UNIJNA
Pomocą w takiej sytuacji ma być 

między innymi Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji finansowany przez Unię 

Europejską. – Takie środki są obecnie 
i w budżecie unijnym, i w nowym pro-
gramie odbudowy, nazwanym Nowe po-
kolenie w UE – zaznaczył Jerzy Buzek. 
– To jest nowa linia budżetowa, która nie 
jest zmieszana z innymi środkami struk-
turalnymi, na przykład regionalnymi. 
To są dodatkowe środki, które wygospo-
darowano z budżetu i które są dedyko-
wane dla regionów wysokoemisyjnych, 
głównie regionów górniczych. Od po-
czątku było wiadomo, że koszty spo-
łeczne i znaczenie tej transformacji dla 
regionów górniczych będą ogromne. Lu-
dzie muszą mieć świadomość, że ktoś 
im pomaga, że nie zostali pozostawieni 
sami sobie. Program będzie aktualny 
na dłużej, bo będzie kontynuowany do  
2050 roku.

NA TYCH TERENACH JEST 
BARDZO WIELE DO ZROBIENIA
O jakich programach mówi Jerzy 

Buzek? Fundusz Odbudowy, tzw. Next 
Generation EU, to nowe środki o war-
tości 750 mld euro, które mają pomóc 
w odbudowie unijnej gospodarki. Dla 
porównania nowy, zwiększony długoter-
minowy budżet Unii na lata 2021–2027 
ma wartość około 1,1 bln euro. Część 

pieniędzy z Funduszu Odbudowy ma iść 
na projekty związane z Europejskim 
Zielonym Ładem. Bruksela przewidu-
je zasilenie Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji kwotą 40 mld euro, z cze-
go dla Polski powinno przypadać około 
20 proc. – To są tylko pieniądze, które 
są ważne nie tylko dla mieszkańców re-
gionów górniczych – mówił Jerzy Buzek. 
– Jeśli dokonamy sprawnej i możliwie 
taniej transformacji, to ma szansę wpły-
nąć na koszty energii w całym kraju. 
Obecnie w cenach hurtowych te koszty 
są obecnie jedne z najwyższych w całej 
UE.

WAGA PROGRAMÓW 
ODDOLNYCH I SYNERGII 
MIĘDZYMIASTOWEJ
Były premier podkreślił, że wielka 

waga przywiązywana będzie do budowy 
programów oddolnych. – Na poziomie 
unijnym chcemy wiedzieć, jakie są ocze-
kiwania w danym regionie. Trzeba inte-
grować projekty na poziomie lokalnym 
i krajowym oraz tworzyć spójną wizję 
tego, co będzie się działo w regionie 
za 5, 10, 20 lat – powiedział. Dodał także, 
że w ocenie KE to będzie bardzo wysoko 
punktowane.

Istotne będzie również uchwycenie 
możliwości synergii pomiędzy miasta-
mi, które leżą obok siebie, i przygoto-
wywanie przez nie wspólnych projek-
tów. Taką możliwość dają chociażby 
projekty z obszaru komunikacji czy 
twarde inwestycje. To jest nowy aspekt 
przyznawania środków unijnych, po-
nieważ najpierw była mowa głównie 
o projektach społecznych. Teraz mocno 
stawia się na twarde inwestycje, które 
integrują różne podejścia, co będzie 
mocno promowane przez Unię. Jak 
zauważył Jerzy Buzek, Fundusz Spra-
wiedliwej Transformacji zakłada kilka 
rodzajów projektów. Podstawowy ob-
szar to oczywiście zagospodarowanie 
terenów poprzemysłowych i wsparcie 
takich miast jak Bytom, Chorzów czy 
Ruda Śląska. – Drugi obszar to projekty 
związane z gazem jako paliwem przej-
ściowym. Mam tu na myśli także biogaz 
czy wodór – dodał prof. Buzek. – To jest 
też przechodzenie na paliwa gazowe 
w domach i przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu. To jest atrakcyjna 
rzecz, bo na przykład w funduszach 
spójności nie ma możliwości inwesto-
wania w projekty gazowe.

 SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR
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Należąca do spółki JSW Koks koksownia 
Radlin chce być wzorcowym przykładem 
dążenia do gospodarki obiegu zamknięte-
go, czyli z maksymalnym wykorzystaniem 
produktów uważanych dotąd za odpado-
we – przekonują jej przedstawiciele. Jed-
nym z kroków do tego celu ma być roz-
poczęta właśnie budowa drugiego ciągu 
instalacji katalitycznego rozkładu amonia-
ku i produkcji siarki metodą Clausa (tzw. 
KRAiC), wraz z kolumną odkwaszająco-od-
pędową. Przedsięwzięcie ma zakończyć 
się za dwa lata.

CZYSTY GAZ, MNIEJ ODPADÓW

Realizowana za kilkadziesiąt mi-
lionów złotych inwestycja to ważne 
uzupełnienie trwającej już w Radlinie 
budowy elektrociepłowni opalanej ga-
zem koksowniczym – ma ona zużywać 
rocznie około 180 mln metrów sześc. 
tego paliwa. Instalacja KRAiC ma popra-
wić efektywność oczyszczania gazu przy 
jednoczesnej produkcji płynnej siarki. 
– Włączenie instalacji do ruchu pozwoli 
między innymi na znaczne ogranicze-
nie ilości wytwarzanych odpadów oraz 
zwiększy niezawodność i bezawaryjność 
instalacji odsiarczania gazu koksowni-
czego – wyjaśnia rzecznik JSW Koks Ro-
man Brańka.

Inwestycję realizuje konsor-
cjum Przedsiębiorstwa Remontowo- 

-Produkcyjnego ZK-REM oraz czeskiej 
spółki Hutni Projekt Frydek-Mistek. Za-
kres prac obejmuje opracowanie do-
kumentacji technicznej oraz budowę 
instalacji i związanych z nią urządzeń. 
Powstanie między innymi nowa sta-
cja demineralizacji wody dla układów 
istniejących kotłów i nowych chłodnic 
gazu oraz stacja redukcyjno-schładza-
jąca pary wodnej, połączona z budowa-
nym blokiem. Pojawią się nowe pompy, 
wymienniki ciepła i niezbędna armatu-
ra. Wykonane zostaną też trasy między 
obiektami oraz dojazdy i dojścia do nich.

EC RADLIN ZASILI KOKSOWNIĘ 
I MIASTO
Oczyszczony gaz koksowniczy bę-

dzie zasilał powstającą od roku na te-
renie koksowni za blisko 300 mln zło-
tych elektrociepłownię o mocy około 
32 megawatów elektrycznych oraz  
37 megawatów cieplnych. Budowa jest 
w toku, a elektrociepłownia ma być jed-
nym z najnowocześniejszych tego typu 
obiektów w Polsce. Nowa EC Radlin 
zaspokoi potrzeby energetyczne kok-
sowni, nadwyżki prądu zasilą system 
energetyczny, a ciepło – miasto i pobliską 
kopalnię Marcel. Przedsięwzięcie jest 
współfinansowane ze środków unijnych, 
rozdzielanych przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej.  MH

Jerzy Buzek o unijnej pomocy dla regionów górniczych

Potrzebne realistyczne porozumienie

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem
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I N S T A L A C J I � O D S I A R C Z A N I A � G A Z U � K O K S O W N I C Z E G O

Radlin i gospodarka 
obiegu zamkniętego
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Rozłożenie transformacji polskiego gór-
nictwa na blisko 30 lat i dopłacanie do wę-
gla w tym okresie wymaga zgody Komi-
sji Europejskiej. Oficjalne rozmowy w tej 
sprawie jeszcze się nie rozpoczęły, ale – 
co potwierdził w niedawnym wywiadzie 
dla Dziennika Gazety Prawnej wicemini-
ster aktywów państwowych Artur Soboń – 
wstępna wersja polskiej propozycji w tym 
zakresie jest już praktycznie gotowa.

NIEOFICJALNIE: POTRZEBA 
20 MILIARDÓW W 10 LAT

Jak mówił w wywiadzie wicemini-
ster, wiele wskazuje na to, że wsparcie 
dla górnictwa odbędzie się na drodze 
decyzji indywidualnej, na podstawie 
traktatu europejskiego, jednak szcze-
gółowy mechanizm subsydiowania 
wydobycia będzie przedmiotem dys-
kusji. – Chcielibyśmy ten mechanizm 
powiązać z ceną rynkową i doprecyzo-
wać konkretnymi wskaźnikami, mię-
dzy innymi dotyczącymi efektywności 
poszczególnych kopalni tak, by ten me-
chanizm był całkowicie obiektywny. 
To jest rzecz, nad którą obecnie pra-
cujemy – wyjaśniał dziennikowi Artur 
Soboń. Nie sprecyzował, ile ma kosz-
tować pomoc publiczna dla górnic-
twa. Potencjalną kwotę – około 2 mld 

złotych rocznie – ujawnił natomiast wy-
specjalizowany w problematyce ener-
getycznej portal WysokieNapiecie.pl, 
powołując się na dane z biznesplanu 
Polskiej Grupy Górniczej. Dokument ten 
ma uwzględniać wrześniowe ustalenia 
rządu z górniczymi związkami. Krótko 
potem w mediach pojawiły się nieofi-
cjalne informacje, że transformacja 
PGG do 2030 roku może wymagać około  
4,7 mld euro (ponad 20 mld złotych) po-
mocy publicznej, czyli średnio 23 euro 
rocznie w przeliczeniu na jedną tonę 
węgla. Polska Grupa Górnicza nie sko-
mentowała tych informacji. Jej przed-
stawiciele tłumaczą, że trwają jeszcze 
prace zespołów roboczych, które dys-
kutują nad szczegółami umowy społecz-
nej o zasadach i tempie transformacji. 
Projekt takiej umowy ma być gotowy 
do połowy grudnia. Prawdopodobnie 
wtedy też będzie można oficjalnie mó-
wić o konkretnych propozycjach.

W NIEMCZECH BYŁO CZTERY 
RAZY DROŻEJ
We wrześniu związkowcy i delega-

cja rządowa uzgodnili, że transforma-
cja górnictwa nastąpi na wzór modelu 
niemieckiego, czyli będzie rozłożona 
na wiele lat, z subwencjami ze strony 
rządu. Analitycy wyliczyli, że w latach 

1998–2018 Niemcy – za zgodą Komisji Eu-
ropejskiej – przeznaczyły na subwencje 
dla górnictwa około 42 mld euro, co daje  
98 euro w przeliczeniu na jedną tonę 
węgla rocznie. W Polsce byłoby to – we-
dług nieoficjalnych szacunków – cztero-
krotnie mniej (na tonę) w okresie 10 lat. 
Jednak dotowanie węgla wymaga zgody 
Komisji Europejskiej, a unijne przepisy 
pozwalające na dopłaty do wydobycia 
w kopalniach przeznaczonych do li-
kwidacji wygasły z końcem 2018 roku. 
Między innymi stąd pomysł, by Polska 
subsydiowała górnictwo zgodnie z trak-
tatem europejskim – jest to możliwe, je-
śli brak takiego wsparcia prowadziłby 
do „poważnych zaburzeń” w krajowej 
gospodarce.

ŚLĄSK WĘGLEM STOI
O tym, że gwałtowne zamyka-

nie kopalń oznaczałoby zaburzenia 
gospodarcze i społeczne, świadczy 
skala działania polskiego górnictwa. 
W Polsce na każde 100 tys. zatrudnio-
nych z węglem związanych jest około  
1250 miejsc pracy wobec 150 osób 
zatrudnionych w tym sektorze śred-
nio w Unii Europejskiej. Na Śląsku 
z górnictwem związanych jest około 7 
tys. na każde 100 tys. zatrudnionych. 
W naszym kraju znajduje się co drugie 

związane z węglem miejsce pracy 
w Unii. Szybkie zamknięcie kopalń bez 
stworzenia alternatywnych miejsc pra-
cy mogłoby skutkować nawet 50-proc. 
bezrobociem na przykład w powiatach 
tradycyjnie związanych z węglem, mię-
dzy innymi rybnickim, wodzisławskim 
czy bieruńsko-lędzińskim.

MNIEJ WĘGLA W ENERGETYCE
Strona polska chce też przypomnieć 

Komisji Europejskiej, że nasz kraj miał 
odmienny od innych państw Unii punkt 
startowy do zmiany krajowego miksu 
energetycznego. Przed 30 laty nasza 
energetyka była w 96 proc. oparta na wę-
glu, w 2004 roku w 92 proc., zaś w roku 
2019 w około 77 proc. A to znaczy, że Pol-
ska konsekwentnie zmniejsza udział wę-
gla w miksie, robiąc to w podobnym, 
a często nawet w szybszym tempie, niż 
zrobiły to inne kraje Unii, gdzie węgla 
w energetyce było znacząco mniej. Na tle 
krajów dawnego bloku wschodniego 
nasz kraj jest w tym zakresie zdecydo-
wanym liderem. Polscy negocjatorzy 
podkreślają, że przekonanie Komisji 
Europejskiej do zrównoważonej ścieżki 
odejścia od węgla zapewni sprawiedliwą 
i tańszą niż na przykład w Niemczech 
transformację górnictwa.

 MH

Polska chce przekonać Komisję Europejską do własnej ścieżki odchodzenia od węgla  

Miliardy na transformację górnictwa?

O Bełchatowie mówiono poprzednio dwa 
lata temu, gdy jedna z tamtejszych posła-
nek wpadła na pomysł przesunięcia granic 
między gminami Bełchatów i Kleszczów. 
Tak by pieniądze z podatków z kopal-
ni i elektrowni zasilały okręg z większą 
liczbą jej wyborców, a nie najbogatszą 
gminę w Polsce.

Ku rozczarowaniu pani poseł jej 
cenny wniosek, przyjęty chętnie przez 
radnych z Bełchatowa, nie spotkał się 
z poparciem gminy Kleszczów ani nie 
spowodował pożądanej przez nią decyzji 
władz centralnych. Co gorsza, przenie-
siona na warunki polskie unijna walka 
z wydobyciem i spalaniem węgla (nie 
tylko kamiennego) zmieniła warunki 
wyjściowe. 

Polska Grupa Energetyczna, w której 
ponad 60 proc. akcji posiada Skarb Pań-
stwa, zapowiedziała bowiem, że wycofa 
się z aktywów węglowych do końca przy-
szłego roku, a nie w perspektywie lat 
2030–2050. Oznacza to bardzo poważny 
problem dla całego obszaru nazywanego 
umownie „Bełchatowem”.

PRACA I PIENIĄDZE
W najlepszym wypadku chodzi 

o niepewność, kto zajmie się tam wydo-
byciem i spalaniem węgla brunatnego, 
a dokładniej – na jakich warunkach i jak 
długo będzie to jeszcze trwało. Mówiąc 
praktycznie, na jak długo będą mieli za-
gwarantowaną pracę ludzie. Ci, którzy 

pracują w tej odkrywce, ci, którzy ich 
obsługują, i ci z elektrowni. No i na jak 
długo starczy pieniędzy pozwalających 
przywracać do życia tereny zdewastowa-
ne przez kopalnię odkrywkową.

Podobny problem dotyczy pracow-
ników kopalni Turów oraz elektrowni 
Pątnów-Adamów. Razem z Bełchato-
wem produkują około 26 proc. energii 
elektrycznej wytwarzanej w Polsce, 
z czego Bełchatów prawie 20 proc. 
Z grubsza licząc – o połowę mniej niż 
powstaje ze spalania węgla kamienne-
go. I to chyba stanowi jedną z podstaw 
problemu. 

Górnicy węgla kamiennego uzyskali 
we wrześniu tego roku obietnicę pracy 
do emerytury, czyli przedłużania bytu 
kopalń. Jak będzie to wyglądać, gdy rze-
czywiście dojdzie do ich łączenia i likwi-
dowania wydobycia tam, gdzie okaże się 
ono najmniej opłacalne, nikt dzisiaj nie 
wie. Ale przynajmniej jest zapewnienie.

STAN NIEPEWNOŚCI
Tymczasem węgiel brunatny nie 

ma nawet płynnych obietnic. PGE poin-
formowała, że spodziewa się, iż za rok 
do półtora Skarb Państwa przejmie 
wszystkie elektrownie węglowe nale-
żące do grupy i będzie sam się martwić, 
co dalej z nimi i z ludźmi w nich pracują-
cymi. Wtedy zaś uwolniona od brudnego 
balastu PGE zakwitnie na zielono, zara-
biając majątek na farmach wiatrowych 
na morzu i na lądzie oraz fotowoltaice. 

Przy czym są to słowa wypowiadane 
tylko po jednej ze stron. Przedstawiciele 
właścicieli większości akcji, czyli rządu, 
nie złożyli na razie żadnej wiążącej de-
klaracji ani obietnicy. A tylko w samym 
bełchatowskim oddziale GIEK zatrudnie-
nie zbliża się do 5 tys. osób. 

Mówiąc o zwolnieniach w ramach 
kolejnego, uruchamianego co kilka lat 
programu dobrowolnych odejść i pla-
nowanych zaraz po nim zwolnieniach 
grupowych, PGE nie podaje na zewnątrz 
informacji o rozbiciu liczby zwalnianych 
między oddziały, odnosząc się tylko 
do całości grupy. Dla części bełchatow-
skiej jest to niepokojące. 

Co gorsza, o ile Śląsk i Zagłębie 
(z fragmentami Małopolski) przecho-
dzą już zbyt powoli idącą, ale jednak 

transformację przemysłu, o tyle w tym 
regionie sytuacja jest bardziej zero-je-
dynkowa. Przy perspektywie 2030–2050 
zakładano stopniowe odchodzenie ludzi 
na emerytury przy zmniejszonej rekru-
tacji. Tworzyło to nadzieję na rozwią-
zanie stosunkowo łagodne. Regional-
nych planów na perspektywę bliższą nie 
opracowano, nie widząc takiej potrzeby. 
Tymczasem ogólne zatrudnienie, ze spół-
kami zależnymi, współpracującymi, 
to ponad 12 tys. osób. 

PGE zapowiada budowę instalacji 
OZE w rejonie Bełchatowa. Ale zysk 
na OZE powstaje między innymi dlate-
go, że obsługa i serwisowanie instalacji 
wymaga mniejszej liczby zatrudnionych 
niż kopalnia i elektrownia. Więcej robót 
daje się też zautomatyzować. Co prawda 
prezesi PGE obiecują, że wszystko zosta-
nie rozłożone w czasie, a zajęcie w no-
wych warunkach znajdą wszyscy obecni 
pracownicy Bełchatowa, ale podkreślali 
od razu, że liczą na współudział samo-
rządów lokalnych w tworzeniu nowych 
stanowisk. 

W nerwowych warunkach totalnej 
niepewności w regionie zaczyna się usta-
lanie, o jakich liczbach tracących zajęcie 
pracowników, a także ludzi z otoczenia 
kopalni i elektrowni trzeba będzie my-
śleć. Oraz gdzie szukać potencjalnych 
inwestorów mogących tworzyć w tym 
regionie nowe miejsca pracy. Jakie? Tego 
na razie też nikt nie wie.

ZBIGNIEW KORWIN
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„Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzęb-
skiego – Śląski Ślad w 100-leciu Niepod-
ległej RP” to nazwa przedsięwzięć, które 
uczciły Święto Niepodległości i 40-lecie 
powstania Solidarności. – Postanowiliśmy 
w ten sposób uczcić pamięć bezimiennych 
górników, którzy 40 lat temu walnie przy-
czynili się do powstania Solidarności i uto-
rowali drogę do obalenia komunizmu – 
powiedział Artur Dyczko, wiceprezes JSW 
SA i prezes Fundacji JSW. Spółka i fundacja 
współorganizowały uroczystości. 

Do jastrzębskich kopalń przyjechali 
z całej Polski. Przybyli z nadzieją na lep-
szą przyszłość i nigdy tej nadziei nie po-
zwolili sobie odebrać. To ona popchnęła 
ich do pierwszych strajków w 1980 roku. 
To dzięki niej w Porozumieniu Jastrzęb-
skim 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. Nie złamał ich stan wojenny. 
Czterdzieści lat temu górnicy z jastrzęb-
skich kopalń sięgnęli po to, co niemoż-
liwe. Wolność i sprawiedliwość to były 
idee wielkich narodowych powstań, 
przypisane bohaterom spoglądającym 
na górników z podręczników historii. 
Po zrywie w 1980 roku na długo zapa-
miętali uczucie, jakie towarzyszyło im 
w czasie przez wielu historyków okre-
ślanym mianem „festiwalu wolności”

TU RODZIŁA SIĘ WOLNOŚĆ
Nie mieli wsparcia intelektualistów 

i ekspertów. Mieli poczucie godności 
i wolności. Walczyli o swoje sprawy 
i o sprawy nas wszystkich. Ich postu-
laty były jasne i proste. Zaczęli strajk 
w kopalni Manifest Lipcowy. W ciągu 
kilkudziesięciu godzin przyłączyła się 
do nich rzesza około 100 tys. pracowni-
ków kopalń i zakładów pracy w dawnym 
województwie katowickim. Bez nich nie 
byłoby Solidarności. Kiedy na przełomie 
sierpnia i września 1980 roku zastrajko-
wał Śląsk, bijące serce gospodarki PRL, 

władza zrozumiała, że nie da się ograć 
strajkujących stoczniowców. Czy wte-
dy górnicy z Jastrzębia-Zdroju zdawa-
li sobie sprawę z tego, że biorą udział 
w tworzeniu czegoś, co Alain Touraine, 
światowej sławy socjolog, nazwał naj-
większym zrywem wolnościowym, jaki 
dokonał się na świecie po drugiej wojnie 
światowej? Bez nich nie byłoby Solidar-
ności, która (zdaniem Touraine’a) stała 
się jedną z najważniejszych spraw, jakie 
zdarzyły się ludzkości w drugiej połowie 
XX wieku. 

W jednym z wywiadów dla gazety 
Dziennik powiedział między innymi: 

„Dużo jeździłem po świecie, ale nigdy 
nie spotkałem ludzi podobnych do tych 
z Solidarności – bezwarunkowo przy-
wiązanych do wolności, ludzi, którzy 
zdecydowali się wziąć na siebie całą od-
powiedzialność za historię. Był to także 
jeden z najpiękniejszych momentów 
mojego życia”.

– Święto Niepodległości, które było 
kulminacją naszych uroczystości, wy-
braliśmy z pełną rozwagą. To przecież 
dzień, w którym oddajemy hołd bohate-
rom narodowym, a do tego grona należą 
też górnicy jastrzębskich kopalń, którzy 
40 lat temu mieli odwagę upomnieć się 

o wolność i godność dla nas wszystkich. 
Jesteśmy górniczą wspólnotą, która na-
wet w dobie pandemii przypominać 
będzie całej Polsce, że w jastrzębskich 
kopalniach też rodziła się niepodległa 
Ojczyzna – powiedział Włodzimierz He-
reźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

POD PATRONATEM 
PREZYDENTA RP
Prezydent Andrzej Duda przychylił 

się do prośby władz JSW oraz Funda-
cji JSW i objął nad obchodami 40-lecia 
Porozumienia Jastrzębskiego Patronat 

Wyjątkowe obchody Święta Niepodległości, które przypadły w 40. rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego

Śląski Ślad w 100-leciu Niepodległej RP

Projekt „Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego – Śląski ślad w 100-leciu Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej” miał kulminację 11 listopada. W kościele 
pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju została odprawiona msza święta za Ojczyznę. Po południu, bez udziału publiczności, przeprowadzono 
transmisja online widowiska teatralno-muzycznego „Heroizm Witolda Pileckiego”

W kościele pod wezwaniem NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju odbył się wernisaż zatytułowany 
„Zasłużony Kapelan Solidarności”, poświęcony księdzu prałatowi Bernardowi Czerneckiemu. Zdjęcia 
Dawida Lacha z Biura Komunikacji i PR JSW SA ukazują postać wybitnego człowieka, niezwykłego kapelana 
i gorącego patrioty

Wieczorem na 40 budynkach Jastrzębia-Zdroju oraz miast i gmin, z którymi współpracuje JSW, ukazał się 
świetlny znak – liczba 40 symbolizująca 40. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego
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Narodowy. Został on ustanowiony nad 
projektami, które wpisują się w ob-
chody stulecia odzyskania niepodle-
głości i służą godnemu upamiętnieniu 
oraz upowszechnieniu patriotycznych 
postaw, dokonań i aspiracji Polaków.  
– Organizatorom oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie 
obchodów życzymy udanego ich prze-
biegu – przekazała Kancelaria Prezy-
denta RP.

KROK KU WOLNOŚCI
Jastrzębska Spółka Węglowa oraz 

Fundacja JSW zorganizowały wyjątkowe 
obchody Święta Niepodległości. Przygo-
towano bogaty program uroczystości, 
który nawet w czasach pandemii dał 
możliwość oddania hołdu górnikom oraz 
wspólnego świętowania niepodległości 
i wolności.

Uroczystości rozpoczęły się w miej-
scu szczególnie zapisanym w historii. 
Kopalnia Zofiówka – wtedy Manifest 
Lipcowy – była zakładem, w którym 
zawarto Porozumienie Jastrzębskie. 
To tam otwarto wystawę archiwalnych 
fotografii Józefa Żaka, dokumentujących 
wydarzenia sprzed 40 lat. 

Wtedy prości górnicy, bez sztabu do-
radców, przygotowali i wynegocjowali 
niezwykłą umowę, opartą na społecznej 
solidarności i szacunku dla ludzi pra-
cy. Umowa była pierwszym krokiem 
w stronę wolności. – NSZZ Solidarność 
jest spadkobiercą tych społecznych po-
stulatów, o których nikomu nie pozwo-
limy zapomnieć – oświadczył podczas 
wernisażu Roman Brudziński, wiceprze-
wodniczący NSZZ Solidarność JSW.

ZASŁUŻONY KAPELAN 
SOLIDARNOŚCI
W kościele pod wezwaniem NMP 

Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju od-
był się wernisaż zatytułowany „Zasłużo-
ny Kapelan Solidarności”, poświęcony 
księdzu prałatowi Bernardowi Czernec-
kiemu. Prezentowane zdjęcia ukazują 
postać wybitnego człowieka, niezwykłe-
go kapelana i gorącego patrioty, który 
wraca wspomnieniami do rodzinnego 
Kobióra, gdzie zaczęła się jego życiowa 
droga kapelana ludzi pracy.

W tym samym kościele odprawiona 
została msza za Ojczyznę, która konce-
lebrowana była pod przewodnictwem 
księdza prałata Czerneckiego. To on był 

budowniczym i wieloletnim probosz-
czem kościoła „Na Górce”, wzniesionego 
40 lat temu przez jastrzębskich górni-
ków i ich rodziny wbrew ówczesnym 
komunistycznym władzom. – W murach 
tej świątyni górnicy Porozumienia Ja-
strzębskiego i ich następcy zawsze mogli 
liczyć na pomoc i wsparcie kapelana 
Solidarności, duszpasterza i niezwykłe-
go człowieka, którego życie i postawa 
są i będą dla nas wzorem do naślado-
wania, inspiracją do tego, by zawsze być 
lepszym człowiekiem – powiedział Sła-
womir Kozłowski, przewodniczący NSZZ 
Solidarność w JSW.

Obchody 40-lecia Porozumienia Ja-
strzębskiego miały też artystyczny wy-
miar dzięki koncertowi pt. „Heroizm 
Witolda Pileckiego”, który także odbył 
się w kościele „Na Górce”. – Artystyczną 
formułą chcemy podkreślić, iż patrio-
tyzm ma niejeden wymiar, a do niepod-
ległej Ojczyzny prowadzi nas zarówno 
heroizm Witolda Pileckiego, jak i nie-
złomna postawa górników Porozumie-
nia Jastrzębskiego i ich duszpasterza, 
księdza prałata Bernarda Czerneckiego 
– powiedział Artur Dyczko, prezes Fun-
dacji JSW, otwierając koncert.

Z powodu ograniczeń pande-
micznych koncert był transmitowany 
online. Jego pełne nagranie można 
zobaczyć na stronie www.Porozumie-
nieJastrzebskie.pl. 

Druga część poświęcona była życiu 
księdza prałata, o którym artyści napi-
sali, że jego życiorys jest doskonałym 
scenariuszem filmowym.

– Nigdy niczego nie robiłem dla po-
klasku. Robiłem tylko to, czego spodzie-
wali się po mnie ludzie ciężkiej pracy, 
Kościół, Ojczyzna, a przede wszystkim 
Bóg – powiedział ksiądz prałat Bernard 
Czernecki po zakończeniu koncertu. 
Tego wieczoru czekała go jeszcze jedna 
niespodzianka: podziękowania od środo-
wiska jastrzębskich sympatyków sportu 
i hołd oddany przed budynkiem kościoła 
bohaterskim górnikom i ich duchowemu 
przewodnikowi.

Rocznicowe wydarzenia miały zróż-
nicowany charakter. Jednym z nich był 
ambient świetlny. Wieczorem na kilku-
dziesięciu budynkach – od Dąbrowy Gór-
niczej po Jastrzębie-Zdrój – rozświetlone 
okna ułożone zostały w symboliczną 
liczbę 40. 

HANNA KRZYŻOWSKA, MAT. JSW

W ciągu trzech dni trwania 21. Międzyna-
rodowej Konferencji Naukowo-Technicz-
nej KOMTECH-IMTech odbyło się 12 sesji 
tematycznych, podczas których zapre-
zentowano prawie 50 referatów. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się rów-
nież dwie debaty dotyczące przyszłości 
górnictwa.

Łącznie konferencję online śledziło 
na swoich ekranach prawie 5 tys. osób. 
W ciągu trzech dni organizatorom uda-
ło się ukazać szerokie spektrum inno-
wacyjnych zmian oraz nowoczesnych 
rozwiązań stosowanych bądź propono-
wanych do wykorzystania w światowym 
górnictwie. Pierwszego dnia konferencji 
przybliżono między innymi technologię 
drążenia z zastosowaniem kombajnu 
urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, któ-
ry pracuje w kopalni Budryk. W kolejnej 

części przedstawiono możliwości syste-
mów związanych z cyberbezpieczeń-
stwem oraz nowoczesne systemy ste-
rowania, monitoringu oraz diagnostyki 
maszyn i urządzeń górniczych.

Drugi dzień konferencji stał pod 
znakiem innowacyjnych rozwiązań 
w systemach wydobywczych i kom-
pleksach ścianowych. Przedstawiciele 
rumuńskiej firmy Subsidiary Hydrau-
lics and Pneumatics Research pokazali 
swoje rozwiązania dotyczące zastoso-
wania inteligentnych urządzeń w pro-
cesie modernizacji hydrauliki siłowej. 
Z dużym zainteresowaniem inżynierów 
spotkało się przedstawione rozwiązanie 
dotyczące inteligentnego modułu moni-
torującego zawory proporcjonalne w hy-
draulicznych układach napędowych. 
Trzeci dzień konferencji poświęcono 
maszynom wyciągowym, odzyskowi 

minerałów, systemom przeróbczym oraz 
nowoczesnemu podejściu do rozwoju 
kwalifikacji w górnictwie.

Konferencja zakończyła się spon-
tanicznie zorganizowaną sesją pod-
sumowującą, w której wzięli udział: 
prof. Stanisław Prusek, prezes Głównego 
Instytutu Górnictwa, Artur Wasil, prezes 
LW Bogdanka, prof. Dariusz Prostański 
z Instytutu Techniki Górniczej Komag, 
oraz Artur Dyczko, wiceprezes JSW. Pa-
neliści wrócili do najgorętszego tematu, 
czyli technologii drążenia z zastosowa-
niem kombajnu urabiająco-kotwiące-
go Bolter Miner – co stało się swoistą 
klamrą konferencji. – W tych trudnych 
czasach zorganizowanie konferencji jest 
nie lada wyzwaniem. Okazuje się jed-
nak, że nasz wysiłek nie poszedł na mar-
ne, bo naszym poczynaniom przyglądało 
się prawie 5 tys. osób. Udało się nam 

wzbudzić dyskusję o przyszłości polskie-
go górnictwa. Wszyscy – spółki węglowe, 
przedsiębiorcy okołogórniczy, instytu-
ty naukowe – jesteśmy zainteresowani 
rozwojem bezpiecznego, nowoczesnego 
i efektywnego polskiego górnictwa – po-
wiedział Artur Dyczko, zastępca prezesa 
JSW ds. technicznych i operacyjnych.

W konferencji zorganizowanej przez 
Instytut Techniki Górniczej Komag, JSW 
oraz JSW Szkolenie i Górnictwo wzięli 
udział przedstawiciele wszystkich pol-
skich górniczych spółek, uczelni tech-
nicznych oraz współpracujące z górnic-
twem przedsiębiorstwa oraz instytucje, 
między innymi Wyższy Urząd Górni-
czy i Główny Instytut Górnictwa. Pod 
względem technicznym przygotowali 
ją pracownicy spółki JSW IT Systems 
oraz pracownicy Biura Komunikacji i PR 
JSW. MAT. JSW
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Rozwój nowoczesnego górnictwa? To się dzieje

Uroczystości rozpoczęły się w miejscu szczególnie zapisanym w historii. Kopalnia Zofiówka – wtedy 
Manifest Lipcowy – była zakładem, w którym zawarto Porozumienie Jastrzębskie. To tam otwarto wystawę 
archiwalnych fotografii Józefa Żaka, dokumentujących wydarzenia sprzed 40 lat

Obchody 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego miały też artystyczny wymiar dzięki koncertowi pt. 
„Heroizm Witolda Pileckiego”, który także odbył się w kościele „Na Górce”
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Z dnia na dzień rośnie liczba ludzi, którzy 
poważnie traktują używane na co dzień 
zasoby, w tym energię elektryczną. Czy jej 
oszczędzanie ma sens? Jakie argumen-
ty za tym przemawiają? I przede wszyst-
kim – jak bez wielkiego wysiłku można 
ją oszczędzać?

Istnieje wiele powodów, dla których 
warto rozważyć ograniczenie zużycia 
energii. Przede wszystkim jest to ogra-
niczenie emisji dwutlenku węgla do śro-
dowiska. Odgrywa ona znaczącą rolę 
w zmianach klimatu, które są uważane 
za przyczynę potężnych klęsk żywio-
łowych, tak odczuwalnych w ostatnich 
latach także w Polsce. Obecnie bardziej 
niż kiedykolwiek kwestie środowisko-
we stają się więc szczególnie ważne. 
Nie można już zaprzeczyć negatywnym 
skutkom, jakie nowoczesny styl życia 
wywiera na nasze środowisko. Ozna-
cza to, że powinniśmy zrobić wszystko, 
co w naszej mocy, aby zmniejszyć wła-
sny ślad węglowy w domu. 

REALNA OSZCZĘDNOŚĆ. Jeśli argument śro-
dowiskowy nie jest wystarczająco prze-
konujący, kolejna odpowiedź jest prosta: 
oszczędzanie energii to realna oszczęd-
ność pieniędzy. Dzięki kilku prostym 
zmianom można w skali roku wydać set-
ki złotych mniej na rachunki za energię.

Jednym z prostych, ale na początku 
wymagających większych zmian spo-
sobów jest wymiana okien i urządzeń 
w domu na energooszczędne. Izolacja 
odgrywa kluczową rolę w obniżaniu ra-
chunków za media poprzez zatrzymywa-
nie ciepła zimą i utrzymywanie go poza 
domem latem. Ten większy wydatek 
w dłuższej perspektywie pozwala zaosz-
czędzić znaczną ilość pieniędzy. Warto 
też dodać, że na takie inwestycje często 
można uzyskać rządowe dofinansowa-
nia, o których wielokrotnie już wspomi-
naliśmy, a takie „zielone domy” są póź-
niej również łatwiejsze do sprzedania.

KORZYŚCI ZDROWOTNE. Jednocześnie 
„zielony dom” wyposażony w ener-
gooszczędne urządzenia jest również 
czystszy i zdrowszy dla domowników. 
Warto tu wspomnieć jeszcze o innych 
zdrowotnych korzyściach związanych 
z pośrednim oszczędzaniem energii – 
czyli o wybieraniu lokalnych warzyw 
i owoców zamiast tych, które pokonują 
tysiące kilometrów, żeby dotrzeć do Eu-
ropy. A to także przy okazji wzmacnia 
lokalną gospodarkę.

JAK WŁAŚCIWIE POSTĘPOWAĆ NA CO DZIEŃ? 
No dobrze – ale jak w takim razie dzię-
ki codziennym, niewielkim decyzjom 
oszczędzać energię? Wystarczy się uważ-
niej rozejrzeć.

Warto na przykład prać ubrania, 
dopiero gdy zapełnimy całą pralkę, 
i wybierać niższą temperaturę. Pranie 
w 30 stopniach zazwyczaj jest wystar-
czające, a to właśnie 90 proc. energii 
elektrycznej jest wtedy wykorzystywane 
do podgrzewania wody. Warto też zre-
zygnować z elektrycznej suszarki i jeśli 
to możliwe – wybierać suszenie prania 
na powietrzu.

Trzeba też przypomnieć, że urzą-
dzenia średnio odpowiadają za około 
13 proc. całkowitego zużycia energii 
w gospodarstwie domowym. Kupując 
je, należy zwrócić uwagę na dwie liczby: 
początkową cenę zakupu i roczny koszt 
eksploatacji. Chociaż energooszczędne 
urządzenia mogą mieć wyższe ceny za-
kupu, ich koszty operacyjne są często 
o 9–25 proc. niższe niż w przypadku mo-
deli konwencjonalnych. Zatem początko-
wa inwestycja jest finansowo opłacalna 
w perspektywie kilku lat.

Warto też sprawdzić, czy nasz do-
stawca energii nie różnicuje jej cen w róż-
nych godzinach – i jeśli tak, włączać duże 
urządzenia, jak zmywarki i pralki, tylko 
wtedy, gdy są pełne oraz poza godzinami 
szczytu. Wtedy właśnie stawki za energię 
elektryczną mogą być niższe.

Kolejnym prostym domowym roz-
wiązaniem jest wymiana żarówek 

na ledowe, które zużywają co najmniej 
75 proc. mniej energii i działają nawet 
25 razy dłużej. No i oczywiście włączać 
światło tylko wtedy, gdy jest nam ono 
potrzebne.

Warto także korzystać z inteligent-
nych urządzeń – na przykład termostatu, 
który zmniejsza zużycie energii poprzez 
automatyczne wyłączanie się, gdy nie 
jest to konieczne.

Inną bardzo prostą domową metodą 
na oszczędzanie jest używanie listwy 
zasilającej i wyłączanie jej, gdy podpięte 
do niej sprzęty nie są używane. Warto 
też wspomnieć o bardzo prostym co-
dziennym nawyku, czyli wyłączaniu nie-
stosowanych urządzeń – jak komputer 
czy telewizor, a także o ustawianiu ich 
w trybie uśpienia, gdy nie są używane 
przez krótki czas. 

WIELE MAŁYCH ZMIAN SKŁADA SIĘ NA TE WIĘK-
SZE. Zatem z jednej strony, ze względu 
na to, jak istotna jest energia elektryczna 
dla gospodarstw domowych, zrozumie-
nie lepszych sposobów jej wykorzysta-
nia poprzez wprowadzanie niewielkich 
zmian doprowadzi do dużych różnic 
i na dłuższą metę oszczędności. A z dru-
giej strony ważniejszą kwestią jest to, 
że dzięki prostym nawykom możemy 
pomóc uczynić środowisko lepszym dla 
przyszłych pokoleń. •

Ochrona przyrody

Czy oszczędzanie energii ma sens?

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami 

Rusza druga część programu Czyste Powietrze 2.0
Nawet 37 tys. złotych dotacji na wymia-
nę kopciucha i termomodernizację domu 
mogą otrzymać osoby o najniższych do-
chodach w ramach drugiej części pro-
gramu Czyste Powietrze 2.0. Konieczne 
będzie wydawane przez gminę zaświad-
czenie o dochodach. Za obsługę wniosku 
gminy mogą otrzymać nawet 100 złotych 
refundacji. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach rozpoczął 21 października 2020 
roku przyjmowanie wniosków.

– Program Czyste Powietrze cieszy 
się w województwie śląskim ogromnym 
zainteresowaniem. Pokazał to zarówno 
sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, 
które z ekspertami funduszu objeżdża-
ło gminy naszego regionu, jak i ponad 
22 tys. złożonych od początku progra-
mu wniosków na łączną kwotę około 
342 mln złotych. Jesteśmy przekonani, 
że uruchomienie drugiej części progra-
mu spowoduje jeszcze większe zainte-
resowanie, dzięki czemu zostanie wy-
eliminowanych jeszcze więcej starych 
kopciuchów zatruwających nasze środo-
wisko – mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Przepisy umożliwiające wsparcie 
uboższej części społeczeństwa w ramach 
programu Czyste Powietrze 2.0 weszły 
w życie na początku października.  
– Otwiera nam to drzwi do wzmoc-
nionej współpracy z gminami, które 

są zobligowane do wydawania zaświad-
czeń uprawniających mniej zamożnych 
beneficjentów programu do podwyższo-
nego poziomu dofinansowania. To kolej-
ny ważny krok w walce ze smogiem, który 
ograniczamy, inwestując w termomo-
dernizację polskich domów jednorodzin-
nych, wymianę starych, nieefektywnych 
źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych 
źródeł energii – mówi Michał Kurtyka, 
minister klimatu i środowiska.

To druga część programu Czyste 
Powietrze 2.0. Żeby uzyskać podwyż-
szone bezzwrotne dofinansowanie, ko-
nieczne jest otrzymanie zaświadczenia 
o dochodach wydawane przez gminę. 
Żądanie takiego zaświadczenia osoby 
zainteresowane mogą złożyć w gminie 
osobiście, pocztą albo przez platformę 
ePUAP. O jego wydanie należy się zwró-
cić do gminy zgodnie ze swoim adresem 
zamieszkania.

– Drugą część Czystego Powietrza uru-
chamiamy, licząc na efektywną współpra-
cę z gminami biorącymi na siebie dodatko-
we obowiązki. Dlatego też – na podstawie 
nowych zapisów porozumień – będziemy 
premiować gminy za skutecznie składa-
ne wnioski w ramach programu. Prze-
widujemy refundację w wysokości do  
100 złotych za obsługę wniosku naszych 
beneficjentów – wyjaśnia Paweł Mirowski, 
wiceprezes NFOŚiGW.

Według obowiązujących od połowy 
maja nowych zasad programu Czyste 

Powietrze 2.0 osoby fizyczne (właściciele 
lub współwłaściciele domów jednoro-
dzinnych) o dochodach miesięcznych 
do 1400 złotych/osobę (gospodarstwa 
wieloosobowe) lub do 1960 złotych (go-
spodarstwa jednoosobowe) mają szan-
sę na dotację do 60 proc. poniesionych 
kosztów realizacji ekoinwestycji (mak-
symalnie 37 tys. złotych).

Pozostali beneficjenci Czystego Po-
wietrza, z rocznym dochodem do 100 tys. 
złotych, są uprawnieni do podstawowe-
go poziomu dofinansowania (pierwsza 
część programu). To oznacza, że mogą 
starać się o wsparcie do 25 tys. złotych 
przy wymianie źródła ciepła oraz mon-
tażu instalacji fotowoltaicznej (a na-
wet do 30 tys. złotych, jeśli inwestycja 

obejmuje pompę ciepła oraz instalację 
PV). Ponadto dla wszystkich – w rozlicze-
niu PIT – dostępna jest ulga termomoder-
nizacyjna (do 53 tys. złotych).

Czyste Powietrze to program 
z budżetem 103 mld złotych na lata  
2018–2029. Jego celem jest poprawa ja-
kości powietrza oraz zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych przez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych. Do 16 paździer-
nika 2020 roku – za pośrednictwem 
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej – złożono 
w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofi-
nansowanie na łączną kwotę prawie 3,3 
mld złotych.  •

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Według badania przeprowadzonego nie-
dawno na zlecenie European Outdoor Gro-
up (EOG) 70 proc. respondentów w całej 
Europie stwierdziło, że z niecierpliwo-
ścią czeka na szanse wyrwania się z mia-
sta w miejsca bliższe naturze, a 86 proc. 
uznało, że czas spędzany na świeżym po-
wietrzu jest im niezbędny dla dobrego 
samopoczucia.

 Ponad połowa (58 proc.) stwierdzi-
ła, że tęskniła za wyjechaniem poza 
miasto bardziej niż za czymkolwiek 
innym podczas obowiązujących tego 
lata ograniczeń w przemieszczaniu 
się. Badanie prowadzono późną wio-
sną, pod koniec pierwszego lockdow-
nu w siedmiu krajach, także w Polsce. 
Okazało się, że u nas 87 proc. uważa 
czas spędzony na aktywności w terenie 
za niezbędny dla samopoczucia i kon-
dycji człowieka, a 65 proc. niemożność 
korzystania z aktywnego wypoczynku 
uznało za najbardziej dolegliwy ele-
ment lockdownu. Końca ograniczeń 
dla aktywności fizycznej nie mogło 

się doczekać 80 proc. ankietowanych 
Polaków. 

Nawet jeżeli uznamy, że te wyniki 
są zbyt piękne, by były prawdziwe, i nie-
co ograniczymy ten pęd do aktywne-
go wypoczynku w naturze, to badanie 
podpowiada jeden z powodów, dla któ-
rego w ostatnich latach mocne stały się 
samochody mniej lub bardziej udające 
terenówki. Na tej fali pojawiły się styliza-
cyjne wersje „zwykłych” modeli, mające 
je upodobnić do aut uterenowionych 
– wyższe zawieszenia, osłony nadkoli 
i progów, mocniejsze zderzaki.

W przypadku Forda takie zadania 
spełniają serie Active. Oprócz stylistyki, 
podkreślającej wytrzymałość, modele 
te wyróżniają się większymi możliwo-
ściami i elastycznością po zjechaniu 
z utartych szlaków, które zyskały dzięki 
udoskonaleniom podwozia, specjalnie 
dostosowanemu zawieszeniu i elemen-
tom układu kierowniczego oraz po-
prawiającemu przyczepność mechani-
zmowi różnicowemu o ograniczonym 
poślizgu.

Ford sprzedał ponad 55 tys. egzem-
plarzy Fiesty Active – pierwszego z wpro-
wadzonych modeli Active od czasu jego 
premiery w 2018 roku. Blisko jeden 
na pięć modeli Focusa sprzedanych 
w pierwszej połowie tego roku był mo-
delem w tej wersji, a firma rozszerzyła 
ostatnio serię Active o modele Transit 
Custom, Transit Connect, Tourneo Cu-
stom i Tourneo Connect. Teraz do tej 
rodziny dołączył EcoSport. W tym wy-
padku to o tyle dziwne, że w końcu Eco-
Sport to mały model z rodziny SUV, a te 
samochody jazdę poza asfaltem powinny 
mieć w genach już w najbardziej podsta-
wowej wersji. 

OPEL W GLIWICACH O KROK 
BLIŻEJ ZMIANY PRODUKCJI
Skończyła się pewna epoka – Opel 

w Gliwicach wyprodukował ostatnią 
Astrę Sedan. W ciągu dziewięciu lat 
produkcji tej generacji z fabryki wy-
jechało ponad 200 tys. sztuk. Trafiały 
one przede wszystkim na takie rynki 
jak Turcja czy Egipt. – Samochody te 
w dalszym ciągu dobrze się sprzedają, 
ale konieczność nowej walidacji silni-
ków spowodowała, że w przyszłym roku 
produkcja ta byłaby już nieopłacalna 
– wyjaśnia Andrzej Korpak, prezes 
Opel Manufacturing Poland i PSA Ma-
nufacturing Poland. Fabryka produkuje 
jeszcze hatchbacki, ale w nadchodzą-
cym roku pojawi się na rynku nowa 
generacja tego modelu, która nie będzie 
produkowana w Gliwicach. 

Śląska fabryka przerzuci się na auta 
dostawcze. Wymaga to wybudowania 
nowego zakładu. Mury już stoją, a w koń-
cu grudnia, po przerwie świątecznej za-
cznie się montaż instalacji. Za około pół 
roku z nowej fabryki wyjadą modele pi-
lotażowe. – Zamierzamy wyprodukować 
pierwsze samochody w pierwszej poło-
wie roku 2022, a to oznacza, że modele 
pilotażowe muszą zostać wyprodukowa-
ne rok wcześniej, więc musimy się już 
bardzo spieszyć – mówi Andrzej Korpak. 

Niemal wszystkich pracowników, 
którzy tracą zatrudnienie przy produkcji 
Astry, Opel „przechowa” we francuskich 

fabrykach koncernu do czasu, gdy będą 
potrzebni w nowej fabryce aut dostaw-
czych, co powinno nastąpić za pół roku. 
W sumie ponad 300 pracowników z Gli-
wic pracuje obecnie we francuskich 
zakładach. 

NAJMOCNIEJSZY GOLF 
W NOWEJ GENERACJI
Volkswagen wypuścił Golfa w naj-

mocniejszej i najbardziej usportowionej 
wersji R. 

Skonstruowany na bazie mode-
lu ósmej generacji, to już piąta edycja 
topowej wersji najpopularniejszego 
auta VW w historii. 320-konny Golf R 
z maksymalnym momentem obrotowym  
420 Nm jest seryjnie wyposażony w sied-
miobiegową przekładnię dwusprzęgło-
wą. Na przyspieszenie od 0 do 100 km/h 
ta wersja potrzebuje tylko 4,7 sekundy. 
Standardowo prędkość maksymalna jest 
elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Nowy Golf R jest seryjnie wyposażo-
ny w opracowany wyłącznie na potrze-
by tego modelu układ napędu na czte-
ry koła – 4MOTION z R-Performance 
Torque Vectoring – ze zmiennym rozkła-
dem momentu obrotowego między koła 
tylnej osi. Pozwala to znacznie zwiększyć 
zwinność auta. Po raz pierwszy – za po-
średnictwem systemu Vehicle Dynamics 
Manager (VDM) – napęd na cztery koła 
jest również połączony w sieć z innymi 
układami, jak elektroniczna blokada me-
chanizmu różnicowego (XDS) i amorty-
zatory o regulowanej charakterystyce 
tłumienia (DCC). 

Volkswagen zapewnia, że nowy Golf 
R, za sprawą integracji różnych syste-
mów, oferuje znakomitą trakcję, neutral-
ne zachowanie podczas jazdy, doskonałą 
precyzję prowadzenia i dużą zwinność. 

Finałowy tuning układu jezdnego 
nowego Golfa R miał miejsce na legen-
darnej Północnej Pętli Nürburgringu. 
Na 21-kilometrowej trasie był o 17 se-
kund szybszy niż jego poprzednik.

Na razie w Polsce można go po-
oglądać. Do oferty trafi w późniejszym 
terminie. 

 PIOTR MYSZOR

M O T O R Y Z A C J A

Śląska fabryka przerzuci się na auta dostawcze. Wymaga to wybudowania nowego zakładu

W przypadku Forda takie zadania spełniają serie Active Ford sprzedał ponad 55 tys. egzemplarzy Fiesty Active

M
AT

ER
IA

ŁY
�P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
�P

RA
SO

W
E

M
AT

ER
IA

ŁY
�P

RA
SO

W
E

Informacje motoryzacyjne

EcoSport dla aktywnych
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W szystko zaczęło się od tej przeklę-
tej nadwagi. Gdyby nie wiosenny 

obiad u ciotki – Krzysiek nigdy nawet 
nie pomyślałby o diecie. No ale ciotka po-
wiedziała jedno, siostra Krzyśka dodała 
swoje, jego mama podsumowała i wyszło 
na to, że powinien coś z sobą zrobić.

No więc zrobił. Podszedł do tego 
z głową, umówił się do dietetyka, zapi-
sał do prywatnego trenera… I tak wła-
śnie idąc na pierwszy trening, potknął 
się o postawione na podłodze hantle, 
runął jak długi i złamał nogę. W dwóch 
miejscach. I tak zamiast spokojnie sobie 
żyć ze swoim trochę wystającym brzusz-
kiem, wylądował uziemiony na trzecim 
piętrze, z nieprzyzwoicie drogimi pudeł-
kami z dietetycznym jedzeniem, które 
kurier przynosił mu codziennie wcze-
snym rankiem.

W sumie i tak pracował z domu, ale 
teraz, gdy realnie miał zerowe moż-
liwości się z niego ruszyć, nie marzył 
o niczym innym. I tak jedząc swój bez-
glutenowy, bezcukrowy i bezsmakowy 
lunch, przyglądał się przez okno swoim 
sąsiadom.

Mieszkał w bloku wybudowanym 
jeszcze w czasach, gdy między budynka-
mi robiono przerwy większe niż te wy-
starczające na podanie sobie soli między 
balkonami. Znał starszą panią z pierw-
szego piętra – zawsze z wałkami na gło-
wie i przesiadującą w oknie. Chłopaka 

bez wieku mieszkającego wciąż z matką. 
Studenckie mieszkanie, w którym loka-
torzy zmieniali się tak szybko, że trudno 
było dojść do tego, kto w nim mieszka, 
a kto tylko waletuje. No i znał parę z dru-
giego piętra. Piękną blondynkę z rodzaju 
tych, do których tacy jak on mogą tylko 
wzdychać. I żeby była jasność – wszyst-
kich tych ludzi znał z widzenia, a czasem 
tylko z okazjonalnego skinienia głową 
w sklepie nieopodal.

Zagłuszając ból siedzenia w domu, 
zajadał swój smutek pieczonymi warzy-
wami, gdy zauważył, że partner pięknej 
blondynki z naprzeciwka wykonuje sze-
reg dziwnych czynności. Zaczął mu się 
uważniej przyglądać. Mężczyzna rzucał 
rzeczami, płakał, wywalił jakieś ubrania 
z szafy… Czyżby blondynka od niego 
odeszła?

Po kilku godzinach zaczął się jeszcze 
dziwniej zachowywać – wyszorował całe 
mieszkanie na kolanach, poukładał rze-
czy z powrotem w szafach. Wieczorem 
do mężczyzny z naprzeciwka przyszła 
sporo od niego młodsza ruda dziewczy-
na. Zjedli razem kolację, a gdy ona po-
deszła do niego i go pocałowała, ten nie 
oponował.

Krzysiek przerwał podglądanie, za-
czął się z tym źle czuć. Nie mógł jednak 
przestać myśleć o swojej sąsiadce z na-
przeciwka. Gdzie się podziała? Zazwy-
czaj pracowała z domu, prawie nigdy nie 

wyjeżdżała, w mieszkaniu były wciąż jej 
rzeczy… Czy coś jej się stało? Czy powi-
nien zadzwonić na policję? Ale co miałby 
im powiedzieć?

Wstał następnego ranka wcześniej 
niż zwykle i wrócił na swoje miejsce ob-
serwatora. Jego przeczucie było słuszne 
– dziewczyna została na noc, a żegnając 
się, znów wylewnie pocałowała sąsia-
da. On sam z kolei, już po jej wyjściu, 
wyjął dwie ogromne walizki, z którymi 
wjechał do garderoby (poza zasięgiem 
wzroku Krzyśka), po jakimś czasie z wi-
docznym trudem je stamtąd wyciągnął 
i postawił przy drzwiach, po czym wy-
szedł z mieszkania. Czy było możliwe, 
że sąsiad zamordował swoją partnerkę?

Krzysiek sam nie wiedział, czy to kil-
ka tygodni zamknięcia, czy zbyt wiele 
kryminalnych historii tak namieszało 
mu w głowie – ale postanowił działać. 
Wiedział, że czasu nie było zbyt wiele 

– walizki lada moment mogły zniknąć. 
Nikt ze znajomych nie potraktował jego 
opowieści wystarczająco poważnie. No 
i w ten sposób Krzysiek z nogą złama-
ną w dwóch miejscach postanowił sam 
dokuśtykać do mieszkania sąsiadów 
z naprzeciwka.

Liczył, że może zobaczy jakieś ślady, 
coś, co pozwoli mu uwiarygodnić jego 
teorię, nawet nie wchodząc do mieszka-
nia. Nacisnął jednak klamkę – drzwi były 
otwarte. Podszedł do walizki i zaczął 
ją otwierać, gdy za jego plecami odezwa-
ła się ta sama blondynka, której zwłoki 
obawiał się znaleźć. Przyszła po swoje 
rzeczy, bo wyprowadziła się już tydzień 
temu tuż po tym, jak złapała swojego 
narzeczonego na zdradzie z byłą.

A historia połamanego sąsiada 
na tyle ją rozbawiła, że zaprosiła go 
na drinka, który później okazał się jedną 
z ich pierwszych randek.   •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Niezdara

Zdalne studia, utrata pracy, mniejsze szan-
se zarobkowania. I dorosłe dzieci wraca-
ją do rodziców. Na chwilę, która może 
się przeciągać. Pani Grażyna z mężem 
tego doświadczają. Dom zamożny, jak 
to w wielu rodzinach górniczych. Zatem 
nie o pieniądze chodzi.

– Nie chcemy od nich czynszu, ale 
mogliby zapytać, czy mają dołożyć się 
do opłat za prąd, gaz, wodę, śmieci. On 
jeszcze studiuje, ale oboje pracują i stać 
ich na wynajęcie mieszkania, ale się nie 
kwapią. Wprowadzili się do nas wiosną, 
gdy on stracił pracę z powodu pandemii 
i szukał nowej. Z jednej pensji trudno im 
było utrzymać się w Krakowie. Dziecku 
nie mogliśmy odmówić pomocy. Naj-
gorsze jest to, że trzeba nimi dyrygo-
wać. Niczego z własnej woli nie zrobią. 
A przy czterech osobach należy dwa razy 
w tygodniu umyć łazienkę. Szlag mnie 
trafia, że po powrocie z pracy muszę 
najpierw ogarnąć ich bałagan w kuchni, 
nim coś dla nas ugotuję. W sobotę zro-
biłam córce awanturę, że w ich pokoju 
jest jak w chlewie. Ona wiecznie chora, 
a chyba od kurzu ma astmę i alergię, 
a z brudu zatrucia pokarmowe – narzeka 
pani Grażyna.

W takich sytuacjach przypominam 
sobie radę amerykańskiego pediatry 
i autora poradników o wychowaniu. 
Benjamin Spock pisał, że jeżeli nie mo-
żesz patrzeć na bałagan w pokoju swo-
jego dziecka, to nie wchodź tam. Skoro 

pani Grażyna przyjęła młodych pod swój 
dach, to nie może oczekiwać, że będzie, 
jakby ich nie było. Rodzice mają prawo 
żądać od dorosłych dzieci ponoszenia 
kosztów utrzymania domu. Nie muszą 
tolerować bałaganu we wspólnej prze-
strzeni. Trzeba jednak też uszanować 
prywatność i odrębność młodych loka-
torów. Ich pokój, ich królestwo, do któ-
rego rodzice nie powinni wchodzić bez 
zaproszenia.

Awantura przyniosła tylko wojnę 
milczenia. A trzeba siąść do stołu ne-
gocjacyjnego i ustalić warunki i termin 
wspólnego mieszkania. Można wpro-
wadzić dyżury sprzątania, regulamin 
korzystania ze wspólnych pomieszczeń 
i urządzeń typu pralka czy suszarka, 
które zakłócają ciszę nocną. Można dać 
młodym lodówkę i czajnik elektryczny 
do pokoju. Lepiej spisać z nimi porozu-
mienie, niż eskalować konflikt.

  JOLANTA TALARCZYK

Rozstępy to nieestetyczne, poprzeczne 
linie, które pojawiają się na skórze ud, 
brzucha, piersi czy pośladków. To blizny, 
które najczęściej powstają w wyniku gwał-
townego przybrania na wadze lub nagłej 
utraty masy ciała, u kobiet w ciąży oraz 
w okresie dojrzewania, kiedy młodzież 
szybko rośnie. Wskutek nadmiernego 
naciągnięcia skóry włókna kolagenowe, 
nadające jej elastyczność, ulegają znisz-
czeniu. Rozstępy nie grożą zdrowiu, ale 
trudno się ich pozbyć. Nawet najskutecz-
niejsze metody nie są w stanie całkowicie 
ich usunąć. 

JAK UNIKNĄĆ ROZSTĘPÓW? Należy wy-
strzegać się gwałtownych wahań wagi 
– zarówno szybkiego tycia, jak i drastycz-
nego spadku masy ciała w wyniku nie-
zdrowego odchudzania. Bardzo ważne 
jest również nawilżanie skóry, zwłaszcza 
w trakcie ciąży i w okresie zmian hor-
monalnych podczas dojrzewania. Jest 
dzięki temu bardziej elastyczna i jędrna, 
przez co mniej podatna na powstawanie 
rozstępów. Niezwykle pomocne pod tym 
względem są również aktywność fizycz-
na, a także masaże.

JAKIE SĄ DOMOWE SPOSOBY NA ICH USUNIĘCIE? 
Rozstępy w początkowej fazie (ciemno-
czerwone) łatwiej usunąć niż jasne, bia-
ławe. Pomagają na nie kremy, których 
działanie polega na zwiększeniu pro-
dukcji kolagenu i poprawieniu elastycz-
ności skóry. Zawierają kwas glikolowy, 
pozyskiwany z trzciny cukrowej, kremy 

o jego najwyższych stężeniach są sto-
sowane w gabinetach kosmetycznych. 
We wczesnej fazie wygląd rozstępów 
poprawia olej z kiełków pszenicy. Rów-
nież witamina C, podawana w formie 
suplementów diety, korzystnie działa 
na skórę. Najlepsze efekty uzyskamy, 
łącząc ją z kremem. Warto też stosować 
dietę bogatą w witaminy A, E, PP, B5 oraz 
mikroelementy, zwłaszcza krzem i cynk.

JAKA JEST NAJSKUTECZNIEJSZA METODA? 
Najskuteczniejszym sposobem walki 
z rozstępami jest usunięcie ich za po-
mocą zabiegów laserowych. Ten sposób 
sprawdza się również w ich zaawan-
sowanej fazie, gdy z czerwonych stają 
się białe. Laser stymuluje produkcję ko-
lagenu, który zostaje uszkodzony przy 
powstawaniu rozstępów, a także leczy 
rozszerzone naczynia krwionośne odpo-
wiadające za zaczerwienienie. Kuracja 
z zastosowaniem lasera wymaga najczę-
ściej od trzech do sześciu sesji.

 •
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Mieszkając z rodzicami, musimy pamiętać, że 
nie muszą oni tolerować bałaganu we wspólnej 
przestrzeni
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Krzyżówka panoramiczna nr 22
PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W TRZECIM KWARTALE 
2020 ROKU WYNIOSŁO 5168,93 ZŁOTYCH – WYNIKA 
Z NAJNOWSZYCH DANYCH GUS. W porówna-
niu z analogicznym okresem 2019 roku 
to niemal 5-proc. wzrost. Jeśli natomiast 
zestawimy najnowsze dane z danymi 
za pierwszy kwartał tego roku, to zaob-
serwujemy około 3-proc. spadek. Z kolei 
w zestawieniu z ubiegłorocznymi dany-
mi mamy wzrost o 4,8 proc.

POPYT NA ZŁOTO MALEJE. Jak podała organiza-
cja  Gold Council, globalny popyt na złoto 
wyniósł w trzecim kwartale 2020 roku 
892 tony, o 19 proc. mniej niż w tym 
samym okresie 2019 roku. To najgorszy 
wynik od 2009 roku. Na rynkach wciąż 
widać wpływ pandemii koronawirusa. 
Utrzymujące się gospodarcze obostrze-
nia i wysokie ceny złota zniechęciły wie-
lu nabywców biżuterii. Równocześnie 
odnotowano wzrost o 21 proc. zaintere-
sowania złotem wśród inwestorów. Ku-
pili oni 222,1 ton sztabek złota i monet. 
To o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. 
Jednocześnie banki centralne z kupu-
jących stały się sprzedawcami netto, 
tzn. w trzecim kwartale sprzedały wię-
cej złota, niż kupiły (różnica wyniosła  
12 ton), głównie ze względu na wzmo-
żoną sprzedaż kruszcu przez banki cen-
tralne Turcji i Uzbekistanu. 

WAYMO UJAWNIŁA DANE O WYPADKACH SWOICH 
AUTONOMICZNYCH POJAZDÓW. Amerykańska 
firma, która w październiku urucho-
miła serwis autonomicznych taksówek 
na przedmieściach Phoenix, zdecydowa-
ła się udostępnić informacje o kolizjach, 
w których dotychczas uczestniczyły jej 
samochody. Wszystko po to, by uspo-
koić obawy mieszkańców. Okazuje się, 
że zrobotyzowane taksówki brały udział 
w 18 wypadkach, które określono mia-
nem „mało poważnych”. To jedna kolizja 
na 546 tys. przejechanych kilometrów. 
W kolejnych 29 przypadkach wypadku 
uniknięto dzięki interwencji „kierowcy 
bezpieczeństwa”, który nadzorował za-
chowanie pojazdu. Jedna taka sytuacja 
przypadała na 338 tys. kilometrów. Ża-
den wypadek nie doprowadził do poważ-
nych uszkodzeń ciała ludzi.  •

Nasz kraj jest liderem w produkcji olejów 
konopnych z zawartością CBD w Europie 
– stosowane są między innymi w kosmety-
kach i lekach. CBD, czyli kannabidiol wy-
stępujący w konopiach siewnych, wykazuje 
wiele właściwości korzystnie wpływających 
na ludzki organizm. Ma działanie przeciwu-
tleniające, pomaga w zdrowym śnie i od-
pręża. Teraz znalazł się w piwie uwarzonym 
przez Browar Tarnobrzeg we współpracy 
z czeską firmą Kanopio Trade.

Obie spółki utworzyły w tym celu 
oddzielną firmę – Hemp & Brew, któ-
ra będzie odpowiadać za produkcję 
linii napojów, przede wszystkim piw, 
z dodatkiem ekstraktu CBD. Technolo-
gię dodawania ekstraktu z konopi siew-
nych opracowano w kwietniu bieżące-
go roku, później przez pół roku trwał 
etap testów, aż w końcu przyszedł czas 
na debiut na rynku. Sprzedaż pierwszej 
partii piwa z dodatkiem CBD rozpoczęto 
w pierwszym tygodniu listopada. Tar-
nobrzescy piwowarzy uspokajają przy 
okazji, że kannabidiol, w odróżnieniu 
od substancji THC, nie jest związkiem 
psychoaktywnym i nie powoduje odu-
rzenia i skutków ubocznych.

NA RATUNEK CIESZYNOWI
Kolejny po Marku Jakubiaku zna-

ny z polityki piwowar chce pomóc za-
grożonemu likwidacją Browarowi 
Zamkowemu Cieszyn. Tym razem jest 

to emerytowany poseł z drugiej 
strony barykady – Janusz Palikot. 
Przypomnijmy, że do końca pierw-
szego kwartału 2021 roku, po 176 
latach działania, zakład ma zo-
stać zamknięty. Jego właściciel, Grupa 
Żywiec, uzasadniał decyzję pandemią 
koronawirusa – segment piw rzemieśl-
niczych został mocno dotknięty przez 
ograniczenie sprzedaży w gastronomii 
oraz odpływ konsumentów ku dużym, 
znanym markom. Grupa poinformowa-
ła też, że jedynym warunkiem dalszego 
funkcjonowania browaru jest znalezienie 
chętnego na jego zakup. Ofertę taką prze-
słał między innymi Jakubiak, a w Sejmie 
rzucono nawet pomysł upaństwowienia 
zakładu. Palikot, obecnie prezes spółki 
Manufaktura Piwa, Wódki i Wina, ogłosił 
w mediach społecznościowych, że złożył 
oficjalną ofertę na zakup Browaru Zam-
kowego Cieszyn. Wciąż jest więc nadzieja, 
że legenda polskiego piwowarstwa nie 
zniknie. 

W ŚWIĘTA KOLEJ PRZEJŚĆ NA TY 
W tym roku w okresie świąt Bo-

żego Naro-
dzenia nie 
ujrzymy czer-
wonego Miko-
łaja znanego 
z reklam mar-
ki Coca-Cola. 
Na tory wyje-

dzie za to ciuchcia promująca 
polską markę piwną. Świątecz-
ną kampanię Tyskiego promu-

je filmik, w którym zobaczymy 
parowy pociąg i jego pasażerów. 

Na jednej stacji wsiada do niego dwóch 
nieznających się wcześniej mężczyzn, 
którzy w wagonie barowym, pijąc ty-
skie, przechodzą na ty. Jako inspiracja 
dla reklamy posłużyła prawdziwa linia 
kolejowa, która funkcjonuje w Browarze 
w Tychach niezmiennie od 1893 roku aż 
do dziś. Jak tłumaczą przedstawiciele fir-
my, pociąg Tyskiego jest przedłużeniem 
historii, symbolem ery industrialnej, któ-
ra budzi sentyment, dumę i pozytywne 
emocje. To także dowód dawnych cza-
sów i ery maszyn parowych. Przewożo-
no nim piwo, składniki i pracowników 
browaru. Kolej ma też symbolizować 
ponad 400 lat tradycji warzenia piwa 
w Tyskich Browarach Książęcych oraz 
okres świątecznych powrotów do do-
mów. To pociągami Polacy ruszają na ro-
dzinne świąteczne spotkania. Często spo-
tykają się w nich osoby, których różnią 
wiek, poglądy, wywodzą się z różnych 
środowisk, ale które właśnie w tym miej-
scu znajdują wspólny język. Taki nastrój 
i relacje międzyludzkie są bardzo bli-
skie strategii i wizji marki Tyskie, która 
brzmi „łączyć pomimo różnic”. Jesienią 
browar prowadził kampanię, w której 
pokazywał swoje wsparcie dla śląskich 
pubów. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CZAS ZADUMY
Nagrodę wylosował: PIOTR KOZINA.
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