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GÓRNICTWO. Podsumowanie prac zespołów roboczych w spółkach węglowych

Umowa społeczna

– Nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia – ocenił 1 grudnia wiceminister aktywów państwowych
Artur Soboń, podsumowując trwające półtora miesiąca prace zespołów roboczych w spółkach
węglowych. Ich rekomendacje mają stać się podstawą umowy społecznej o transformacji górnictwa.
Dalsze rozmowy na temat konkretnego kształtu takiej umowy zaplanowano na połowę grudnia.
– Nie zmarnujemy także ani jednego dnia w grudniu i w przyszłym roku – po to, aby zakończyć tę
pracę dobrym programem dla górnictwa, który będzie objęty pomocą publiczną – zadeklarował
wiceminister w Głównym Instytucie Górnictwa, gdzie podsumowano prace zespołu ds. czystych
technologii węglowych. Artur Soboń przyznał, że w warunkach pandemii tegoroczna Barbórka
będzie świętowana w ograniczony sposób, ale też – jak mówił – nie ma powodu, aby nie świętować.
Więcej w kolejnym numerze Nowego Górnika.
ARCHIWUM
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Kij w mrowisko

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

Pomożecie i zyskacie

J

astrzębska Spółka Węglowa powinna dostać możliwie największe wsparcie z tarczy antykryzysowej.
Podstawowym argumentem jest fakt, że do tej pory
każda forma wsparcia udzielonego JSW była bardzo
dobrym interesem dla wspierających. W czasie pandemii JSW wspaniale wywiązuje się z roli dobrego
sąsiada i darczyńcy. To właśnie ona, podobnie jak
inne spółki skarbu państwa, w najtrudniejszym okresie pandemii rzeczowo i finansowo wspierała służbę
zdrowia. Podobne działania skierowane były w stronę
lokalnych ośrodków sanepidu, gdzie dostarczyła sprzęt
informatyczny i własną kadrę do pomocy tamtejszemu
personelowi. Z JSW czujemy się bezpieczniejsi w czasie
drugiej fali zakażeń koronawirusem.

W

najtrudniejszym czasie firma zanotowała spore
straty finansowe i produkcyjne. Na wcześniejszy
kryzys na rynku węgla koksowego nałożyła się pandemia. Negatywny wpływ koronawirusa na światową
gospodarkę i spowodowane nim spowolnienie ekonomiczne na pewno negatywnie przełoży się na zachowania kontrahentów i sytuację na światowych
rynkach węgla i stali. Pomoc jest teraz o tyle ważna,
że 3 września tego roku węgiel koksowy został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców
krytycznych dla rozwoju gospodarczego UE. Ta rekomendacja Brukseli jest doskonałym prognostykiem
dla przyszłości JSW. Ponadto jest ona największym
producentem węgla koksowego w Unii, a już wkrótce
będzie jedynym.

W

Pięścią w stół

ypisanie wszystkich argumentów, jakie przemawiają za udzieleniem pomocy Spółce z tarczy antykryzysowej, zajęłoby wiele miejsca i znajdują się one
w uzasadnieniu, jakie złożył zarząd JSW. Jako Ślązak
i były górnik apeluję o jak najszybszą pomoc dla JSW
i o kwotę wsparcia, o jaką wnioskowano w dokumentacji złożonej przez jej władze. Jest proste przełożenie
– pomożecie i zyskacie.

•

FELIETON

Gdybaniologia stosowana
Co by było, gdyby Sobieski dogadał się z Turkami i nie
zdążył pod Wiedeń. Gdyby Napoleon wygrał pod Waterloo. Gdyby Rosjanie nie uderzyli na Polskę we wrześniu
1939 roku, a ludzie o przeroście ambicji nad zdolnościami
przewidywania (to bardzo łagodna ocena) nie sprowokowali rzezi Warszawy w 1944 roku…
Dopóki takie rozważania mieszczą się w przedziale
fikcji literackiej, nie jest źle. Gorzej, jeśli autor bardziej
ambitnego opracowania zaczyna naginać historię i nie
wiadomo, gdzie kończą się dane, a zaczynają jego wymysły. Najgorzej wszelako, gdy podobnym zabawom
oddają się byli politycy.
„Gdybyśmy dalej rządzili, gdyby zrealizowano
nasze pomysły, gdyby kontynuowano reformę węgla
zaczętą przez nas…”. Zaraz po oderwaniu od stołków
większość z nich zapomina o okolicznościach, w jakich
to zaszło, o tym, czego sami nie potrafili lub nie byli
w stanie zrobić, o kontekście zmiany.
Głównym ich zadaniem okazuje się wykazanie,
że następcy winni byli robić dokładnie to, co oni zaplanowali. Ich rolą staje się komentowanie i wykazywanie
aktualnych błędów, wad, niedostatków. Aby nie było
wątpliwości – za czasu ich władzy ich oponenci postępowali dokładnie tak samo.
Mnożą się więc opowieści, co można było osiągnąć,
gdybyśmy mieli elektrownię jądrową, gdyby bloki energetyczne stopniowo przestawiano z węgla na gaz, gdyby
bardziej rozbudować OZE… W tej zresztą kwestii pojawia się niekiedy ciekawy argument – obwinianie obecnych władz za to, że OZE w rozliczeniu całkowitym nie
okazują się tak tanie ani skuteczne, jak być powinny.
Logiczne wyjaśnianie stanu rzeczywistego jest mało
skuteczne, a w dodatku nudne. Lepszy efekt medialny
daje ucieczka do przodu. Dla równowagi mamy więc
zapowiedzi przeskoczenia etapów pośrednich i stania
się potęgą w produkcji taniego, ekologicznego (?) wodoru. A póki to nie nastąpi – zawsze jeszcze jest węgiel.

ZBIGNIEW KORWIN

Co w zamian

N

ie można prowadzić polityki energetycznej, opierając się na wciąż zmieniających się założeniach.
Niestety od Polski wymaga się niemożliwego. Doskonale
pamiętam czas, kiedy planowaliśmy odejście od energetyki węglowej i węgla w 2060 roku. Teraz narzuca
się nam datę 2050. Z czego ta data wynika? Wyłącznie
z potrzeb propagandowych. Unia Europejska chce być
zieloną gospodarką czy jedynie kilka krajów chce mieć
zieloną gospodarkę, żeby pozostałe były uzależnione
od tej ideologii?

P

ytanie czysto retoryczne, ponieważ od dawna wiadomo, że uzależnienie od zielonej ideologii oznacza
uzależnienie ekonomiczne. My, z gospodarką węglową,
będziemy musieli wydać więcej pieniędzy w szybszym
tempie, aby spełnić oczekiwania państw prących ku zieleni. Czy będziemy mieć te pieniądze? Na razie jest tak,
że za każdym razem mamy je mieć, ale twardych gwarancji nie ma. O tym, że nie jest to łatwe, przekonało się
wiele krajów. Tam, gdzie od dawna nie ma górnictwa,
wciąż są problemy społeczne. To mit, że Niemcy, Anglia
i Francja poradziły sobie z regionami pogórniczymi.
Owszem, są spektakularne sukcesy. Jednak rzeczywistość najczęściej jest inna. Na przykład w Niemczech
po prawie pół wieku pompowania pieniędzy w regiony, w których zamykano kopalnie, bezrobocie jest
w nich dwa razy wyższe niż w innych częściach kraju.
Niemiecki model odchodzenia od górnictwa węgla kamiennego nie jest tak bezproblemowy, jak wynikałoby
z propagandowych informacji.

N

ie wiem, czy mamy gotowy program, który wychodziłby poza schemat – zamknąć, zaorać, zapomnieć.
Rząd szykuje nowelizację ustawy górniczej i ponoć
przewiduje podwojenie wydatków na zamykanie górnictwa. To dobra informacja. Szkoda, że nie ma informacji o wydatkach na rozwój gospodarki w czasie,
kiedy będziemy coś tracić, a jeszcze nie będziemy mieli
nic nowego. Mam proste pytanie: Co w zamian? 

•
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W ciągu 20 lat kopalnie PGG zmniejszą wydobycie o ponad dwie trzecie

Transformacja sprawiedliwa,
czyli jaka?
Realizacja podpisanego we wrześniu porozumienia społecznego w sprawie zasad
i tempa wygaszania kopalń dla Polskiej
Grupy Górniczej oznacza w ciągu najbliższych 20 lat zmniejszenie wydobycia węgla
o 70 proc. i redukcję zatrudnienia o ponad
27 tys. osób. – Transformacja tylko wtedy
będzie udana i sprawiedliwa, jeżeli zaspokoimy oczekiwania pracowników odnośnie
do zapewnienia im alternatywnych, bezpiecznych i dobrze płatnych miejsc pracy
w dojrzałych przedsiębiorstwach – ocenia
prezes PGG Tomasz Rogala.

IM DROŻSZY CO 2, TYM MNIEJ
POTRZEBA WĘGLA
Podczas niedawnej, zorganizowanej online konferencji EuroPOWER 2020
szef największej górniczej spółki przedstawił skalę wyzwań, przed jakimi w najbliższych dwóch dekadach stoi PGG.
Podstawą analiz w tym zakresie były
prognozy zapotrzebowania na węgiel
energetyczny przyjęte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
Wynika z nich, że w scenariuszu niskich
cen uprawnień do emisji CO2 krajowy

popyt na ten surowiec spadnie z około
48 mln ton w tym roku do 25 mln ton
za 20 lat, zaś przy wysokich cenach CO2
– do około 17 mln ton. Dla PGG oznacza
to stopniowe zmniejszanie wydobycia,
liczby ścian w kopalniach i zatrudnienia.
Według szacunków w 2040 roku z obecnych blisko 40 czynnych ścian wydobywczych pracować będzie 11, a roczne
wydobycie spadnie do około 9,2 mln ton
wobec 29,5 mln ton w zeszłym roku.

POTRZEBA STABILNYCH
I DOBRZE PŁATNYCH
MIEJSC PRACY
Za dwie dekady w kopalniach PGG
ma pracować 14,4 tys. osób zamiast obecnych niespełna 40 tys. Ale miejsca pracy
bezpośrednio w kopalniach to tylko część
problemu. – Trzeba pamiętać, że wraz
z kooperantami górnictwo daje w regionie około 200 tys. dodatkowych miejsc
pracy. Aż 40 proc. miejsc pracy w przemyśle na Śląsku jest generowanych właśnie przez ten sektor, zaś wynagrodzenia
w górnictwie są o 65 proc. wyższe niż średnie płace w pozostałym przemyśle na Śląsku. Dlatego największym wyzwaniem

transformacji jest zapewnienie trwałego
łańcucha wartości na obecnym poziomie
– przekonywał Tomasz Rogala.

CO ZAMIAST KOPALŃ?
W odchodzeniu od węgla mają pomóc środki z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Szacuje się,
że z puli około 7,5 mld euro przeznaczonej dla 40 regionów górniczych w Unii
w ciągu siedmiu lat Polska otrzyma około 20 proc. środków. – To oznacza kwotę około 200 mln euro na rok, podczas
gdy polskie górnictwo generuje około
20-krotnie większe przepływy finansowe, rzędu 4 mld euro rocznie. Likwidujemy 20-krotnie większy biznes, musimy
więc stworzyć coś, co generuje porównywalne przepływy i podobny poziom
zatrudnienia. Będzie to niebywale trudnym wyzwaniem – mówił prezes PGG
podczas konferencji EuroPOWER 2020.

SZYBSZA RESTRUKTURYZACJA
TO DROGA DO
KATASTROFY SPOŁECZNEJ
Z szacunków wynika, że w scenariuszu szybszego niż zapisanego
REKLAMA

w niedawnym porozumieniu społecznym wygaszania kopalń nastąpiłby radykalny wzrost bezrobocia na Śląsku.
Tylko na podstawie liczby górników,
którzy straciliby pracę bezpośrednio
w kopalniach, w przypadku Rudy Śląskiej wzrost bezrobocia byłby 10-krotny, z 3 do 30 proc., zaś powiatach rybnickim i wodzisławskim skoczyłoby
z 6 do 38–39 proc., w powiecie bieruńsko-lędzińskim z 3 do 37 proc., a w powiecie
mikołowskim z 4 do 15 proc. – Wzrost
bezrobocia byłby potężnym wyzwaniem
dla samorządów lokalnych, a także wygenerowałby wysokie koszty społeczne
– przestrzegał Rogala. Jego zdaniem
przekonanie Komisji Europejskiej
do polskiej ścieżki odejścia od węgla,
rozłożonej w czasie do 2049 roku, może
zapewnić sprawiedliwą transformację
górnictwa, a szacunkowa skala związanej z tym pomocy publicznej będzie nawet czterokrotnie mniejsza niż na przykład w Niemczech, gdzie w ciągu 20 lat
rząd wspomógł górnictwo kwotą około
42 mld euro. W Polsce byłoby to około
4,7 mld euro w ciągu najbliższych 10 lat.
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GIG, IETU i NFOŚiGW w programie pod egidą Banku Światowego

Ukraina skorzysta z doświadczeń
polskich regionów górniczych
Eksperci między innymi z Głównego Instytutu Górnictwa i Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych podzielą się
doświadczeniami z restrukturyzacji polskiego górnictwa z partnerami z Ukrainy,
a docelowo także z krajów bałkańskich.
Zainaugurowana w październiku inicjatywa, realizowana przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską, jest częścią międzynarodowego programu wspierającego państwa w tworzeniu strategii przechodzenia
na niskoemisyjne systemy energetyczne.
Ponad rok temu z inicjatywy BŚ i KE powołano specjalną Platformę na rzecz Regionów Górniczych na Bałkanach Zachodnich
i Ukrainie. Teraz śląskie doświadczenia
mają wypełnić jej założenia treścią.

LABORATORIUM
TRANSFORMACJI
– Śląsk jest postrzegany jako swoiste laboratorium sprawiedliwej

transformacji w Europie, co wynika
ze skali wyzwań, przed którymi stoi nasz
region. Dla potrzeb tego projektu opracowaliśmy autorski program warsztatów,
prezentacji i różnych form interakcji,
skierowany do szerokiej grupy interesariuszy – tłumaczy zastępca dyrektora
katowickiego GIG ds. inżynierii środowiska, dr Jan Bondaruk. Chodzi przede
wszystkim o przekazanie ukraińskim
partnerom wypracowanych na Śląsku
dobrych praktyk we wszystkich aspektach restrukturyzacji – ekonomicznych,
organizacyjnych, prawnych, społecznych czy środowiskowych.

UKRAIŃCY PRZYJADĄ
NA ŚLĄSK
W ramach projektu reprezentanci ukraińskiego przemysłu
i instytucji publicznych spotkają się
z przedstawicielami śląskich miast,
by rozmawiać o doświadczeniach transformacji i wyzwaniach, z jakimi borykają się regiony górnicze. – Naszym celem

jest zapoznanie partnerów z Ukrainy
z projektami i rozwiązaniami składającymi się na trwający od ponad 20 lat
proces transformacji w naszym regionie
– tłumaczy dr Bondaruk, który uczestniczy także w pracach unijnej platformy
Coal Regions in Transition, powołanej
do wsparcia regionów górniczych w odchodzeniu od węgla. Obecnie również
rząd Ukrainy pracuje nad planem transformacji sektora wydobywczego, którego
celem jest stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju nowych sektorów
gospodarki i miejsc pracy w nich. Chodzi
jednak o to, by takie zmiany nie oznaczały problemów społecznych i nie odbiły
się negatywnie na górniczych rodzinach.
W ramach wspólnego projektu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie koordynował
wizyty studyjne, konferencje i spotkania
organizowane w Polsce przez IETU i GIG.
Udział w nich strony ukraińskiej zapewnią środki Banku Światowego we współpracy z Komisją Europejską.

NAJLEPSZE POMYSŁY RODZĄ
SIĘ W REGIONACH
– NFOŚiGW od 31 lat z powodzeniem promuje i finansuje działania
na rzecz proekologicznych zmian
w Polsce, w tym między innymi projekty na rzecz poprawy perspektyw
gospodarczych regionów zdominowanych przez górnictwo. Mamy więc
skąd czerpać doświadczenie na temat
procesu sprawiedliwej transformacji,
wiele polskich ośrodków ma w tym
obszarze spore sukcesy. Cieszymy się,
że to doświadczenie polskich miast i regionów może się przydać naszym ukraińskim partnerom – mówi wiceprezes
funduszu Artur Lorkowski. Inicjatorzy projektu podkreślają, że najlepsze
pomysły często rodzą się na miejscu,
w regionach, a w planowaniu zmian
najbardziej użyteczne mogą być rady
i sugestie tych, którzy doświadczyli
transformacji na własnej skórze.

REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

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:
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NIK za analizą zasadności powiązań kapitałowych górnictwa i energetyki

Lepszy węgiel tańszy czy własny?
W latach 2017–2018 elektrownie kupowały węgiel z polskich kopalń znacząco
taniej, niż kosztowałby surowiec z importu
– przyznała w najnowszym raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Ale gdy w kolejnym
roku ceny zagranicznego węgla zaczęły spadać, bardziej opłacało się szukać
dostawców za granicą. Problem w tym,
że uderza to w rodzime spółki węglowe,
których energetyka jest współwłaścicielem. NIK chce, by Ministerstwo Aktywów
Państwowych zbadało, czy takie powiązanie nadal ma sens.

POTRZEBNA POGŁĘBIONA
ANALIZA
„Najwyższa Izba Kontroli sformułowała wniosek do Ministra Aktywów
Państwowych o dokonanie i udokumentowanie pogłębionej analizy optymalnego modelu zaopatrzenia polskich producentów energii elektrycznej w węgiel
kamienny – w perspektywie przewidywanego okresu wykorzystywania węgla
do tej produkcji, w tym opracowanie
analizy zasadności ekonomicznej zaopatrzenia, opartego na powiązaniach
kapitałowych krajowych sektorów
energetyki i górnictwa” – napisali kontrolerzy w opublikowanym 9 listopada
raporcie. Izba ocenia, że obecne realia, kiedy węgiel z importu jest tańszy
od krajowego, a jednocześnie spółki
energetyczne są właścicielami firm
wydobywczych, rodzi ryzyko podwyżek cen prądu, a tym samym obniżenia
konkurencyjności gospodarki. Inaczej
było jednak w latach 2017–2018, kiedy
energetyka korzystała na tańszym węglu z rodzimych kopalń.

DROGI WĘGIEL
TO DROŻSZY PRĄD
– Rok 2019 wykracza poza ramy czasowe kontroli, jednak w raporcie nie mogliśmy nie zauważyć szybkiego wzrostu
importu węgla. Spadek cen na rynkach
światowych utrwalił trendy spadku produkcji i sprzedaży węgla krajowego. Pod
koniec 2019 roku węgiel importowany
był tańszy o 20 proc., a nawet o 40 proc.
od polskiego – wyjaśnia szef NIK Marian
Banaś. – Wysoka cena węgla z polskich
kopalń, w połączeniu z powiązaniami kapitałowymi sektorów energetyki
i górnictwa oraz zmiany kierunków
światowej polityki energetycznej, to ryzyko wzrostu cen energii elektrycznej,
a w dalszej perspektywie pogorszenia
konkurencyjności polskiej gospodarki.
Z kolei duże różnice pomiędzy cenami
energii elektrycznej w Polsce i Europie
rodzą ryzyko nadmiernego importu
energii – ocenia.
Kontrolerzy doszli do wniosku,
że po dużych spadkach cen węgla
na rynku międzynarodowym powiązania kapitałowe pomiędzy energetyką
a górnictwem utrudniają producentom
energii decyzję o zakupie tańszego węgla
z importu. – Dzieje się tak, ponieważ
zakup taniego importowanego węgla
z jednej strony może obniżyć koszty
funkcjonowania, a z drugiej negatywnie
wpływa na perspektywy zwrotu środków zainwestowanych wcześniej przez

energetykę w krajowy sektor węglowy –
mówi szefowa wydziału prasowego NIK
Anna Matusiak-Rześniowiecka.

WIĘCEJ WĘGLA I ENERGII
Z IMPORTU
Obecnie spółki energetyczne
są współwłaścicielami największych
krajowych producentów węgla. Grupa
Tauron ma trzy własne kopalnie skupione w firmie Tauron Wydobycie, Lubelski
Węgiel Bogdanka należy do Grupy Enea,
a wśród akcjonariuszy największego
producenta – Polskiej Grupy Górniczej
– są spółki z grup PGE, PGNiG, Energa
i Enea. W 2017 roku z kopalń PGG, Tauronu Wydobycie i Bogdanki pochodziło
86 proc. dostarczanego do energetyki
węgla, rok później 77 proc. Dostawy odbywały się na podstawie bezpośrednich
umów między producentami a energetyką. W efekcie – jak wynika z analizy NIK
– elektrownie kupowały węgiel taniej,
niż mogliby to zrobić od innych dostawców, oraz taniej, niż kosztowałby import.
Sprowadzaniem węgla z zagranicy elektrownie posiłkowały się w niewielkim
zakresie, choć import ogółem cały czas
rósł. Obniżenie cen węgla z importu
tylko utrwaliło trendy spadku produkcji i sprzedaży węgla krajowego. NIK
wskazuje też, że udział importowanej
energii elektrycznej w pokrywaniu krajowego zapotrzebowania wzrastał w minionych latach wraz z obniżaniem się
konkurencyjności krajowego węgla. O ile
w latach 2016–2017 udział importowanej
energii wynosił 1,2–1,3 proc., o tyle rok
później było to 3,2 proc., a w roku 2019
– 6,3 proc.
ELEKTROWNIE
POD PRESJĄ KOSZTÓW
Z raportu NIK wynika, że choć
w latach 2017–2018 kupowany przez
energetykę krajowy węgiel był tańszy od importowanego, to jednak jego
ceny również rosły – w ciągu lat 2016–
–2018 średnio o 23 proc. Natomiast
aż o 65 proc. wzrosły opłaty za emisję
CO2, co było następstwem rosnących
cen uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. W efekcie kondycja większości
producentów energii zaczęła się pogarszać – konieczne były odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych
spółek energetycznych, co pogorszyło
ich wyniki finansowe.
ENERGETYKA ZYSKAŁA
6 MILIARDÓW W 10 LAT
Raport NIK potwierdza to,
co od dawna mówią przedstawiciele
spółek węglowych, posiłkując się między innymi analizą eksperta Instytutu
Staszica, dr. Dawida Piekarza. Wynika
z niej, że choć obecnie węgiel na międzynarodowych rynkach jest tańszy
od krajowego, to w dłuższej perspektywie czasowej – minionych 10 lat – cztery
krajowe grupy energetyczne zyskały
na zakupach krajowego, a nie importowanego węgla około 6,3 mld złotych.
Oznacza to w okresie 2010–2019 cenę
tony węgla niższą o około 42 złotych
od ceny, którą należałoby zapłacić
za surowiec sprowadzony z zagranicy.

W czasie, gdy jego cena – zarówno
na polskim, jak i europejskim rynku
– spadała, cena energii elektrycznej
w Polsce, produkowanej głównie przez
elektrownie węglowe, utrzymywała
się na niezmienionym lub wyższym
poziomie. W latach 2013–2017, gdy
ceny węgla zanurkowały, dochodząc
do obecnych poziomów, cena energii
elektrycznej w Polsce wzrosła o około
5 proc., osiągając poziom około 165 złotych za megawatogodzinę. Zmniejszały
się więc koszty paliwa dla energetyki zawodowej, a przychód pozostawał

niezmienny, co oznaczało wyższą marżę i realne zyski spółek energetycznych.
W kolejnych dwóch latach cena energii wzrosła, wobec roku 2016, o ponad
60 proc. i przekroczyła 260 złotych
za megawatogodzinę, zaś ceny węgla
wzrosły w tym czasie o 23 proc. Rosły
natomiast ceny uprawnień do emisji
CO2. W tym okresie cena węgla importowanego wzrosła ze średnio 11 złotych
za gigadżul energii do niemal 15 złotych
za gigadżul, czyli prawie o 40 proc.
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JSW otrzyma 1 mld złotych pożyczki płynnościowej z PFR

Trudne trzy kwartały
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamknęła trzy kwartały tego roku stratą netto przekraczającą 1 mld 88,6 mln złotych,
przy mniejszym o 2,8 proc. wydobyciu węgla, spadku przychodów prawie o 1,7 mld
złotych oraz spadkach cen węgla i koksu.
Rok temu Grupa JSW miała po wrześniu
ponad 700 mln złotych zysku. Stworzony
w JSW fundusz stabilizacyjny, pomyślany
jako bufor finansowy na wypadek dekoniunktury, stopniał w tym roku z ponad
1,8 mld złotych do około 400 mln złotych.
Z pomocą spółce przyszedł Polski Fundusz
Rozwoju, który przyznał JSW 1 mld złotych
pożyczki płynnościowej w ramach tarczy finansowej dla dużych firm. Pieniądze
trzeba będzie spłacić w niespełna cztery
lata. Spółka czeka jeszcze na wnioskowane 750 mln złotych pożyczki preferencyjnej z PFR. Na podobną kwotę wsparcia
– w sumie 1,750 mld złotych – liczy też
Polska Grupa Górnicza.

LEPSZY TRZECI KWARTAŁ
Tegoroczne straty zarząd JSW tłumaczy przede wszystkim gwałtownym zahamowaniem aktywności gospodarczej
w efekcie pandemii, osłabieniem popytu
i spadkiem produkcji stali oraz zmniejszeniem zapotrzebowania na surowce
do jej wytwarzania. Warto podkreślić,
że po największym dołku w drugim
kwartale trzeci przyniósł poprawę sytuacji. – W trzecim kwartale uzyskaliśmy
znaczący wzrost sprzedaży – wolumen
sprzedaży koksu w stosunku do drugiego kwartału wzrósł o ponad 54 proc.,
a w przypadku węgla odnotowaliśmy
wzrost o blisko 30 proc. Niestety uzyskiwane ceny sprzedaży produktów, które
determinują wysokość przychodu naszej
grupy kapitałowej, były w dalszym ciągu znacząco niższe niż w okresie przed
pandemią – tłumaczy prezes JSW Włodzimierz Hereźniak.

PEWNA JEST TYLKO
NIEPEWNOŚĆ
Średnia cena węgla metalurgicznego w trzech kwartałach br. wyniosła 457,13 złotych za tonę i była niższa
niż przed rokiem o 32,4 proc. Podobny
spadek dotyczył ceny sprzedaży koksu,
która osiągnęła 750,02 złotych za tonę,
o 32,7 proc. mniej niż rok wcześniej.
Sytuacja rynkowa nadal jest niestabilna. – Jedynym trendem jest trend niepewności, który przypuszczalnie będzie
nam towarzyszyć przez wiele miesięcy
i na to nie mamy wpływu – mówił prezes
JSW podczas konferencji prezentującej
wyniki spółki inwestorom. Problemem
są między innymi bezprecedensowe rozbieżności, jeśli chodzi o ceny koksu i węgla koksowego. – Dostrzegamy wzrosty
cen koksu, a ceny spotowe węgla metalurgicznego wykazują trend spadkowy.
To się nigdy nie wydarzyło, zawsze dotąd ceny podążały za sobą – tłumaczył
Hereźniak.
SZYBCIEJ PO WĘGIEL Z BZIA
Mimo trudnej sytuacji Grupa JSW kontynuuje strategiczne inwestycje, na które
w trzech kwartałach wydano w sumie
ponad 1 mld 333 mln złotych. Między

innymi przyspieszyły prace zmierzające
do rozpoczęcia wydobycia węgla w kopalni Bzie. – W tym rejonie pracuje już około
500 osób, jedziemy tam pięcioma kombajnami, rozcinając złoże, i przyspieszamy
proces uzyskania pierwszego węgla o półtora roku w stosunku do tego, co mamy
w strategii – zapewnia wiceprezes JSW
ds. technicznych i operacyjnych Artur
Dyczko, który podkreśla, że Bzie to obecnie najistotniejsza dla spółki inwestycja,
a pierwszy węgiel z tego rejonu może pojawić się już za rok. Wiceprezes zapewnił,
że obecny pułap robót przygotowawczych
w kopalniach jest bezpieczny i zgodny
z założeniami, a plany wydobywcze
na przyszły rok nie są zagrożone. Od początku roku do końca września w kopalniach JSW wydrążono ponad 53 km nowych wyrobisk. Budowany jest między
innymi poziom wydobywczy 1290 m pod
ziemią w kopalni Budryk, poziom 1120 m
w kopalni Borynia-Zofiówka, nowe poziomy w kopalniach Pniówek i Knurów-Szczygłowice, kończy się modernizacja
zakładów przeróbczych.

POMOC Z PFR
Wsparcia JSW udzielił Polski Fundusz Rozwoju, ogłaszając przyznanie
wnioskowanego przez jastrzębską firmę
1 mld złotych pożyczki płynnościowej.
– Środki pozwolą spółce przejść bezpiecznie przez kryzys wywołany pandemią COVID-19. Dziękuję JSW, stronie
społecznej i bankom za wspólną pracę
nad tym pakietem finansowym – napisał
na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.
Chodzi o środki na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym
wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec
kontrahentów. Spółka ma otrzymać pieniądze jeszcze w tym roku, a pożyczkę
spłaci najdalej we wrześniu 2024 roku.
Kolejny wniosek JSW – o 750 mln złotych pożyczki preferencyjnej na pokrycie skutków pandemii – jest nadal
rozpatrywany.

KOSZTOWNY COVID-19
W kopalniach JSW nadal daje o sobie znać COVID-19, choć sytuacja epidemiczna jest stabilna, a w ostatnim czasie

ozdrowieńców przybywało szybciej niż
nowych zakażeń. W trzech kwartałach
na walkę z epidemią Grupa JSW wydała
84,6 mln złotych. – To między innymi
koszty związane z zarażeniami naszych
pracowników wirusem, ich kwarantanną, działaniami profilaktycznymi polegającymi na przebadaniu pracowników
i zmianą organizacji pracy, tak by mogły
być realizowane podstawowe zadania
przy wzmożonej absencji – tłumaczy
prezes Hereźniak.

Tegoroczne straty zarząd JSW
tłumaczy przede wszystkim
gwałtownym zahamowaniem
aktywności gospodarczej
w efekcie pandemii, osłabieniem
popytu i spadkiem produkcji
stali oraz zmniejszeniem
zapotrzebowania na surowce
do jej wytwarzania. Warto
podkreślić, że po największym
dołku w drugim kwartale trzeci
przyniósł poprawę sytuacji.
KOPALNIA WOLNA OD WIRUSA
Wśród pracowników JSW od początku epidemii wykryto łącznie ponad
4,4 tys. zakażeń koronawirusem – najwięcej w górnictwie. Najwięcej zakażonych – łącznie ponad 1,7 tys. – było
w kopalni Pniówek w Pawłowicach, dlatego właśnie tam w pierwszej kolejności
postanowiono – wspólnie z naukowcami
z Głównego Instytutu Górnictwa i Uniwersytetu Jagiellońskiego – zbadać atmosferę w newralgicznych miejscach
pod ziemią i na powierzchni pod kątem
obecności SARS-CoV-2. Badania dowiodły,
że kopalnia nie jest miejscem bardziej niż
inne sprzyjającym przenoszeniu się koronawirusa, potwierdziły też skuteczność
prowadzonej profilaktyki. Za pomocą
specjalistycznego urządzenia, wyglądem
przypominającego odkurzacz, pobrano
REKLAMA

między innymi próbki powietrza, szlamu
czy kurzu. Badania nie wykazały wirusa w testowanych próbkach. – Możemy
dać bardzo mocny przekaz, że kopalnia
nie jest miejscem zarażenia, zakażenia
czy wirusa. Wirus musi tam przyjść –
przychodzi z pracownikami, natomiast
sama kopalnia jako taka nie jest miejscem, które byłoby bardziej zagrożone
niż inne – podkreśla szef sztabu kryzysowego w JSW, wiceprezes Artur Dyczko. –
Dzięki badaniom okazało się, że jesteśmy
czyści od wirusa. Dla nas istotne jest to,
że prowadzona profilaktyka jest skuteczna. To daje nam może nie komfort, ale
spokój co do tego, że sam proces produkcyjny pozwala zapewnić bezpieczeństwo
pracowników i stabilizację miejsc pracy,
bo to jest dla nas najważniejsze – dodaje.

RATOWNICY POMOGĄ
W SZPITALACH
We współpracy z GIG i Uniwersytetem Medycznym JSW przeprowadziła
też inny projekt badawczy – zbadano
odporność pół tysiąca pracowników JSW,
którzy przebyli – w większości bezobjawowo – zakażenie kornawirusem. Spodziewano się, że bezobjawowy przebieg
może oznaczać, że ich odporność na wirusa nie będzie najwyższa. Tymczasem
okazało się, że jest ona z reguły bardzo
duża. – Co nas cieszy, z 500 przebadanych górników blisko 80 proc. ma odporność i – co cieszy nas jeszcze bardziej
– ta odporność jest w tych wyższych stanach odporności – mówi Artur Dyczko.
Ratownicy górniczy z JSW i PGG
będą niebawem pomagać w tworzonych
w regionie szpitalach tymczasowych dla
pacjentów z COVID-19. Spośród około
500 przeszkolonych medycznie ratowników z JSW do pomocy zgłosiło się
232. W pierwszym okresie obie spółki
oddelegują po 50 ratowników, którzy
przez tydzień będą pracować w formule
12 godzin pracy i 12 godzin odpoczynku,
na czas pracy skoszarowani w hotelu.
Kolejna grupa ratowników z JSW będzie
pomagać w innych wybranych szpitalach – od Jastrzębia-Zdroju, poprzez Wodzisław Śląski, Racibórz, Rybnik i Mikołów, po Knurów.
MH
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Górnicy z JSW wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu zorganizowali akcję barbórkową

W ciągu dwóch dni, 27 i 28 listopada,
600 krwiodawców z jastrzębskich kopalń
oddało 190 litrów krwi i 56 litrów osocza. W czasie pandemii szczególnie cenne jest osocze krwi pobierane od ozdrowieńców, ponieważ w wielu przypadkach
jest ono pomocne w leczeniu osób, które
ciężko przechodzą chorobę wywołaną
przez koronawirusa. To kolejna akcja jastrzębskich górników, dzięki której szpitale w całej Polsce będą mogły korzystać
z osocza zgromadzonego w Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu.
W sumie w przeprowadzonych
od lipca tego roku akcjach (włącznie
z akcją NSZZ Solidarność) uczestniczyło
1658 osób, które oddały 568 litrów krwi
oraz 102 litry osocza.
Co roku o tej porze górnicy świętują Barbórkę. Pandemia koronawirusa
spowodowała jednak, że tłumne biesiady i karczmy piwne się nie odbędą. Zamiast tego górnicy postanowili
wziąć udział w akcji oddawania krwi
i osocza. – W związku z obostrzeniami
nie możemy Barbórki obchodzić jak
co roku, ale dajemy świadectwo naszego zaangażowania i prospołecznej

JSW SA

Krew i osocze dla potrzebujących
postawy – podkreśla Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, szef Sztabu
Kryzysowego w Spółce. – Bardzo się
cieszę, że jest taki duży odzew na naszą
akcję. Jak trzeba pomagać, to pomagamy – dodaje.
Najważniejszym celem akcji było
zebranie jak największej ilości osocza
ozdrowieńców, którym pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 będą leczeni
między innymi w jastrzębskim szpitalu.
Lekarze podkreślają, że przetaczanie
osocza pozyskiwanego od rekonwalescentów jest metodą znaną już od wielu
lat. Dotychczas była stosowana z pozytywnym efektem przy leczeniu pacjentów zakażonych wirusem Ebola, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem
grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej”
grypy A (H5N1). W jastrzębskim szpitalu
osocze od rekonwalescentów przetaczane jest z pozytywnymi efektami już od
28 października.
Barbórkową akcję oddawania krwi
i osocza wsparli parlamentarzyści:
wśród nich senator RP Ewa Gawęda
i poseł Grzegorz Matusiak. Oni także
oddali krew.
HK, MAT.JSW
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Zakończyły się konsultacje kierunków sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego

Górnictwu już dziękujemy!?
Po 150 latach mariażu regionu śląskiego z górnictwem węglowym nadchodzi
czas rozstania. W 2050 roku, jak wskazuje porozumienie z 25 września br. rządu
z górniczymi związkami. A może znacznie wcześniej. Dziś pewne jest, że województwo śląskie wchodzi w kolejny etap
transformacji. Tym razem sprawiedliwej
i holistycznej.
Powinniśmy przywyknąć do restrukturyzacji na Śląsku, bo trwa już od 30 lat.
Ale doświadczenia były bolesne i odległe
od lokalnych oczekiwań. Teraz nic nie
będzie narzucane odgórnie, jak to się
działo w latach 90.

CO W CIĄGU 10 LAT?
19 listopada br. zakończył się cykl
seminariów konsultacyjnych kierunków
transformacji województwa śląskiego
w najbliższych 10 latach. Dyskusje były
online z powodu pandemii. Prowadzono
je od 22 października w siedmiu podregionach: gliwickim, bytomskim, katowickim, sosnowieckim, rybnickim, bielskim
i tyskim. W każdym uczestniczyło kilkadziesiąt osób reprezentujących władze
gmin, przedsiębiorstwa, instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, związki
zawodowe, różne instytucje i agendy samorządu województwa i Komisji Europejskiej. Relacje z seminariów umieszczono
na stronie internetowej – transformacja.
slaskie.pl. Merytoryczne dyskusje wyznaczały założenia unijnego programu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz
Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Trwa opracowywanie
wniosków zgłaszanych w podregionach.
Lokomotywą przemian będzie samorząd
województwa śląskiego, a fundamentem finansowym środki unijne, krajowe
i regionalne.
Konsultacje społeczne są jednym
z warunków uruchomienia unijnego

Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Największa jego część (3,5 mld euro)
ma trafić do Polski. Beneficjentem będzie nie tylko województwo śląskie,
ale także dolnośląskie, wielkopolskie,
łódzkie i mazowieckie. Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego,
podczas 12. Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach apelował
o zaangażowanie w konsultacje, których
efektem ma być plan transformacji.
– Chcielibyśmy już w styczniu 2021
roku rozpocząć nabory konkursowe
i zarządzanie tymi projektami. Uważam, że tylko na poziomie regionalnym,
we współpracy z administracją rządową
i Komisją Europejską, jesteśmy w stanie
to przeprowadzić. Chcemy łączyć środki
z różnych polityk, krzyżować warianty,
tworzyć budżety projektowe, by w efekcie powstawały nowe miejsca pracy
czy parki przemysłowe, dające szanse
wzrostu gospodarczego i intelektualnego
– wyjaśniał.

POTRZEBNE PRZYSPIESZENIE
Debaty nad Regionalnym Planem
Sprawiedliwej Transformacji zbiegły
się z publikacją raportu „Województwo śląskie w punkcie zwrotnym transformacji”. Badania, analizy, wywiady
opracowane przez Joannę Mazurkiewicz
i Jana Frankowskiego z Instytutu Badań
Strategicznych są diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Autorzy
raportu przekonują, że czas na przyspieszenie przemian. Kilku gminom
skończył się horyzont planów i zawiesiły
się na 2020 roku. Raport rekomenduje
między innymi przyjęcie roli koordynatora transformacji przez samorząd
regionalny, ustalenie kierunków dywersyfikacji gospodarki gmin górniczych
w aktualizowanych strategiach rozwoju
lokalnego, stosowanie zróżnicowanych
instrumentów aktywizacji zawodowej

wobec starszych i młodszych pracowników górnictwa, a także modyfikację
systemu edukacji zawodowej. Czy bez
górnictwa Śląskie nie zmarnieje?

POTRZEBNE INWESTYCJE
– Górnictwo generuje niespełna
7 proc. wartości dodanej wytwarzanej
w województwie śląskim. Mniej niż budownictwo czy handel hurtowy i detaliczny. W Rudzie Śląskiej czy powiecie
bieruńsko-lędzińskim udział górników
wśród ogółu zatrudnionych jest znaczący. Dlatego istotne jest zaplanowanie transformacji w długim czasie oraz
wsparcie gmin górniczych nie tylko
przez samorząd regionalny, który będzie wdrażał unijny Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. W zapobieganiu
bezrobociu znacząca może być polityka państwa w pozyskiwaniu inwestycji
zagranicznych. Planowana lokalizacja
produkcji Izery, polskiego samochodu
elektrycznego, zapewni miejsca pracy
liczbowo porównywalne do kopalni.
Budownictwo ma potencjał, także specjalistyczne, inteligentne, podziemne.
Może być atrakcyjne dla osób z branży
górniczej czy okołogórniczej. Przemysł
przetwórczy, elektromaszynowy, pojazdów szynowych, elektromobilność
mogą zmienić regionalny rynek pracy.
Na zielonej transformacji skorzysta także energetyka postrzegana nie tylko jako
fotowoltaika, ale także urządzenia chłodnicze, pompy ciepła, systemy wentylacyjne. W kopalniach jest wielu specjalistów,
którzy mogą się w zielonej energetyce
odnaleźć – wskazuje potencjalne kierunki dywersyfikacji gmin górniczych
Joanna Mazurkiewicz z Instytutu Badań
Strategicznych.
Turystyka i rekreacja, medycyna, recykling, źródła geotermalne, biomasa,
gaz ziemny – tego w raporcie nie wymieniano. Takie kierunki rozwojowe

wybijały się w konsultacjach w podregionach gliwickim, katowickim i rybnickim.
Zapewne zostaną zapisane w RPST. Raport IBS przykroił potoczne wyobrażenia
o województwie śląskim.

ZBURZONY MIT
Nie cztery lub więcej miejsc pracy
w otoczeniu górnictwa przypada na jeden
etat w branży węgla kamiennego, lecz
1,15–1,30, a w grupie bezpośrednich dostawców 0,68. Śląska pracowitość zbladła
w zderzeniu z aktywnością zawodową
– najniższą w kraju (tylko 52 proc. osób
w wieku produkcyjnym pracuje). Przedsiębiorczością śląski region też odstaje
od średniej. Raport wykazał, że po latach
restrukturyzacji górnictwa najbardziej
rozkwitły przemysłowo gminy bez kopalnianego dziedzictwa. Jan Frankowski
i Joanna Mazurkiewicz wyliczyli, że ponad połowa wszystkich inwestycji od lat
90. lokowała się w czterech miastach: Katowicach, Gliwicach, Bielsku-Białej i Tychach. Stabilność zatrudnienia w regionie
jest w dużej mierze pochodną integracji
przestrzennej i mobilności mieszkańców.
Więcej osób dojeżdżających do pracy niż
w Katowicach jest tylko w Warszawie.

SZOKI KONIUNKTURALNE
– Śląskie potrzebuje większej intensywności w rozwoju. Zajmuje ciągle wysoką pozycję w wytwarzaniu produktu
krajowego brutto, ale jego udział maleje.
A od 20 lat województwa mazowieckie,
wielkopolskie i dolnośląskie zwiększają swój wkład do PKB. Śląskie ma największy (14,5 proc.) regionalny udział
w wartości krajowego eksportu. Ale silna
pozycja eksportu przy wysokim udziale
branży samochodowej i słabnącej kondycji pozostałych działów przemysłu
zmniejsza odporność regionu na szoki
koniunkturalne – informują autorzy raportu.
JOLANTA TALARCZYK

BEZDOMNE BARBÓRKI

To było i odeszło z czasem
Stoją we wszystkich kopalniach, głównie
w okolicach podszybi zjazdowych. Figury,
obrazki świętej Barbary – patronki górników.
– Aby ci, którzy idą na zjazd, mogli
poprosić o pomoc, o bezpieczną pracę,
a ci, którzy wyjeżdżają, podziękować
za to – mówił Mirosław Durok, dyrektor
oddziału SRK – KWK Piekary I, podczas
poświęcenia figury przeniesionej do tej
kopalni z opróżnianego budynku łaźni
szybu Pułaski kopalni Wieczorek.
Z likwidacją poszczególnych ruchów
i kopalń zaczyna się bowiem peregrynacja górniczych Barbórek. Te, które znajdują się na zewnątrz kopalń, mogą liczyć
na parafie i opiekę lokalnych mieszkańców. Przynajmniej dopóki pamiętają oni
o pracy wykonywanej przez nich, przez
ich ojców i dziadków. O tradycji, która
się z tą pracą wiązała.
Oryginalna Barbórka z kopalni
Piekary, znajdująca się pod ziemią,

na poziomie 483 metrów, trafiła tam
z likwidowanej Andaluzji. W połowie
lipca tego roku Węglokoks Kraj zabrał
ją do kopalni Bobrek. – Mieliśmy nadzieję, że zostanie z nami przynajmniej
do czasu kończenia robót w chodnikach
– mówi dyrektor Durok. – Chcieliśmy
ją wtedy oddać, symbolicznie zamykając
rozdział z życia zakładu. Ale właściciele
zdecydowali inaczej. Przykro.
Dobrze, że było od kogo pożyczyć
symbol, który wielu górników wciąż
uważa za niezbędny element w ich
pracy.
Jedne Barbórki, tracąc swe miejsca
pobytu, są przygarniane w kościołach.
Część trafia do muzeów, gdzie z roli
obiektów kultu zmieniają się w eksponaty, świadczące o tym, co było i co odeszło
z czasem. Nie ma pomysłu, jak programowo podejść do sprawy ich bezdomności, jak i gdzie je zachować.


ZK

Barbórka z Andaluzji po pobycie w kopalni Piekary trafiła na Bobrek. Jej miejsce, acz już na powierzchni,
zajęła św. Barbara z szybu Pułaski kopalni Wieczorek
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Wkrótce projekt kolejnej nowelizacji ustawy górniczej

JACEK FILIPIAK

Restrukturyzacja za 14 miliardów
Jeszcze w tym roku rząd ma przyjąć projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego – wynika
z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Za przygotowanie projektu odpowiada wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.
Ustawa ma podnieść górny limit wydatków na restrukturyzację górnictwa z 7 do
14 mld złotych i wydłużyć możliwość przekazywania pomocy do końca 2027 roku.
Chodzi także o umożliwienie dalszego –
do końca 2023 roku – przekazywania kopalń lub ich części do likwidacji w Spółce
Restrukturyzacji Kopalń oraz gwarancję
finansowania z budżetu osłon socjalnych
– urlopów górniczych i jednorazowych
odpraw pieniężnych.
Ustawa górnicza to najważniejszy akt
prawny dla trwającego od blisko trzech
dekad procesu restrukturyzacji branży.
Poprzednio nowelizowano ją dwa lata
temu, przedłużając udzielanie górnictwu
pomocy publicznej do końca 2023 roku.
Teraz taka możliwość ma być przedłużona do końca 2027 roku, ponieważ wtedy
traci ważność decyzja Rady Europejskiej
z 10 grudnia 2010 roku w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie

niekonkurencyjnych kopalń. Maksymalny pułap pomocy, podniesiony kilka lat
temu z 4 do 7 mld złotych, teraz ma być
podwojony i sięgnie 14 mld złotych, licząc od 2015 roku.

BUDŻET SFINANSUJE
LIKWIDACJĘ KOPALŃ
I OSŁONY DLA GÓRNIKÓW
Przygotowywana obecnie nowelizacja ma umożliwić przekazywanie

przeznaczonych do likwidacji aktywów
kopalń do SRK do końca 2023 roku;
w obecnej ustawie granicą był tu koniec roku 2018. Dzięki zmianie terminu
koszty likwidacji przekazanych do spółki
kopalń będzie mógł nadal ponosić budżet państwa. Zmieniona ustawa przedłuży też obowiązywanie regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia,
w tym finansowania rent wyrównawczych dla pracowników zlikwidowanych
REKLAMA

kopalń oraz osłon socjalnych dla odchodzących z pracy – urlopów górniczych,
urlopów dla pracowników zakładów
przeróbki mechanicznej węgla, a także
jednorazowych odpraw pieniężnych.
Zasady ustalania wysokości odpraw się
nie zmieniają.

RESTRUKTURYZACJA
ALBO UPADŁOŚĆ
Ministerstwo Aktywów Państwowych ocenia, że bez działań naprawczych i zmian w prawie dalsze stabilne
funkcjonowanie branży górniczej zostało zagrożone. Powodami – w ocenie
resortu – są: sytuacja na rynku surowców energetycznych, mniejsze zapotrzebowanie na produkowaną z węgla
energię, polityka klimatyczna UE oraz
globalna recesja spowodowana pandemią koronawirusa. – Zaniechanie
procesu restrukturyzacji, a w konsekwencji upadłość przedsiębiorstw węglowych mogłoby spowodować bardzo
poważne reperkusje społeczno-gospodarcze dla Górnego Śląska – wskazuje resort, przedstawiając argumenty
za niezwłoczną nowelizacją ustawy
górniczej.
MH

10

1–15 GRUDNIA 2020

A K T U A L N O Ś C I
PIXELBAY

PERYFERIA

Wtyka
atarzyna widziała tamtego młodego
chłopaka w swoim sklepie kilkukrotnie, zanim sama z nim porozmawiała.
Prowadziła bardzo snobistyczny sklep
przy rynku głównym, w jednej z najbardziej reprezentacyjnych kamienic miasta. Wiele osób przychodziło właściwie
tylko pooglądać rzeczy, które były daleko
poza ich możliwościami finansowymi.
On był jednak inny. Oceniła go zbyt pochopnie. Podarte jeansy i puchówka,
kilkudniowy zarost, modne okulary
– na pewno cieszył się powodzeniem
kobiet. Tym bardziej zdziwiło ją, gdy
wybrał u niej zegarek o wartości średniej klasy auta, zapłacił, a później niewiele myśląc, od razu założył i wyszedł.
Katarzyna lubiła takich ludzi, a jeszcze
bardziej takich klientów.
Od 25 lat była mężatką. Zbliżała się
do pięćdziesiątki, ale zabiegi medycyny
estetycznej, wiele drogich kosmetyków
i niezbyt stresujący tryb życia powodowały, że czasem brano ją za starszą siostrę jej własnej dorastającej córki. Mąż
Katarzyny był biznesmenem. Powiedzmy, bo w rzeczywistości jego firma dorobiła się na nielegalnych transakcjach,
przestępstwach podatkowych, a także
wymuszeniach oraz drobniejszych
i większych machlojach. Zbigniew nie
był też nigdy przesadnie lojalny. Ona
zarówno to, jak i sposób, w jaki zarabiał, akceptowała, uznając, że zostaje jej

to wynagradzane życiem, jakie prowadziła. Sama jednak, mimo że uwielbiała
flirtować, nie potrafiła zdradzić męża.
Do czasu.
Sierpniowy weekend Katarzyna spędzała z przyjaciółką za miastem. Tamta świeżo po rozwodzie imprezowała
do upadłego, udając, że cieszy się z odzyskanej wolności. I gdy zniknęła gdzieś
na dłuższy moment, Katarzyna zauważyła jego – klienta od zegarka. Zdarzenia
tamtejszej nocy potoczyły się już bardzo
szybko, a ona zachowywała się tak, jakby
całkiem nie była sobą. Rano chłopak
zniknął. Nie miała na niego namiarów,
nigdy już nie pojawił się w sklepie.
Po kilku tygodniach zaprzestała poszukiwań młodego kochanka, a wszystko
wróciło do wcześniejszego stanu. W nowym roku szkolnym córka Katarzyny
i Zbigniewa zaczynała ostatnią, maturalną klasę. Już na początku września
całkowicie straciła głowę i zakochała
się w swoim młodym korepetytorze
matematyki – Tomku. Nie próbowała
nawet zresztą tego ukrywać, świergotała i denerwowała tym ojca, dla którego
była jedyną i najukochańszą córeczką.
Jakież było jednak zdziwienie Katarzyny,
gdy, po pierwsze, jej mąż zaakceptował
nowego (i pierwszego) chłopaka córki,
a później… gdy chłopak okazał się jej
własną wakacyjną miłostką.

Następne miesiące obfitowały jednak w ogrom zwrotów akcji. Katarzyna
wielokrotnie bez skutku starała się porozmawiać zarówno z córką, jak i z jej
nowym chłopakiem. Finalnie gdy już postanowiła odpuścić, licząc, że cała ta sytuacja jest po prostu okropnym zbiegiem
okoliczności, Zbigniew przeszedł rozległy zawał podczas jazdy samochodem
i spowodował wypadek samochodowy.
Kilkanaście lat wcześniej, gdy Tomek
kończył właśnie 10 lat, Zbigniew dopinał
właśnie swój największy kontrakt. Trafił
wtedy jednak na wybitnie dociekliwego
detektywa policyjnego, który przez dłuższy czas siedział mu na głowie. Mężczyzna pewnego dnia po prostu rozpłynął
się w powietrzu, a pół roku później wyłowiono jego obciążone zwłoki z jeziora.
Policjant był ojcem Tomka, którego życie

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

ZDROWIE
PIXELBAY

Dezercja
świąteczna
Niemal cały ten rok bardziej przeczekujemy, niż planujemy. Pandemia zdemolowała nam życie zawodowe, rodzinne
i towarzyskie. Okazuje się, że nasze tradycje świąteczne też przechodzą cichutko
do wspomnień. Czy nie będzie w tym roku
Bożego Narodzenia? Będzie, ale inne niż
dotychczas.
Jak przygotowujesz się do świąt,
gdzie kupujesz prezenty dla rodziny?
Na takie pytanie otrzymałam odpowiedź
niczym kubeł zimnej wody. Od koleżanki
usłyszałam: „Jak przeżyję, to pomyślę
o prezentach czy myciu okien”. Temat
świąt stał się drażliwy. Ludzie nie chcą
puszczać wodzy fantazji i planować
czegokolwiek. Żyjemy z dnia na dzień
zatomizowani i społecznie wyizolowani,
pozamykani w coraz mniejszych bańkach znajomych i rodzinnych. Niektórzy
zaczynają się w tych nowych realiach
urządzać.
– Cieszę się, że po wielu latach nie
muszę wreszcie urządzać świąt dla rodziny. Nie zamierzam też do nikogo jechać. Pandemia to świetny pretekst dla
wielu osób, żeby się wykręcić z tego udawania, jak bardzo nam miło, że widzimy
się w tym gronie raz w roku. Mama nie
będzie zapraszała gości w moim imieniu
i nie powie mi o tym kilka dni przed
Wigilią, jak to bywało. Niech sobie siedzi bezpiecznie u siebie z rodziną mojej
siostry i zaprosi wszystkie ciotki, które
chce zobaczyć. Ja nie będę jej narażała,

Święta dają poczucie przynależności, wspólnoty
i są plastrem na wyobcowanie. W dobie pandemii
warto zadać sobie trochę trudu, by je ocalić
że przywlekę wirusa. Musi zrozumieć,
że jestem potencjalnie dla niej epidemicznie osobą niebezpieczną. Prowadzę
przecież aktywny tryb życia, nie pracuję
zdalnie, jeżdżę autobusami i tramwajami, robię zakupy w dużych marketach. A ona z dala od wielkiego miasta
żyje sobie spokojnie. Co prawda chodzi
do kościoła, ale uważa, że tam nikt się
nie zaraża, i nikt jej nie przekona, że jest
inaczej – powiedziała mi znajoma na kierowniczym stanowisku, która postanowiła święta spędzić sama.
Realizacja zamierzeń ma sens, jeśli
nie jest krzywdząca. Wymigiwanie się
od świętowania pod przykrywką troski
o seniorów nie jest gafą. Jest świadomym wykreśleniem szans na wspólny
z nimi czas. A warto go przemodelować,
ale ocalić. Święta są celebracją poczucia
przynależności, wspólnoty i plastrem
na wyobcowanie.


nieodwracalnie się wtedy zmieniło. Tomek nigdy nie pragnął zemsty, chciał
zrozumieć, co się wydarzyło. Zbigniewa
nigdy nie pociągnięto do odpowiedzialności, w sprawie mataczono, ślady były
zacierane, a dowody niszczone, mimo
że jego powiązania były dość oczywiste.
Gdy jednak chłopak bliżej przyjrzał się
sprawie, zrozumiał, że Zbigniew nigdy
nie zostanie osądzony i skazany, a jedyną karą może być uderzenie w to, co naprawdę go zaboli – rodzinę i pieniądze.
Tamtego dnia w samochodzie Zbigniew odebrał wiadomość od swojej
ukochanej córeczki. Miała być wtyką
Tomka, stała się jego prawdziwą partnerką. I to ona zostawiła ojca ze świadomością niewierności jego żony, opróżnionymi kontami i okaleczonym w wypadku
ciałem. 
•

JOLANTA TALARCZYK

Rozregulowany cukier,
czyli insulinooporność
Spożywana przez nas żywność jest rozkładana na glukozę. Następnie insulina,
produkowana w trzustce, transportuje
ją i rozkłada na energię w komórkach.
Czasami jednak nie jest ona wytwarzana
w odpowiedniej ilości lub komórki nie
odpowiadają na nią prawidłowo. Obniżona wrażliwość organizmu na działanie insuliny, czyli hormonu regulującego
poziom cukru w krwi, występuje mimo
prawidłowego lub podwyższonego stężenia cukru. Insulinooporność jest bardzo
niebezpiecznym schorzeniem, ponieważ
może doprowadzić do rozwoju cukrzycy
typu 2 lub innych chorób.
JAKIE OBJAWY WSKAZUJĄ NA INSULINOOPORNOŚĆ? Ta choroba może rozwijać się
długo, dlatego łatwo zbagatelizować jej
symptomy. Możemy zaobserwować obniżenie funkcji poznawczych, problemy z koncentracją, zmienne nastroje
i przewlekłe zmęczenie. Zaalarmować
powinien też wysoki poziom cholesterolu. Chorzy na insulinooporność czasem odczuwają ciągły głód. Do innych
symptomów należą ciemnienie skóry
i przyrost masy ciała.
KTO JEST NARAŻONY NA ZACHOROWANIE? Ryzyko rozwoju insulinooporności jest podwyższone u osób zmagających się z nadwagą i otyłością – tkanka tłuszczowa,
głównie brzuszna, przyczynia się do jej
powstania przez produkowanie hormonów, które mają działanie przeciwstawne do insuliny lub hamują efekty jej
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działania. Inne czynniki ryzyka to wiek
(im jesteśmy starsi, tym ryzyko zachorowania wzrasta), płeć (mężczyźni częściej
mają otyłość brzuszną, która zwiększa
prawdopodobieństwo choroby), niska
aktywność fizyczna i wysokokaloryczna
dieta.
DO JAKICH POWIKŁAŃ PROWADZI NIELECZONA
INSULINOOPORNOŚĆ? Wywoływanymi przez
nią chorobami są przede wszystkim:
miażdżyca, niealkoholowe stłuszczenie wątroby oraz cukrzyca typu 2, ponieważ stałe utrzymywanie insuliny
na nieprawidłowo wysokim poziomie
nadmiernie obciąża trzustkę. Wskutek
tego po pewnym czasie jej wydolność
spada, a co za tym idzie – zmniejsza się
ilość wydzielanej insuliny.
JAKIE SĄ SPOSOBY JEJ LECZENIA? Aby obniżyć stężenie insuliny, osoby z nadwagą
muszą jak najszybciej zmniejszyć masę
ciała. Jeśli przyczyną insulinooporności
jest przyjmowanie leków, lekarz zdecyduje, czy zmienić je na inne. Jeśli jest
wywołana przez nadmiar hormonów
działających przeciwstawnie do insuliny,
należy podjąć leczenie, którego celem
jest ich obniżenie. 
•
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
ZŁOTA POLSKA JESIEŃ
Nagrodę wylosował: JAROSŁAW KORBECKI.

PIWO PRZEZ WIEKI

Panta Rhei, czyli pomoc dla rzemiosła
Piwowarstwo rzemieślnicze to jedna
z branż, które mocno odczuły pandemię
koronawirusa. By ją wesprzeć, Stowarzyszenie Wolny Kraft wymyśliło akcję,
w której niewielkie browary z całej Polski
uwarzyły 10 wyjątkowych piw. Nie dostaniemy ich jednak w żadnym sklepie. Zestaw będzie sprzedawany członkom stowarzyszenia (którym może zostać każdy),
a dochód z niego zostanie przeznaczony
na pomoc znajdującym się w trudnym położeniu piwowarom.
Stowarzyszenie Wolny Kraft powstało w marcu 2020 roku, kiedy w Polsce mieliśmy już pierwsze zarażenia
koronawirusem. Założycielami byli
konsumenci i popularyzatorzy piwa
rzemieślniczego, którzy wcześniej
brali udział w kilku dużych projektach, między innymi w Warszawskim
Festiwalu Piwa Bez Granic, Miejskim
Szlaku Piwnym czy opracowaniu mapy
#WspieramKraft. Jak tłumaczą jego
przedstawiciele, od najlepszych browarów, które rozpoczęły piwną rewolucję w Polsce, państwo się odwróciło,
zamknięte zostały wszystkie kanały
dystrybucji, a same często nie mogą
sprzedawać piwa.
Akcja Panta Rhei ma wesprzeć
przede wszystkim najmniejsze browary, które nadają koloryt polskiemu piwowarstwu. Wybrano najmniejszych
producentów, których sytuacja jest

ŚREDNIE WYDATKI NA PRZYGOTOWANIE ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA WYNIOSĄ 1318 ZŁOTYCH.
Przeciętne polskie gospodarstwo wyda
o prawie 30 proc. mniej niż rok temu –
wynika z badania Deloitte. W tym roku
świąteczne wydatki planuje ograniczyć
56 proc. badanych Polaków. Najbardziej
wyczekiwane prezenty to kosmetyki
i perfumy oraz upominki, które pozwolą rozwijać pasje. Coraz częściej kupujemy je w internecie. Prawie 75 proc.
badanych ma zamiar spędzić przedświąteczny czas w domu i unikać miejsc
publicznych, 67 proc. zmniejszy liczbę
wizyt w sklepach stacjonarnych, a ponad 60 proc. ograniczy kontakt z innymi
ludźmi, w tym spotkania towarzyskie
i rodzinne, a 62 proc. badanych Polaków
deklaruje, że zrobi zakupy świąteczne
wcześniej.
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najtrudniejsza, a którzy słynęli
z jakości swoich produktów. Zestaw 10 wyjątkowych piw jest
dostępny dla członków Stowarzyszenia Wolny Kraft. Wstępując
do niego, nie tylko pomożemy polskim
piwnym rzemieślnikom, ale też będziemy mogli oceniać smak, jakość i wygląd
uwarzonych przez nich trunków. W zestawie znajdą się trunki od browarów
BroVca, Czarna Owca, Absztyfikant,
DeFacto, Kazimierz, Milicz, Monsters,
Palatum, Przetwórnia Chmielu, Tumski
i Wagabunda, do których trafi całkowity
zysk z akcji. Wszystkie szczegóły i opisy
piw na stronie internetowej stowarzyszenia: wolnykraft.org.

175 LAT BROWARU OKOCIM
Na brzeskim rynku otwarto plenerową wystawę z okazji 175-lecia zakładu, którego piwa znane są w całej
Polsce i poza jej granicami. Organizatorzy podkreślają, że jej bohaterami
są browar i ludzie – zarówno ci, którzy
pracowali w nim od początku jego istnienia, jak i ci, którzy kształtują jego
oblicze dziś. Na wystawę „Browar Okocim: Wczoraj i dziś” składają się zdjęcia
archiwalne, zgromadzone między innymi w izbie pamięci browaru, oraz fotografie współczesne. Jej współtwórcami
są dawni i obecni pracownicy, którzy
dzielili się swoją wiedzą, wspomnieniami i pamiątkami rodzinnymi. W jej

przygotowaniu pomagali też
członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Browaru, którzy
od lat gromadzą pamiątki i porządkują wiedzę na jego temat.
Władze browaru zaznaczają, że to właśnie ludzie są głównymi bohaterami
wystawy, gdyż to dzięki ich pasji, zaangażowaniu i wiedzy Okocim się rozwija
i już od 175 lat warzy doskonałe piwa.
Dyrektor Browaru Okocim zwrócił
uwagę, że łączy on w sobie nowoczesność z historią, innowacyjność z poszanowaniem tradycji, a z taką załogą
można zawsze śmiało patrzeć w przyszłość, nawet w trudnych i wymagających momentach, jak na przykład
obecna pandemia. Plenerową ekspozycję można oglądać na brzeskim rynku
do końca listopada.
Brzeski browar został powołany
do życia w 1845 roku przez Jana Ewangelistę Goetza. Za jego czasów uwarzono
w nim pierwsze na ziemiach polskich
piwo dolnej fermentacji. W krótkim
czasie stał się jednym z największych
i najnowocześniejszych browarów
na ziemiach polskich, a już 30 lat później
jednym z pięciu największych producentów piwa w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo uległo nacjonalizacji. Obecnie
Browar Okocim należy do duńskiego
koncernu piwowarskiego Carlsberg.

MAREK KOWALIK

61 PROC. POLAKÓW OGRANICZYŁO WYDATKI
W CZASIE PANDEMII. Ponad 43 proc. postępuje tak z powodu wzrostu cen produktów
i usług, a 35 proc. ze względu na spodziewane podwyżki cen – wynika z badania Barometr Oszczędności. Co trzeci
Polak zdecydował się na oszczędności
w wydatkach, chcąc odłożyć gotówkę na „czarną godzinę”. Jednocześnie
38 proc. ankietowanych nie kryje, że ich
sytuacja finansowa się pogorszyła. Ponad połowa twierdzi, że pozostała bez
zmian, a 6,2 proc. uważa, że jest lepsza
niż przed wybuchem pandemii. Około
35 proc. respondentów rezygnuje z usług
fryzjerskich i kosmetycznych oraz ogranicza zakupy kosmetyków i perfum. Natomiast 19 proc. badanych zredukowało
wydatki na jedzenie.
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ OD UBIEGŁEGO ROKU
ZNIKNĘŁO PONAD 6 MLN MIEJSC PRACY. W marcu bezrobocie w UE wynosiło 6,5 proc.,
natomiast we wrześniu – 7,5 proc. Jednak analitycy spodziewają się, że druga
fala pandemii i idące za nią restrykcje
pogorszą sytuację. Spadek zatrudnienia
dotknął w większym stopniu pracowników zatrudnionych na podstawie innych
umów niż umowa o pracę. Bezrobocie
wśród młodzieży wzrosło do 17,1 proc.
i jest wyższe niż w innych grupach wiekowych. •
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