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Twardzi górnicy potrzebują także 
tzw. miękkich kompetencji
Pracownicy branży górniczej to lu-
dzie żyjący światem techniki, świa-
tem wyraźnie oznaczonym litrami, 
kilogramami czy kilometrami. Kiedy 
zaczynają prowadzić projekty, mu-
szą negocjować, oszacować prawdo-
podobieństwo tego, co się wydarzy, 
zarządzać ryzykiem. Zwykle nie są 
do tego przygotowani. Od roku zaję-
cia Akademii Zarządzania Projekta-
mi w Przemyśle uczą ich także tych 
kompetencji. Zainteresowanie jest 
coraz większe.
� STRONA 3

Mniejszy import węgla
Dane Ministerstwa Aktywów 
Państwowych.
� STRONA 5

Węgiel koksowy taniał na potęgę
JSW straciła najbardziej. PGG miała 
kłopoty ze sprzedażą.
� STRONA 5

Metoda działań prostych
Zmiany klimatu to bardzo ważny 
problem.
� STRONA 8

Szklana Manufaktura i nowy ID.3

Informacje motoryzacyjne.
� STRONA 9

TRANSFORMACJA. Stagnacja wokół umowy społecznej

Trzeba przyspieszyć
Przyjęta 2 lutego przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku opiera się na trzech głównych 

filarach – sprawiedliwej transformacji, budowie zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz 
dobrej jakości powietrza. Dokument wyznacza ramy transformacji energetycznej w Polsce. Przyjęcie 
przez rząd PEP 2040 w sytuacji, gdy nie zakończyły się rozmowy o umowie społecznej, zaniepokoiło 

związkowców, którzy – jak obrazowo przedstawiał to lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz – zaczęli zastanawiać się nad „zabraniem zabawek na swój plac”, gdyby się okazało, 

że polityka energetyczna jest sprzeczna z tym, czego oczekuje strona społeczna. Nastroje tonowali 
minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. 
– Dokument, który 2 lutego przyjęliśmy jako Rada Ministrów, to jest dokument kierunkowy, który 
jest kompasem, nadającym nam kierunek; pewną busolą, jeżeli chodzi o kluczowe rozstrzygnięcia 
wobec naszego systemu energetycznego – tłumaczył w Świętochłowicach, dzień przed spotkaniem 

ze związkowcami, minister Kurtyka. – W uchwale Rady Ministrów są zapisy, które gwarantują 
stronie społecznej to, czego oczekiwała – że w sytuacji, która będzie tego wymagała, zmiany w PEP-ie 

są możliwe i są wprost wpisane – zapewniał z kolei Artur Soboń, wskazując, iż także po 2040 roku 
w polskiej energetyce będzie miejsce dla ponad 20 mln ton węgla rocznie.
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Artur Dyczko, p.o. prezesa 
JSW SA, wiceprezes ds. 
technicznych i operacyjnych: 
– Dobra przeszłość nie 
gwarantuje dobrej 
przyszłości.
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Rezerwa i oczekiwanie

T rochę już wiemy, czekamy na resztę wiadomości do-
tyczących najbliższej przyszłości Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej. Wiemy, że pokieruje nami pani Barbara 
Piontek. Przyznam, że to ciekawy eksperyment, ponie-
waż do tej pory nie mieliśmy przyjemności pracować 
pod komendą damy. Sam nie wiem, jak formułować 
swoje myśli na temat tej nominacji, żeby nie wyszło, 
że albo się podlizuję, albo jestem męskim szowinistą. 
Tak, stan oczekiwania, niepewności i pewnego rodzaju 
rezerwy będzie dominował na początku urzędowania 
pani prezes. Środowisko górnicze jest bardzo konser-
watywne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Nie 
jesteśmy przekonani, że tylko mężczyźni nadają się 
do pracy w tej branży. W kopalniach i biurze zarzą-
du mamy wiele pań, które są świetnymi fachowcami 
i często na głowę biją mężczyzn w wykonywaniu swo-
ich obowiązków. Nawet w specjalnościach klasycznie 
górniczych. Od pani prezes nikt nie oczekuje, że za-
skoczy nas wiedzą górniczą. Od tego ma podwładnych 
odpowiedzialnych za konkretne obszary. Natomiast 
oczekujemy, że będzie mistrzynią w sprawach bizne-
sowych i społecznych.

D laczego wspominam o mistrzostwie? Ponieważ 
mamy za sobą dwa ciężkie lata. Rok 2019 to działa-

nie pod presją dekoniunktury. Rok 2020 to połączenie 
dekoniunktury z pandemią. Załogi kopalń są tak samo 
zmęczone atmosferą czającego się koronawirusowe-
go zagrożenia jak reszta społeczeństwa. Chodzi o to, 
co dzieje się poza pracą. Pandemia odbiła się nie tylko 
na wynikach ekonomicznych JSW. Odbiła się także 
na kondycji psychicznej nas wszystkich. Mamy za sobą 
olbrzymie ograniczenia aktywności. Nieudane waka-
cje, nieudane ferie, nieudane święta, nieudane urlopy, 
pokrzyżowanie wielu planów, wielotygodniowe izo-
lacje – to wszystko ma wpływ na nasze życie. Można 
machnąć ręką i powiedzieć: A co życie prywatne może 
mieć wspólnego z pracą? Otóż ma i to bardzo dużo. 
Od roku żyjemy w olbrzymim napięciu. To wszystko 
należy wziąć pod uwagę, kierując spółką.  •

Bezsilność zielonej energii

S tało się tak, jak wielu specjalistów przepowiadało. 
Energetyka odnawialna ogłosiła bezsilność w czasie, 

kiedy potrzeba było najwięcej energii. Wystarczyła 
ostrzejsza zima, a kilka dni przed walentynkami w Pol-
sce zanotowaliśmy największe w historii zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną. Na nic zdały się wiatraki 
i panele fotowoltaiczne, ponieważ wiatr nie wiał, słońce 
nie przebijało się przez chmury, a mróz ściskał. Ludzie 
chcieli mieć ciepło. W dodatku mamy ożywienie gospo-
darcze i fabryki potrzebują więcej energii. Groził nam 
paraliż sieci energetycznej zwany blackoutem. To ozna-
czałoby zaciemnienie nawet w dzień. Ciemno zrobiłoby 
się w fabrykach, biurach i w kopalniach. Na szczęście 
mamy energetykę węglową i dzięki szybkiemu urucho-
mieniu mocy rezerwowych uniknęliśmy najgorszego. 
Niewiele brakowało, a nie moglibyśmy korzystać usług 
banków, stacji benzynowych, transportu kolejowego, 
sklepów, a nawet z internetu. 

Najgorszego uniknęli także Szwedzi, którzy ze wstrę-
tem wymawiają słowa „węgiel” i „energetyka wę-

glowa”. Wystarczyła nieco ostrzejsza zima, a Szwecja, 
która w ostatnich latach inwestowała mocno w farmy 
wiatrowe, musiała kupować energię między innymi 
z Polski. Energię produkowaną z węgla. Gdzie w tych 
dniach była Greta Thunberg protestująca przeciwko 
wykorzystywaniu węgla i korzystaniu z energii wy-
twarzanej w elektrowniach węglowych? Dlaczego nie 
skrytykowała swojego kraju za import prądu wytwa-
rzanego w „brudny” sposób?

Z ima, jaka jest obecnie, to żadna zima. To dotyczy nie 
tylko Polski, ale też Szwecji i wielu innych krajów 

europejskich. Wystarczyło kilka dni niewielkich mro-
zów, aby okazało się, że nie można polegać na zielonej 
energetyce. Okazało się także, że nie sprawdziły się 
samochody i autobusy elektryczne. W czasie lekkich 
mrozów (bo co to za mróz, kiedy w nocy jest tylko mi-
nus 15 stopni, a w dzień ledwie minus 7 stopni) zieleń 
się nie sprawdza.  •

A K T U A L N O Ś C I

Górnicy czy energia
Żyjąc w regionie wciąż jeszcze górniczym, trudno jest 
uwierzyć, że ludziom z tzw. reszty Polski pytanie, co bę-
dzie z górnikami po zamknięciu kopalń, nie spędza snu 
z powiek. Tak samo jak trzydzieści czy dwadzieścia kilka 
lat temu nie wzruszał los pracowników PGR-ów, cukrow-
ni, przetwórstwa rybnego, produkcji tkanin, ciężkich ma-
szyn, krajowej elektroniki. Uznano to za niezbędny koszt 
transformacji, wymóg przebranżowienia pracowników lub 
dołączenia przez nich do paru milionów, które przeniosły 
się do Europy, głównie unijnej, w tym Wielkiej Brytanii.

Czas minął, wszystko wydało się składać, a tu temat 
CO2 i górnictwa… Branża poświęcona na ołtarzu budo-
wania nowego systemu gospodarczego przywykła, że się 
do niej dokłada. Nawet uwierzyła, że bez tego kraj padnie.

No więc nie padnie, choć rejon boleśnie odczuje jej 
upadek. Górnicy w masie też przetrzymają, przebran-
żowią się, wyjadą. To będzie trwało, to będzie trudne, 
ale wierzę, że jest do przeżycia.

Jednak, co gorsze, nie słychać o konkretnym planie 
dotyczącym zastąpienia węgla. Opowieści o elektrowni 
atomowej pamiętam z lat 70. Podkręcane historie o wodo-
rze, który będziemy wytwarzać z wszystkiego i wszędzie, 
zapewniając powszechną szczęśliwość energetyczną, 
kojarzą się na razie bardziej z fantastyką i chciejstwem 
niż konkretami. Import gazu mającego zastąpić węgiel 
okazuje się rozwiązaniem jeszcze nierozkręconym, a już 
przejściowym. Bo gaz to też paliwo kopalne. 

Wiara w przetwarzanie rosnących ilości odpadów 
na prąd i ciepło jest ciekawa. Tyle da się o niej powie-
dzieć. Jeśli wytniemy do końca przemysł, który coś 
wytwarza, może zdołamy bieżące potrzeby opędzać 
fotowoltaiką i wiatrakami. Choć nawet tego nie można 
być pewnym po doświadczeniach Iranu, gdzie łączna 
moc komputerów wykonujących stałe obliczenia (kopa-
nie kryptowalut) rozłożyła system energetyczny kraju. 
Pompy ciepła wymagają prądu, by działały, a nawet, by, 
jak geotermia w Toruniu, podgrzać pozyskany nośnik.

I to, a nie odmiany i zakres systemów osłonowych, 
może okazać się dla reszty kraju prawdziwym proble-
mem.  ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
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Kij w mrowisko

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

PROF. BARBARA PIONTEK, DOTĄD WICEPREZES KATOWICKIEJ SPE-
CJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ i szefowa rady nadzorczej 
Polskiej Grupy Górniczej, od 1 marca będzie prezesem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – zdecydowała rada nad-
zorcza JSW. Prof. Piontek zastąpi odwołanego ze stano-
wiska 18 stycznia Włodzimierza Hereźniaka.

DOTYCHCZASOWY WICEPREZES SPÓŁKI TAURON WYDOBYCIE JACEK 
PYTEL 13 lutego stanął na czele zarządu firmy. Prezes 
Tomasz Cudny, który kierował spółką przez ostatnie 
półtora roku, złożył rezygnację ze stanowiska. W zarzą-
dzie Taurona Wydobycie pozostał – obok prezesa Pytla – 
także wiceprezes ds. technicznych Edward Paździorko.

POCZĄTEK 2021 ROKU STŁUMIŁ NASTROJE SPOREJ CZĘŚCI UCZEST-
NIKÓW międzynarodowego rynku węgla po grudniowym 
okresie silnych wzrostów. Ceny surowca w terminalach 
węglowych w Europie i RPA obniżyły się gwałtownie 
na skutek nałożenia większych restrykcji w celu po-
wstrzymania rozprzestrzeniania się COVID-19 – podał 
katowicki oddział ARP w podsumowaniu publikacji pra-
sowych dotyczących światowego rynku węgla w stycz-
niu 2020 roku.

3 MLD 843,2 MLN ZŁOTYCH STRATY NETTO PRZYNIOSŁO W CIĄGU 
11 MIESIĘCY 2020 ROKU polskie górnictwo węgla kamien-
nego; w porównywalnym okresie rok wcześniej strata 

wynosiła 69 mln złotych – poinformowało Ministerstwo 
Aktywów Państwowych.

OD STYCZNIA DO KOŃCA LISTOPADA 2020 ROKU kopalnie 
i spółki węglowe wydały na inwestycje ponad 2,5 mld 
złotych, o 740,5 mln złotych mniej niż w porówny-
walnym okresie roku 2019 – podał resort aktywów 
państwowych.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA uruchomiła w rybnickim 
ruchu ROW Chwałowice nową linię do paczkowania 
ekogroszku o wydajności instalacji ponad 200 ton pa-
liwa na dobę, czyli około 60 tys. ton rocznie. W lutym 
zakończył się trwający blisko miesiąc rozruch nowej, 
zrobotyzowanej linii pakującej.

NA TERENIE NALEŻĄCEJ DO JSW KOPALNI BUDRYK w Ornonto-
wicach powstał naziemny skład materiałów wybucho-
wych – pierwszy taki w kopalniach węgla kamiennego. 
Budowla mieści między innymi komorę do przechowy-
wania 20 tys. zapalników elektrycznych oraz komorę 
składowania 2 ton materiałów wybuchowych w 25-ki-
logramowych paczkach. Wkrótce obiekt ma przejść 
odbiór techniczny.

NALEŻĄCE DO GRUPY KAPITAŁOWEJ JSW Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodnej i Rekultywacji, kosztem 3,5 mln 
złotych, uruchomiło w Czerwionce-Leszczynach zakład 

produkcji spoiw cementowo-mineralnych. Dotąd ko-
palnie JSW kupowały spoiwa różnych producentów, 
zróżnicowane pod względem cen i jakości.

POZEW NA 2 MLD EURO PRZECIWKO RZĄDOWI KRÓLESTWA NIDER-
LANDÓW wniósł do Sądu Arbitrażowego Banku Świato-
wego niemiecki koncern energetyczny RWE w związku 
z decyzją tego rządu o likwidacji energetyki węglowej 
w roku 2030. W tym samym czasie szwedzki Vattefall 
pozywa rząd Niemiec o 4 mld euro jako odszkodowanie 
za straty, jakie powstaną po odejściu tego kraju od ato-
mu w roku 2022.

ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA CHIŃSKICH ELEKTROWNI WĘGLOWYCH 
WZROSŁA W ROKU 2020 O 29,8 GW NETTO. Jest to efekt urucha-
miania elektrowni nowych i zamykania starych. Przy 
czym, zgodnie z przyjętą przez Chiny polityką energe-
tyczną, procentowo ilość energii powstającej z węgla 
będzie stopniowo maleć. Jednak tak by nie naruszyć 
funkcjonowania gospodarki kraju.

46 PROC. ANKIETOWANYCH MIESZKAŃCÓW OKOLIC BEŁCHATO-
WA w wieku 15–35 lat nie uważa pracy w elektrowni 
i na odkrywce za atrakcyjną, nie sądzi też, by była 
to praca z przyszłością. 54 proc. zapytanych jest też 
zdania, że kopalnia wywiera zły wpływ na środowisko.
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Subiektywny przegląd wydarzeń



A K T U A L N O Ś C I 1 6 – 2 8 � L U T E G O � 2 0 2 1 3W W W . N OW Y G O R N I K . P L

Pracownicy branży górniczej to ludzie ży-
jący światem techniki, światem wyraźnie 
oznaczonym litrami, kilogramami czy ki-
lometrami. Kiedy zaczynają prowadzić 
projekty, muszą negocjować, oszacować 
prawdopodobieństwo tego, co się wy-
darzy, zarządzać ryzykiem. Zwykle nie 
są do tego przygotowani. Od roku zajęcia 
Akademii Zarządzania Projektami w Prze-
myśle uczą ich także tych kompetencji. 
Zainteresowanie jest coraz większe.

27 stycznia ponad 100 menedże-
rów z PGG, JSW i KGHM podsumowało 
roczną współpracę w ramach Akademii 
Zarządzania Projektami w Przemyśle, 
zorganizowanej przez IPMA Polska (In-
ternational Project Management Associa-
tion). Akademia jest wspólną inicjatywą 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej 
Grupy Górniczej i KGHM Polska Miedź.

Dlaczego tak ważne jest doskona-
lenie umiejętności zarządzania projek-
tami? Ponieważ o ile kosztowne inwe-
stycje są kołem zamachowym rozwoju 
firm, o tyle kluczem do zarządzania 
nimi są z kolei wysokiej klasy specjali-
ści i unikalny sposób zarządzania, który 
pozwala na maksymalną kreatywność 
i efektywność.

PROJEKTY GÓRNICZE NALEŻĄ 
DO NAJBARDZIEJ ZŁOŻONYCH 
W PRZEMYŚLE
– Dzięki AZPwP odkrywamy talen-

ty, pracownicy imponują swoim kre-
atywnym podejściem, umiejętnością 
przekazywania wiedzy i pasją – mówi 
Adam Bugajczuk, wiceprezes ds. rozwo-
ju KGHM, dodając, że profesjonalizacja 
menedżerów ma ogromne znaczenie 
przy projektach realizowanych przez 
KGHM, JSW i PGG ze względu na ich 
wielomiliardową wartość i fakt, iż należą 
pod kątem technicznym i menedżerskim 
do najbardziej złożonych w przemyśle.

– Polska Grupa Górnicza uczestni-
cząc w AZPwP obok takich spółek jak 
KGHM czy JSW, może zdobywać nową 
wiedzę w zakresie zarządzania projek-
tami finansowymi, biznesowymi czy 
technologicznymi oraz implementować 
ją do codziennej praktyki. AZPwP to tak-
że wymiana doświadczeń i wzajemne 
wspieranie się. Wpisuje się to w kon-
cepcję organizacji uczącej się, którą re-
alizuje PGG SA – mówi Andrzej Sączek, 
dyrektor Departamentu Wsparcia HR 
PGG SA.

KOMPETENCJE KIEROWNIKÓW 
PROJEKTÓW WYKRACZAJĄ 
POZA SFERĘ TECHNIKI
Artur Dyczko, pełniący obo-

wiązki prezesa JSW, podkreśla, 
że Akademia Zarządzania Projektami 
w Przemyśle jest dla jego spółki bardzo 
ważnym, kluczowym projektem, bo sta-
wia na rozwój kadry – ludzi, którzy reali-
zują wielomiliardowe inwestycje strate-
giczne firmy. Obecnie w JSW trwa ponad 
60 projektów.

– Tego typu inicjatywę prowadzili-
śmy w JSW od 2019 roku. Uznaliśmy jed-
nak, że duszenie się we własnym sosie 
to za mało. Chcieliśmy spotkać się z in-
nymi ludźmi, więc zaprosiliśmy inne fir-
my z branży – powiedział Adam Getler, 
kierownik PMO w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej, jeden z założycieli akademii. 

Ideą i istotą AZPwP jest podnosze-
nie kompetencji kierowników projek-
tów. Chodzi o to, żeby osoby, które już 
mają pewne doświadczenie, przenosiły 
je na te osoby, które dopiero zaczynają 
je nabywać. 

– Często kierownikami projektów 
zostają osoby merytoryczne w aspekcie 
technicznym. Problemem zarządzania 
projektami jest jednak to, że wykracza-
my poza obszar merytoryki i techniki. 
Zaczynamy mówić o komunikacji, o ry-
zyku, o interesariuszach i otoczeniu pro-
jektu. Nasz system edukacyjny dopiero 
te kompetencje projektowe zaczyna do-
starczać, a ci ludzie zwykle są absolwen-
tami z czasów, kiedy cykl edukacyjny 
nie obejmował tego typu umiejętności 
– powiedział dr inż. Seweryn Tchórzew-
ski, kierownik Akademii Zarządzania 
Projektami w Przemyśle, pracownik na-
ukowy Politechniki Śląskiej. 

LOCKDOWN ZAMIESZAŁ 
W ZAŁOŻENIACH
Założenie było takie, żeby przynaj-

mniej raz w roku spotkać się w siedzibie 
innej spółki. Pierwsze spotkanie uczest-
ników Akademii Zarządzania Projekta-
mi w Przemyśle odbyło się w lubińskiej 
siedzibie KGHM wiosną zeszłego roku. 
– Zajmowaliśmy się wówczas sposobami 
radzenia sobie z ryzykami, zarządzania 
nimi, szacowania ich i proponowania 
rozwiązań. To temat, który w większo-
ści firm jest traktowany po macoszemu. 
Tymczasem sama pandemia jest ryzy-
kiem, którego zapowiedź jeszcze dwa 
lata temu potraktowalibyśmy w najlep-
szym razie z niedowierzaniem – powie-
dział dr inż. Seweryn Tchórzewski. 

Spotkanie było bardzo owocne, 
wszyscy z niecierpliwością czekali 
na następne. Półtora tygodnia później 
przyszedł jednak pierwszy lockdown 
i akademia zamroziła swoje działania 
na wiele tygodni. Kiedy stało się jasne, 
że koronawirus szybko nas nie opuści, 
zaczęto myśleć o ewentualnych formach 
powrotu do działania Akademii Zarzą-
dzania Projektami w Przemyśle. W efek-
cie ruszyły webinary.

AKADEMIA PROJEKTÓW 
TO TEŻ ZMIENIAJĄCY SIĘ 
PROJEKT
– Dwa pierwsze webinary były w za-

sadzie formą poszukiwania docelowego 
kształtu tego rodzaju spotkań. Dwa ko-
lejne, w których kolejno brało udział 
już ponad 80 i ponad 100 osób, były 
już bardzo udane – mówi Adam Getler 
i zwraca uwagę, że w zasadzie AZPwP 
to także rodzaj projektu, który okazał 

się zmienny i bardziej wymagający, niż 
się początkowo spodziewano.

NAJWAŻNIEJSZA JEST 
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
– Doszliśmy do wniosku, że trzeba jed-

nak mocniej postawić na wymianę do-
świadczeń i postanowiliśmy wprowadzić 
nowy model spotkań. W pierwszej części 
ekspert, praktyk kierujący projektami. 
Im większymi, tym ciekawiej. W dru-
giej uczestnicy reprezentujący PGG, JSW 
i KGHM będą prezentowali swoje doświad-
czenia – wyjaśnia Seweryn Tchórzewski. 

W dalszych webinarach akademia 
weszła w tzw. problemy miękkie – ko-
munikację w zespole, dogadywanie się 
między sobą, umiejętność odpowied-
niego przedstawiania informacji, które 
są dla nas istotne. 

– Uczestnicy byli zaangażowani, 
co wskazuje na to, że było to dla nich cie-
kawe i potrzebne. Ze spotkania na spo-
tkanie rosła nam liczba uczestników, 
reprezentujących coraz większą liczbę 
firm. Podczas ostatniego spotkania byli 
już obecni przedstawiciele około 30 róż-
nych podmiotów. To wskazuje, że istnie-
je potrzeba takiego wzmacniania kom-
petencji – mówi Seweryn Tchórzewski. 
W webinarach, czyli seminariach inter-
netowych AZPwP, w ciągu 12 miesięcy 
udział wzięło około 400 przedstawicieli 
różnych podmiotów z trzech spółek.

WEBINARY SĄ DOBRE, ALE 
SPOTKANIA NA ŻYWO LEPSZE
Pytany o praktyczne skutki nauki, dy-

rektor Departamentu Wsparcia HR PGG 
SA zaznacza, że na ich ocenę jest jesz-
cze za wcześnie. – Na ten temat będzie 

można powiedzieć więcej po dłuższym 
czasie, kiedy będziemy mogli obserwo-
wać i oceniać zmiany w zarządzaniu 
projektami przez naszych pracowników 
– mówi Andrzej Sączek. 

Zdaniem wszystkich uczestników 
projektu skuteczność jego działania 
znacząco wzrośnie, kiedy można będzie 
powrócić do formy spotkań na żywo, 
wizyt studyjnych na poszczególnych 
projektach. 

KOMUNIKACJA I ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM TO ZAWSZE 
NAJWIĘKSZE WYZWANIA
Pytany o plany na kolejne spotka-

nia, kierownik Akademii Zarządzania 
Projektami w Przemyśle mówi, że raczej 
powróci w nich tematyka już omawiana 
na wcześniejszych. Nie tylko dlatego, 
że z pewnością pojawią się na nich nowi 
uczestnicy. Nawet osoby, które brały 
udział we wcześniejszych spotkaniach, 
znajdą w nich coś dla siebie. – Specy-
fiką projektu jest to, że nie ma dwóch 
identycznych. Za każdym razem trafia-
my na nowe sytuacje, nowe problemy 
do rozwiązania, nowe aspekty z pozoru 
znanych sytuacji. Plan na ten rok zakła-
da omawianie problemów rozpoczyna-
nia projektów, ich monitorowania, ukła-
dania harmonogramu i budżetowania. 
To są podstawowe rzeczy, ale ze względu 
na zróżnicowanie specyfiki poszczegól-
nych projektów zawsze stwarzają pro-
blemy – mówi Seweryn Tchórzewski. 
Największe problemy zawsze sprawia-
ją komunikacja i trudności związane 
z oszacowaniem różnego rodzaju ryzyka 
i odpowiedniego zarządzania nim.

  PIOTR MYSZOR

Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle

Twardzi górnicy potrzebują także 
tzw. miękkich kompetencji

Akademia Zarządzania Projektami w Przemyśle
Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych: – Akademia 
Zarządzania Projektami w Przemyśle jest dla nas jednym z kluczowych przedsięwzięć, ponieważ 
gwarantuje rozwój kadry zaangażowanej w realizację ponad 60 strategicznych projektów 
inwestycyjnych wartych 4,5 mld złotych. Mam olbrzymią satysfakcję z faktu, że JSW była inicjatorem 
powstania akademii.
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Nie widać postępów w pracach nad umową społeczną dla górnictwa

Trzeba przyspieszyć
– Nie ma realnych postępów w pracach 
nad umową społeczną określającą szcze-
góły transformacji górnictwa – mówią 
związkowcy. Strona rządowa wciąż nie 
sprecyzowała, co konkretnie nie podoba 
jej się w związkowym projekcie tego do-
kumentu. Nie czekając na umowę, rząd 
przyjął Politykę Energetyczną Polski (PEP) 
do 2040 roku, choć zapewnia, że jest ona 
nadal otwarta i może być modyfikowana 
w zależności od tego, co ostatecznie zo-
stanie ustalone w Katowicach. Rozmowy 
muszą przyspieszyć – uważają górnicze 
związki, wskazując, że umowa społeczna 
jest też kluczowa dla przyszłości Polskiej 
Grupy Górniczej, której za dwa miesią-
ce może zabraknąć środków na wypłaty 
wynagrodzeń.

PGG CZEKA NA POMOC

– Gdyby przeciągające się rozmowy 
o transformacji górnictwa porównać 
do ośmioodcinkowego serialu Netfliksa, 
to jesteśmy w okolicach piątego odcinka 
– mówił po ostatniej turze negocjacji 
w Radiu Piekary szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz. Choć obie 
strony uważają za realne podpisanie 
umowy na przełomie lutego i marca, 
nikt obecnie nie da głowy, że faktycznie 
tak się stanie. – Musimy przyspieszyć 
prace nad umową, bo mamy w drama-
tycznej sytuacji Polską Grupę Górniczą, 
która nie jest w stanie wyjść z kryzy-
su bez pomocy publicznej i która nie 
jest w stanie w ogóle funkcjonować bez 
ustalenia systemu subsydiowania – uwa-
ża lider regionalnej „S”, podkreślając, 
że na ratowanie PGG jest coraz mniej 
czasu. Wydaje się, że im szybciej rząd 
rozpocznie procedurę prenotyfikacji 
umowy społecznej w Komisji Europej-
skiej, tym szybciej największa górnicza 
spółka ma szansę na miliardową pomoc 
z tzw. tarczy finansowej Polskiego Fun-
duszu Rozwoju dla dużych firm.

GÓRNICZY SERIAL TRWA 
W NAJLEPSZE
W lutym górniczy serial – trzyma-

jąc się filmowych porównań – można 
oglądać niemal codziennie na kilku ka-
nałach. Na początku miesiąca, po raz 

pierwszy od ponad roku, w formule on-
line zebrał się Zespół Trójstronny ds. 
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, 
zaś w tym samym dniu rząd przyjął PEP 
2040. Tydzień później w Katowicach 
ponownie spotkali się sygnatariusze 
porozumienia społecznego z 25 wrze-
śnia zeszłego roku, a w kolejnym dniu 
sprawami górnictwa zajęła się sejmowa 
Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów 
Państwowych. Później prace nad umową 
kontynuowano w zespołach roboczych, 
by 15 lutego ponownie usiąść do rozmów 
plenarnych. Wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń podtrzymu-
je plan zakończenia rozmów ze stroną 
społeczną do końca lutego, Dominik 
Kolorz mówi raczej o początku marca. 
Następnie wynegocjowane dokumenty 
mają trafić do Komisji Europejskiej, któ-
rej zgoda będzie kluczowa dla realizacji 
wypracowanego modelu działania.

PEP 2040 KOMPASEM  
I BUSOLĄ ZMIAN
Przyjęta 2 lutego przez rząd Polity-

ka Energetyczna Polski do 2040 roku 
opiera się na trzech głównych filarach 
– sprawiedliwej transformacji, budowie 
zeroemisyjnego systemu energetyczne-
go oraz dobrej jakości powietrza. Do-
kument wyznacza ramy transformacji 
energetycznej w Polsce. Przyjęcie przez 
rząd PEP 2040 w sytuacji, gdy nie zakoń-
czyły się rozmowy o umowie społecznej, 
zaniepokoiło związkowców, którzy – jak 
obrazowo przedstawiał to Dominik Ko-
lorz – zaczęli zastanawiać się nad „za-
braniem zabawek na swój plac”, gdyby 
się okazało, że polityka energetyczna jest 
sprzeczna z tym, czego oczekuje strona 
społeczna. Nastroje tonowali minister 
klimatu i środowiska Michał Kurtyka 
i wiceminister aktywów Artur Soboń. 
– Dokument, który 2 lutego przyjęliśmy 
jako Rada Ministrów, to jest dokument 
kierunkowy, który jest kompasem, na-
dającym nam kierunek; pewną busolą, 
jeżeli chodzi o kluczowe rozstrzygnięcia 
wobec naszego systemu energetycznego 
– tłumaczył w Świętochłowicach, dzień 
przed spotkaniem ze związkowcami, 
minister Kurtyka. – W uchwale Rady 
Ministrów są zapisy, które gwarantu-
ją stronie społecznej to, czego oczeki-
wała – że w sytuacji, która będzie tego 
wymagała, zmiany w PEP-ie są moż-
liwe i są wprost wpisane – zapewniał 
z kolei Artur Soboń, wskazując, iż także 
po 2040 roku w polskiej energetyce bę-
dzie miejsce dla ponad 20 mln ton węgla 
rocznie. Związkowcom chodzi między 
innymi o wpisanie do PEP inwestycji 
w niskoemisyjne technologie węglowe, 
co dałoby możliwość wykorzystania 
dodatkowo około 10–14 mln ton węgla. 
Na razie stronę społeczną zadowoliło 
rządowe zapewnienie, że PEP 2040 jest 
dokumentem otwartym, który może jesz-
cze podlegać zmianom. Rząd zobowiązał 
się, że wszystkie niskoemisyjne tech-
nologie, które proponujemy w naszym 
porozumieniu, mają być wprowadzone 
do PEP-u – powiedział Kolorz.

NIE MA ZGODY NA SZYBSZĄ 
LIKWIDACJĘ KOPALŃ

Drugim tematem kolejnej rundy roz-
mów w Katowicach były postępy prac 
ekspertów Głównego Instytutu Górnic-
twa, który – jako doradca techniczny 
resortu aktywów – analizuje między 
innymi przyjęty we wrześniowym po-
rozumieniu harmonogram zamykania 
kopalń. Związkowcy nie chcą słyszeć 
o tym, że mógłby on być inny, niż wstęp-
nie ustalono niespełna pięć miesięcy 
temu. Strona społeczna uzyskała zapew-
nienie, że uzgodnione wówczas daty 
są aktualne. – Ustaliliśmy i rozwialiśmy 
wątpliwości dotyczące tzw. osi czasu, 
czyli tego, co było 25 września ustalone – 
że kończymy wydobycie w Polsce w roku 
2049 i wszystkie te daty dotyczące ko-
palń są tam zachowane – relacjonował 
Kolorz. Wiceminister Soboń tłumaczył, 
że eksperci GIG korzystają z efektów 
prac zespołów, które jesienią zeszłego 
roku analizowały sytuację, jeśli chodzi 
o złoża i możliwość sprzedaży węgla 
w spółkach węglowych, ale ujednolicili 
metodologię prac, co sprawia, że może 
ona być wykorzystana przy notyfikacji 
umowy dla górnictwa w Komisji Eu-
ropejskiej. Podczas spotkania 9 lutego 
związkowcy zapoznali się też z prezen-
tacją marszałka województwa śląskiego 
Jakuba Chełstowskiego, który przedsta-
wił mechanizmy i źródła finansowania 
transformacji regionu.

WSPÓLNIE DLA 
TRANSFORMACJI?
Dzień po rozmowach w Katowicach 

z postępami prac nad umową społecz-
ną zapoznała się sejmowa Komisja ds. 
Energii, Klimatu i Aktywów Państwo-
wych, zwołana na wniosek posłów 
opozycji. Wiceminister Soboń przeko-
nywał, że sprawiedliwa transformacja 
górnictwa powinna jednoczyć różne 
siły polityczne. – Mamy kierunek, któ-
ry powinien być kierunkiem jednoczą-
cym nas wszystkich. To kierunek zgody 
społecznej, porozumienia społecznego 
i transformacji odpowiednio rozłożo-
nej w czasie, zabezpieczonej osłonami 
socjalnymi, gwarantującej wykorzy-
stanie węgla także w zakresie nowych, 
nisko- czy zeroemisyjnych technologii 
węglowych. To jest coś, co nie powinno 
być przedmiotem politycznego ataku – 
mówił pełnomocnik rządu ds. transfor-
macji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego.

GAZ W OSTROŁĘCE, GAZ 
I WĘGIEL W RYBNIKU
Soboń zapewnił posłów, że re-

sort aktywów państwowych chciałby 
do końca lutego zakończyć rozmowy 
ze związkowcami na temat umowy 
społecznej, by w marcu rozpocząć pro-
ces prenotyfikacji programu dla tego 
sektora w Komisji Europejskiej. – Wraz 
z prenotyfikacją rozpoczniemy formal-
ne już rozmowy na temat zakresu no-
wej decyzji KE, na podstawie traktatów, 
która – w naszym przekonaniu – po-
winna objąć i kwestie osłon, i kwestie 
likwidacji, i kwestie dopłat do reduk-
cji produkcji. To jest to, co nazywamy 
wzorem niemieckim. Mamy co do tego 
konsensus ze stroną społeczną. Chcemy 

wypracować dobre porozumienie w po-
staci umowy społecznej – zadeklarował 
wiceminister. Zapewniał, że respekto-
wane są wszystkie zapisy porozumienia 
z września ubiegłego roku – także ten 
o zachowaniu węglowego charakteru 
Elektrowni Rybnik do 2030 roku – choć 
przyznał, że ma pojawić się tam także 
blok parowo-gazowy. Gazem zasilany 
będzie również – wbrew oczekiwaniom 
związkowców – nowy blok w Ostrołęce. 
– Transformację źródła zasilania w Elek-
trowni Ostrołęka C na zasilanie gazowe 
komunikujemy już od dłuższego czasu, 
w związku z czym chyba nie może być 
żadnego zaskoczenia – tłumaczy wice-
szef MAP.

NABE NIE ODBIERZE  
MIEJSC PRACY

Podczas posiedzenia sejmowej ko-
misji Soboń potwierdził, że nadal trwają 
prace analityczne dotyczące wydzielenia 
opartych na węglu aktywów wytwór-
czych grup energetycznych do podmiotu, 
który również byłby objęty pomocą pu-
bliczną. – W przypadku tego, co nazywa-
my Narodową Agencją Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE), czyli spółką, 
na bazie której chcemy skonsolidować 
węglową część wytwórczą, to ona bę-
dzie neutralna z punktu widzenia pra-
cowników. To znaczy – ani ten proces 
nam miejsc pracy nie doda, ani nam 
nie odbierze, chcemy go w ten sposób 
zaprojektować – zapewnił Soboń. Odpo-
wiadając na pytania posłów, wicemini-
ster mówił też między innymi, że MAP 
zastanawia się nad nową formułą dzia-
łania Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
oraz możliwością likwidacji majątku 
wygaszanych kopalń w ramach samych 
spółek węglowych. Zapowiedział rów-
nież, że spór Taurona i PBSz dotyczą-
cy budowy szybu Grzegorz w kopalni 
Sobieski ma rozstrzygnąć Prokuratoria 
Generalna.

3,8 MLD ZŁOTYCH 
STRAT GÓRNICTWA
Prace nad umową społeczną dla gór-

nictwa były także wiodącym, choć nie-
jedynym, tematem obrad Zespołu Trój-
stronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego 
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Górników, skupiającego związkowców, 
pracodawców i przedstawicieli rządu. 
Uczestnicy prowadzonego w formie 
wideokonferencji spotkania poznali 
między innymi ubiegłoroczne wyniki 
górnictwa, które zamknęło 11 miesię-
cy 2020 roku stratą netto w wysokości  
3 mld 843,2 mln złotych wobec 69 mln 
złotych straty w porównywalnym okre-
sie rok wcześniej. W całym 2020 roku 
kopalnie wydobyły 54,4 mln ton węgla 
kamiennego (około 7,2 mln ton mniej 
niż rok wcześniej), a wielkość sprzedaży 
wyniosła 53 mln ton i była mniejsza rok 
do roku o około 5,4 mln ton. Wydoby-
cie spadło o blisko 11,7 proc., a sprze-
daż była mniejsza rok do roku o ponad 
9,2 proc.

SPECUSTAWA DLA FIRM 
OKOŁOGÓRNICZYCH?

Na wniosek prezesa Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Janusza Ol-
szowskiego podczas posiedzenia zespo-
łu trójstronnego przyjęto stanowisko 
dotyczące konieczności uwzględnienia 
w procesach transformacji górnictwa 
także firm kooperujących z tą branżą. 
Z analiz zleconych przez izbę wynika, 
że odejście od węgla w ciągu trzech naj-
bliższych dekad może spowodować uby-
tek – w zależności od scenariusza zmian 
– od około 25 tys. do około 75 tys. miejsc 
pracy wokół górnictwa. Liczbę pracow-
ników firm działających w szeroko po-
jętym otoczeniu kopalń GIPH szacuje 

na około 400 tys. W ślad za stanowiskiem 
Związek Zawodowy Górników w Pol-
sce wysłał do MAP propozycje wsparcia 
między innymi dla firm okołogórni-
czych. Związkowcy postulują, by przed-
siębiorstwa, gdzie co najmniej jedna 
czwarta obrotów pochodzi z górnictwa, 
a które ucierpią z powodu zamykania 
kopalń, były objęte ustawową pomocą, 

a priorytetem powinno być utrzymanie 
miejsc pracy. Chodzi o działania osłono-
we adresowane do tych pracowników 
kopalń i spółek węglowych oraz firm 
okołogórniczych, których nie obejmą 
gwarancje zatrudnienia i osłony zapi-
sane w negocjowanej obecnie umowie 
społecznej.

MH

Korfanty nie wchłania smogu
Wbrew temu, co napisano na muralu oraz w materiałach reklamowych, ściana nie pochłania 
zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Natomiast, jak utrzymuje dostarczyciel farby, ma 
ona redukować  tlenki azotu, będące jednym z czynników powodujących powstawanie miejskiego 
smogu – mieszanki gazów oraz drobin pyłu zawieszonych w wilgotnym powietrzu. Czyli jak gdyby 
uzupełniać to, co w samochodach nie do końca udaje się uzyskać dzięki katalizatorom.
Mural wygląda ładnie i śląsko-patriotycznie. Jednak odgrywa rolę bardziej reklamową, niż ma 
wpływ na stan powietrza. 
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W ubiegłym roku węgiel koksowy pota-
niał prawie o jedną trzecią w odniesieniu 
do cen osiąganych w roku 2019 – wynika 
z danych resortu aktywów państwowych 
za 11 miesięcy 2020 roku. Spadek cen 
odczuła przede wszystkim Jastrzębska 
Spółka Węglowa, będąca największym 
w Europie producentem węgla koksowe-
go. Zmniejszyły się również ceny węgla 
energetycznego, choć spadek nie był tak 
odczuwalny – większym od spadku cen 
problemem Polskiej Grupy Górniczej jest 
obecnie znaczące zmniejszenie wielkości 
sprzedaży węgla i związana z tym utrata 
przychodów.

Jak wynika z danych Ministerstwa 
Aktywów Państwowych, średnia cena 
zbytu węgla ogółem (loco kopalnia) 
w okresie od stycznia do listopada 2020 
roku wyniosła 315,06 złotych za tonę 
i rok do roku była niższa o 11,3 proc. 
Średnia cena węgla energetycznego spa-
dła o 4,02 złotych na tonie (1,4 proc.), 
do poziomu 281,65 złotych za tonę, 
a cena węgla koksowego była niższa 

rok do roku o 196,89 złotych na tonie 
(spadek o 31,4 proc.) i wyniosła 429,92 
złotych za tonę.

WĘGLOWE INDEKSY NA PLUSIE
Faktyczną sytuację na krajowym 

rynku węgla energetycznego obrazują 
dwa indeksy, określane wspólnie przez 
katowicki oddział Agencji Rozwoju Prze-
mysłu i Towarową Giełdę Energii. Ubie-
głoroczna średnia wartość obu indek-
sów wskazuje, że w 2020 roku nastąpił 
niewielki wzrost krajowych cen węgla, 
zarówno dla energetyki, jak i ciepłow-
nictwa. W całym ubiegłym roku średnia 
wartość indeksu węgla dla energetyki 
zawodowej i przemysłowej wyniosła 
265,64 złotych za tonę (12 złotych za gi-
gadżul energii), czyli prawie 1,6 proc. 
więcej niż rok wcześniej i 10,9 proc. 
więcej niż w roku 2018. Natomiast in-
deks węgla dla ciepłownictwa osiągnął 
w 2020 roku wartość 316,52 złotych 
za tonę – to 2,2 proc. więcej niż w roku 
2019 i 7,4 proc. więcej niż w roku 2018.
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Węgiel koksowy taniał 
na potęgę

W minionym roku import zagra-
nicznego węgla do Polski zmniejszył się 
mniej więcej o jedną czwartą – wskazują 
prognozy oparte na danych za 10 mie-
sięcy 2020 roku. Z informacji Minister-
stwa Aktywów Państwowych wynika, 
że od stycznia do października ubie-
głego roku do Polski napłynęło ponad 
10,3 mln ton węgla, w tym niespełna 8,9 
mln ton węgla energetycznego i ponad 
1,4 mln ton koksowego. To prawie 3,4 
mln ton mniej niż w ciągu 10 miesię-
cy 2019 roku. Nie ma jeszcze danych 
dotyczących wielkości napływu węgla 
z zagranicy w listopadzie i grudniu ze-
szłego roku – jeżeli jednak utrzymają 
się tendencje z poprzednich miesię-
cy, należy spodziewać się zamknięcia 
roku importem rzędu 12,5 mln ton wo-
bec około 16,7 mln ton rok wcześniej. 

W rekordowym pod względem importu 
roku 2018 na polski rynek trafiło aż 19,7 
mln ton węgla, głównie z Rosji. Rosyjscy 
dostawcy dominują także w strukturze 
tegorocznego importu, choć również naj-
większy spadek dostaw dotyczy właśnie 
węgla rosyjskiego. Obecnie nie ma pre-
cyzyjnych danych, ile węgla sprowadziły 
w zeszłym roku do Polski spółki związa-
ne ze Skarbem Państwa, które – według 
zapewnień przedstawicieli MAP – nie 
zawierają już nowych kontraktów im-
portowych. W roku 2019 państwowe 
podmioty sprowadziły ponad 4 mln ton 
węgla energetycznego. Górnicze związki 
uważają, że zawarte wcześniej kontrakty 
importowe części firm nadal są realizo-
wane, podczas gdy węgiel zakontrakto-
wany w Polskiej Grupie Górniczej leży 
na przykopalnianych zwałach. MH
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Mniejszy import węgla
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Lata 2019 i 2020 były dla spółki 

ciężkie. Niektórzy porównywali je do czasu wielkiego kryzysu 
z 2015 roku. Dekoniunktura, a potem pandemia połączona 

z dekoniunkturą odbiły się na dochodach firmy. – Utrzymaliśmy 
miejsca pracy, nie wstrzymaliśmy kluczowych inwestycji, 
nawet w najtrudniejszym czasie nie zawiedliśmy naszych 

kontrahentów. Jak na czas pandemii to moim zdaniem stanęliśmy 
na wysokości zadania. Zawsze można powiedzieć, że czegoś nie 

zrobiliśmy. Jednak proszę pamiętać, że w maju, czerwcu, a nawet 
w lipcu naszym podstawowym problemem było utrzymanie 

ruchu w kopalniach, które zostały dotknięte przez pandemię. 
Mieliśmy do czynienia z zupełnie nowym zagrożeniem. Stawały 

fabryki, a kopalnie JSW pracowały. To jest miarą naszego sukcesu 
– mówi Artur Dyczko, szef Sztabu Kryzysowego JSW, wiceprezes 

ds. technicznych i operacyjnych oraz p.o. prezesa JSW SA. 

Dobra przeszłość
nie gwarantuje dobrej przyszłości

H A N N A � K R Z Y Ż O W S K A

Węgiel koksowy jest na liście surowców 
krytycznych (strategicznych) dla unijnej 
gospodarki. – Skoro JSW jest tak ważna 
dla Unii Europejskiej, to zapewne spół-
ce nic nie grozi – można często usłyszeć 
od górników JSW. Nawet kopalnie złota 
i diamentów mogą paść. Dlaczego spółka 
z Jastrzębia-Zdroju miałaby być wyjęta 
spod reguł ekonomii? Nie ma najmniej-
szego powodu, aby sądzić, że wystarczy 
mieć złoża węgla koksowego, a przyszłość 
jest świetlana. 

Mimo ciężkich dwóch lat JSW 
ma bezdyskusyjne sukcesy, w tym, 
wbrew suchym danym, sukcesy ekono-
miczne. Utrzymanie płynności finan-
sowej, brak zagrożenia dla regulowa-
nia zobowiązań wobec pracowników, 
utrzymanie miejsc pracy, realizacja pla-
nu najważniejszych inwestycji – to nie 
było łatwe w czasie pandemii i ponad 
dwuletniego dołka koniunkturalnego.

– Trzeba pamiętać o tych osiągnię-
ciach, aby podtrzymać wolę walki z ko-
lejnymi przeciwnościami. Przetrwanie 
najtrudniejszego czasu nie oznacza gwa-
rancji na spokojną przyszłość – mówi 
Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA. 

WIELKIE NADZIEJE
Jastrzębska Spółka Węglowa zaczęła 

rok 2020 z wielkimi nadziejami na po-
prawę. Powoli rosły ceny węgla kokso-
wego. Kontrahenci z Azji coraz częściej 
zgłaszali się z ofertami. W lutym było 
niemal pewne, że rok 2020 przyniesie 
stabilizację. W marcu nadzieje pry-
sły. Zamiast koniunktury zapanowała 
pandemia. 

Z jej powodu kopalnie miały straty 
w wydobyciu i robotach korytarzowych. 
W trzecim i czwartym kwartale górnicy 
zaczęli odrabiać zaległości. To oznacza, 
że spółka ma zapewniony front eksplo-
atacyjny na kolejne lata. Jednak odrabia-
nie strat potrwa i zakończy się po dwóch 
kwartałach 2021 roku. To bardzo istotne, 
ponieważ poprawia się sytuacja rynko-
wa. Tylko dzięki przygotowaniu fron-
tów wydobywczych JSW będzie mogła 
osiągnąć rekordowy poziom wydobycia 
w drugim półroczu. To, że są zaległości, 
nie jest winą zarządzających spółką ani 
winą załogi. Pandemia pokrzyżowała 
wiele planów.

WALKA Z PANDEMIĄ
Przypomnijmy – kopalnie JSW SA 

rozpoczęły intensywne działania prze-
ciwepidemiczne już 10 marca 2020 

roku, kiedy to zarząd przyjął uchwałę 
w sprawie podjęcia działań prewencyj-
nych dotyczących zapobiegania rozpo-
wszechniania się koronawirusa. Już dwa 
dni później czynnie działał Sztab Kryzy-
sowy JSW, a później sztaby kryzysowe 
w kopalniach. Od początku pandemii 
do końca 2020 roku liczba górników 
zarażonych koronawirusem przekro-
czyła 4, 5 tys., ale tyle samo osób już 
wyzdrowiało. W czasie drugiej fali za-
rażeń stwierdzono wśród nich niewiele 
przypadków zachorowań. 

– Najgorsze jest już chyba za nami. 
Z drugiej strony jesteśmy jedną z najdo-
kładniej przebadanych firm w Europie, 
bo w sumie przeprowadziliśmy ponad 
42,5 tys. testów na obecność koronawi-
rusa wśród załogi, ponadto z własnej 
inicjatywy przeprowadziliśmy ponad 
26 tys. testów immunologicznych tzw. 
kasetkowych. Aby usprawnić pracę oko-
licznych sanepidów, Sztab Kryzysowy 
JSW podjął decyzję, aby oddelegować 
do inspektoratów swoich pracowników. 
Ten zabieg pozwolił znacznie przyspie-
szyć powrót naszych pracowników 
do pracy. W sumie po interwencji w sa-
nepidach udało się przyspieszyć powrót 
do pracy prawie 2 tys. osób – mówi Artur 
Dyczko. 

Ogromnym wsparciem dla inspek-
toratów sanitarnych, a przede wszyst-
kim dla pracowników i ich rodzin było 
wynajęcie wymazobusów, które w 2020 
roku wykonały ponad 13 tys. badań. Ra-
townicy z kopalń JSW pracują w szpitalu 
tymczasowym w Katowicach i szpitalach 
w Rybniku, Raciborzu, Knurowie, Miko-
łowie, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-
-Zdroju. Pomagają etatowym pracowni-
kom służby zdrowia. 

Mimo optymistycznych informacji 
zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 
nie minęło. Zostało wpisane w górniczą 
codzienność, podobnie jak zagrożenie 
metanowe, pożarowe czy tąpaniowe. 
Z czym to się wiąże? Należy wypraco-
wać odpowiednie procedury, regulacje 
i szkolenia. W tym celu JSW podjęła 
współpracę z Głównym Instytutem Gór-
nictwa i Śląskim Uniwersytetem Me-
dycznym. Zebrane dane i doświadcze-
nia zostaną przeanalizowane w gronie 
ekspertów, aby wypracować optymal-
ne procedury pozwalające prowadzić 
bezpieczną produkcje górniczą pod-
czas zagrożenia epidemiologicznego. 
Przeprowadzone przez GIG w listopa-
dzie badania na Pniówku udowodniły, 
że kopalnia nie jest źródłem zakażenia 
wirusem. Udało się również wypra-
cować odpowiednie procedury, które 

zapewniły funkcjonowanie zakładów 
przy krytycznej absencji nawet w trak-
cie akcji pożarowych. 

OPTYMIZM Z RYNKU 
I Z GIEŁDY
Dane z rynku stali są optymistyczne. 

Produkcja w Polsce i całej Unii Europej-
skiej okazała się wyższa niż przed ro-
kiem. Widać już odbicie także na rynku 
węgla i koksu.

Wraca koniunktura. Oczywiście 
efekt finansowy będzie odczuwalny 
dopiero za kilka miesięcy. Jest spora 
różnica między aktualnymi cenami 
bieżących notowań a cenami sprzeda-
ży. To wynika z systemu zawierania 
umów i negocjacji cen. Jeżeli jednak 
trend wzrostowy się utrzyma, pienią-
dze zaczną napływać. Tego spodzie-
wają się także akcjonariusze. W ciągu 
ostatnich trzech miesięcy akcje JSW 
podrożały o ponad 90 proc. Akcje ro-
sną w ślad za drożejącymi surowca-
mi, w tym węglem koksującym. Wzro-
stów nie hamuje fakt, że po odwołaniu  
18 stycznia 2021 roku Włodzimierza 
Hereźniaka z funkcji prezesa dopiero 
1 marca prezesurę obejmie nowa prezes 

Barbara Piontek. Spółką kieruje Artur 
Dyczko, p.o. prezesa, i mimo pewnego 
stanu zawieszenia kurs akcji wciąż rósł. 

CHINY RZĄDZĄ
Produkcja stali surowej w Chinach 

wzrosła w 2020 roku do rekordowego 
poziomu ponad miliarda ton. To ponad 
pięcioprocentowy wzrost w porównaniu 
z rokiem 2019. Gospodarka Chin wzrosła 
o 2,3 proc., co czyni ją jak na razie jedyną 
dużą gospodarką światową, która osiągnę-
ła w zeszłym roku wzrost. Jego filarem 
było hutnictwo, które osiągnęło wyniki 
lepsze, niż oczekiwano, a ceny stali ro-
sły przez większość 2020 roku. Ponieważ 
chiński sektor stalowy zwiększał produk-
cję, chińska gospodarka potrzebowała 
więcej koksu i węgla koksowego. Skorzy-
stały na tym koksownie z Grupy Kapita-
łowej JSW. Eksport koksu do Chin i kilku 
innych krajów azjatyckich zrównoważył 
ostudzenie zapotrzebowania w Europie. 

W 2020 roku światowa produkcja stali 
spadła o blisko 1 proc. – stosunkowo nie-
wielka skala globalnego spadku wynika-
ła głównie z 1,6-proc. wzrostu produkcji 
w Azji. W innych regionach świata od-
notowano spore spadki – przykładowo 

Mimo ciężkich dwóch lat JSW ma bezdyskusyjne sukcesy, w tym, wbrew suchym danym, sukcesy ekonomiczne. Utrzymanie płynności finansowej, brak zagrożenia dla regulowania 
zobowiązań wobec pracowników, utrzymanie miejsc pracy, realizacja planu najważniejszych inwestycji – to nie było łatwe w czasie pandemii i ponad dwuletniego dołka 
koniunkturalnego. – Przetrwanie najtrudniejszego czasu nie oznacza gwarancji na spokojną przyszłość – mówi Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA
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w Unii Europejskiej o blisko 12 proc. Po-
dobny spadek nastąpił w Polsce. Taka 
sytuacja była efektem powszechnego 
i długotrwałego lockdownu w przemyśle 
motoryzacyjnym i w fabrykach sprzętu 
gospodarstwa domowego. Czy może dojść 
do powtórzenia sytuacji? Tylko wtedy, 
kiedy pandemia wymknęłaby się spod 
jakiejkolwiek kontroli. W większości kra-
jów produkcja stali uznawana jest obecnie 
za tzw. działalność podstawową i wrażli-
wą, dlatego z reguły jest wyłączona z ogra-
niczeń nakładanych na przemysł. 

Z krajów, których gospodarki mają 
wpływ na sytuację globalną, napływa-
ją sygnały o tendencjach wzrostowych. 
Jednak wszyscy czekają na informa-
cje z Chin. Jeżeli wzrost produkcji sta-
li nie zostanie zatrzymany decyzjami 
administracyjnymi, ceny koksu i węgla 
koksowego będą rosły. Ważne są także 
prognozy pogody dla Australii, bardzo 
istotnego producenta węgla koksowego. 
Na razie na tym kontynencie obowiązują 
ostrzeżenia przed ulewnymi deszcza-
mi i sztormami, które z większym niż 
w zeszłym roku prawdopodobieństwem 
mogą nawiedzać tamtejsze regiony gór-
nicze aż do kwietnia tego roku. •

Dobra przeszłość
nie gwarantuje dobrej przyszłości

NOWY GÓRNIK: Horyzont czasowy obecnej 
strategii Grupy Kapitałowej JSW to 2030 
rok. W zmiennym, często nieprzewidywal-
nym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. 
10 lat to szmat czasu – może się okazać, 
że realizacja strategii na przykład utknęła 
w połowie. Jak wdrażać strategię, by mieć 
pewność, że kierunek jest właściwy, a dzia-
łania skuteczne?

ARTUR DYCZKO: W najbliższych 10 latach 
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej chce produkować niemal wy-
łącznie węgiel koksowy, osiągnąć samo-
wystarczalność energetyczną, rozwijać 
bazę zasobową i kontynuować moderni-
zację koksowni. Strategia grupy zakłada 
też konsekwentne wdrażanie innowacji 
i nowych technologii, przy zachowaniu 
pełnej stabilności finansowej i stabiliza-
cji zatrudnienia. 
To szczególnie istotne w czasie, kiedy 

JSW musi odrabiać zaległości spowo-
dowane przez pandemię. Budując plan 
strategiczny Grupy Kapitałowej JSW, 
diametralnie zmieniliśmy podejście 
do tej kwestii, stopniowo przechodząc 

ze strategii operacyjnej na strategię nie 
tylko opisaną celami, jakie chcemy osią-
gnąć, ale też skutecznie monitorowaną 
i rozliczaną. 

Nie jest to łatwe, ponieważ takie po-
dejście oznacza, że strategia nie powinna 
mówić tylko o tym, co ma być na końcu, 
ale też wskazywać, w jaki sposób chcemy 
to osiągnąć. Kluczem są tutaj wskazane 
w strategii cele – obecnie mamy ich 10, 
a każdy cel powinien być „smart”, czyli 
w pełni możliwy do zmierzenia i weryfi-
kacji. Chodzi o to, aby na każdym etapie 
można było zweryfikować poziom jego 
realizacji.

Mamy obecnie ponad 
60 strategicznych projektów 
i kilka programów. Najważniejszy 
program to budowa nowej 
kopalni na złożu Bzie-Dębina.

Konkretne projekty są kluczem 
do realizacji celów, a tym samym całej 
strategii. Wprowadzenie w Grupie Kapi-
tałowej JSW projektowego zarządzania 
o 180 stopni zmieniło sposób weryfikacji 
realizacji strategii, a jednocześnie popra-
wiło zarządzanie nią. Jeżeli na przykład 
mamy cel związany z samowystarczal-
nością energetyczną, to dzięki temu, 
że realizujemy cztery kluczowe projekty 
w ramach tego celu, wiemy, jak blisko 
lub daleko jesteśmy od jego zrealizo-
wania. Podobnie odnośnie do pozosta-
łych celów – każdy z nich jest określony 
w poszczególnych projektach, których 
realizację na każdym etapie monitoru-
jemy i weryfikujemy. To nowatorskie 
w skali spółki rozwiązanie budowania 
i obserwowania realizacji strategii.

Czy to oznacza, że wszystkie działania 
w Grupie Kapitałowej JSW są realizowane 
w formule projektów?

Nie, nie wszystko jest projek-
tem. W naszej grupie projektami 

realizowanymi w formule metodyki 
zarządzania programami i projektami 
są strategiczne i kluczowe działania in-
westycyjne, innowacyjne, organizacyjne, 
ale tylko te, które okazują się faktycznie 
kluczowe z punktu widzenia całej gru-
py. Nie chcemy, a nawet nie powinni-
śmy, obserwować wszystkich projektów 
we wszystkich spółkach grupy. Kiedyś 
zrobiliśmy zestawienie wszystkich re-
alizowanych w danym czasie inwestycji 
– nowych i odtworzeniowych – było ich 
w całej grupie około 700. Oczywiście 
należy je monitorować i właściwie nimi 
zarządzać, ale w większości przypadków 
takie projekty wystarczy pilnować na po-
ziomie poszczególnych spółek. Wprowa-
dzenie dodatkowych formalności wyma-
ganych przy systemie projektowym nie 
jest dobrym rozwiązaniem dla wszyst-
kich przedsięwzięć. Zarządzanie projek-
towe to też zdrowy rozsądek i dbałość, 
żeby formalności nie utrudniły dojścia 
do celu, czyli zrealizowania projektu.

Jakie przedsięwzięcia w Grupie Kapita-
łowej JSW są prowadzone w tej formule?

Mamy obecnie ponad 60 strategicz-
nych projektów i kilka programów. Naj-
ważniejszy program to budowa nowej 
kopalni na złożu Bzie-Dębina. Inny pro-
gram dotyczy modernizacji zakładów 
mechanicznej przeróbki węgla, kolejny 
wiąże się z gospodarczym wykorzysta-
niem metanu. Ponadto jest Program IT, 
Program Jakość. W części koksowni-
czej kluczowe projekty to między inny-
mi modernizacja baterii koksowniczej  
nr 4 w Dąbrowie Górniczej czy budowa 
EC Radlin. Mamy także projekty rozwo-
jowe związane z dywersyfikacją działal-
ności Grupy Kapitałowej JSW. We wszyst-
kich tych programach i projektach można 
bez problemu znaleźć odniesienie do ce-
lów strategicznych. Właśnie to jest war-
tość dodana zarządzania projektami. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu nie robimy 
rzeczy zbędnych, skupiając się na tych, 
które mają wpływ na przyszłość naszej 
firmy. Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA
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Strategia, projekt, efekt

Mimo ciężkich dwóch lat JSW ma bezdyskusyjne sukcesy, w tym, wbrew suchym danym, sukcesy ekonomiczne. Utrzymanie płynności finansowej, brak zagrożenia dla regulowania 
zobowiązań wobec pracowników, utrzymanie miejsc pracy, realizacja planu najważniejszych inwestycji – to nie było łatwe w czasie pandemii i ponad dwuletniego dołka 
koniunkturalnego. – Przetrwanie najtrudniejszego czasu nie oznacza gwarancji na spokojną przyszłość – mówi Artur Dyczko, p.o. prezesa JSW SA
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Zmiany klimatu to bardzo ważny problem

Metoda działań prostych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zamó-
wiło badania mające wykazać, jak zmie-
nia się świadomość mieszkańców Polski 
w kwestii czystego powietrza. Wynik oka-
zał się rewelacyjny. 

Prawie wszyscy badani uznali, 
że zmiany klimatu to bardzo ważny pro-
blem, a trzy czwarte mieszkańców Polski 
(licząc na podstawie tzw. losowej próby 
reprezentatywnej) jest jakoby skłon-
na wydać znacznie więcej, niż wydaje 
dotychczas, byle ta energia pochodziła 
z czystych źródeł, czyli najlepiej i naj-
bardziej OZE. 

Sześciu na dziesięciu odpytanych 
w ramach tej ankiety posiadaczy pie-
ców planuje ich wymianę na bardziej 
„ekologiczne” urządzenie do ogrzewa-
nia. Powodem ma być troska o przy-
szłe pokolenia (73 proc.), o zdrowie 
(63 proc.) oraz o przyrodę (49 proc.). 
Finanse, czyli oszczędność, jaką 
to ma przynieść, znalazły się na dal-
szym miejscu uznane za ważne przez 
10 proc. ankietowanych.

ZDUMIEWAJĄCY POZIOM 
ŚWIADOMOŚCI
Tak wysoki poziom świadomości, po-

łączony ze stawianiem interesu ogólnego 
(przyszłe pokolenia, zdrowie narodu, 
przyroda) nad indywidualnym (oszczęd-
ność), zawdzięczamy akcjom propagan-
dowym prowadzonym systematycznie 
w telewizji, internecie i prasie. 

Wśród optujących za zmianami 
są także ludzie grzejący się węglem 
i peletem, stanowiący 14 proc. ankieto-
wanych. Dla porządku – 31 proc. gospo-
darstw korzysta z sieci ciepłowniczych, 
28 proc. z gazu. 

Co prawda dla około 300 polskich 
ciepłowni regionalnych źródłem energii 
jest węgiel, ale to potraktować można 
jako sprawę wtórną. W dużych jednost-
kach łatwiej instalować elektrofiltry, 
a wysokość kominów, wychodzących 
poza „zwykłe” dachy, ma też wyraźny 
wpływ na najbardziej odczuwany pro-
blem niskiej emisji. 

Nie rozwiązuje to problemu wy-
twarzania CO2 i coraz wyższych opłat 
za ów dwutlenek węgla, natomiast w sy-
tuacji gdy Polska zużywa około 1 proc. 
węgla wykorzystywanego rocznie 
na świecie, (cała Unia Europejska około 
4 proc.), problem można traktować jako 
umiarkowany. 

Gorzej wygląda to jednak lokalnie, 
gdzie opłaty za wytworzenie przekładają 
się na coraz wyższe koszty funkcjonowa-
nia ciepłowni. Dodatkowym problemem 
jest to, że jeśli dołączani są nowi odbior-
cy ciepła, trzeba spalić więcej węgla, 
więc koszt rośnie. A na przerabianie 
ciepłowni na gaz (ropę, biomasę) wła-
ściciele (w znacznej części gminy) nie 
mają środków. 

RZECZYWISTOŚĆ ODSTAJE

Tu pojawia się rozbieżność między 
tym, co deklarowane przez anonimo-
wych ankietowanych, a tym, co dzieje się 
w rzeczywistości. Z jednej strony mamy 
deklaracje dotyczące chęci wymiany sta-
rych pieców na nowoczesne i wygodniej-
sze. Z drugiej – rzeczywistość kosztową.

Polski Alarm Smogowy wyliczył, 
że znaczna część gmin wciąż nie wie, 
ile jest w nich palenisk, więc ile z nich 
należałoby wymienić na bardziej no-
woczesne. Ponadto wobec skali przewi-
dywanych zmian wymiana przebiega 
powoli i z oporami. Powodem są zno-
wu pieniądze. Jeśli w budynku jest już 
własna sieć ogrzewania centralnego, 

trzeba liczyć koszt dołączenia do sieci. 
Jeśli mieszkania mają ogrzewanie indy-
widualne, dochodzi przeróbka całego 
systemu, na którą nie wszystkich stać. 
Zwłaszcza w wypadku właścicieli sta-
rych kamienic. 

Zatem – temat jest w zasadzie zdia-
gnozowany i wiadomo, co należałoby 
zrobić. Gorzej z odpowiedzią na pyta-
nie, jak to zrobić oraz kto ma pokrywać 
koszty. 

NIECH SIĘ GMINY STARAJĄ
Z wyliczeń antysmogowych dzia-

łaczy wynika, że najlepiej radzą sobie 
z tym gminy. Natomiast programy cen-
tralne są słabo wykorzystywane. Padł 
przykład Wrocławia, gdzie od wrze-
śnia 2019 do końcówki 2020 roku 
proporcja wymiany palenisk wspar-
ta środkami z programu gminnego 
do wymiany ze środkami z programu 
rządowego wyniosła 1427 do 15 sztuk. 
I to mimo że program rządowy jest po-
dobno znacznie bardziej atrakcyjny 
finansowo. 

Powód takiego stanu rzeczy autorów 
raportu PAS nie zainteresował. Jeśli lu-
dzie „głosują nogami” za programami 
gminnymi, niech gminy znajdą więcej 
pieniędzy. I je wyłożą. 

Nie dość zdecydowanych należy 
przekonać sposobem najprostszym – 
zakazem palenia w starych piecach, 
kontrolowaniem tego i surowym kara-
niem. Krótko mówiąc, metodą kija bez 
marchewki.

Jako wzór służyć może Kraków z za-
kazem stosowania paliw stałych. Na ra-
zie w skali krajowej nakazano gminom 
przeprowadzenie ewidencji palenisk 
na ich terenach. Co samo w sobie jest 
słuszne, ale jak zostanie wykorzystane 
w przyszłości, to zupełnie inny temat. 

Dodatkowym bonusem antysmogo-
wych działań ma być zmniejszenie za-
potrzebowania na węgiel energetyczny, 
a więc przyczynienie się do likwidacji 
kopalń. Bo najprościej ograniczyć podaż 
przez odcięcie popytu. 

ZBIGNIEW KORWIN

WEDŁUG PROGNOZ POPYT NA NIKIEL WYKORZYSTY-
WANY DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH ZNACZĄCO 
WZROŚNIE W NAJBLIŻSZYCH 20 LATACH. Nowy 
raport Unii Europejskiej przygotowany 
dla Wspólnego Centrum Badawczego 
przewiduje, że zapotrzebowanie na ni-
kiel wzrośnie na całym świecie o 1,6 Mt 
do 2040 roku. Według założeń autorów 
ma za tym stać elektryfikacja samocho-
dów, która w ciągu najbliższych 20 lat 
będzie jego głównym motorem.

Raport zwraca również uwagę, 
że brak gotowych do zagospodarowa-
nia złóż niklu w UE oznacza, że musia-
łyby być one zabezpieczone na arenie 
międzynarodowej. „Inwestycje zarówno 
w nowe podstawowe dostawy, jak i re-
cykling są niezbędne, aby zmniejszyć 
ryzyko przyszłego bezpieczeństwa do-
staw. Szacuje się, że do pokrycia popytu 
na nikiel w UE ze sprzedaży pojazdów 

elektrycznych potrzeba około 4,4 mld 
euro i 7,5 mld euro wartości inwestycji, 
odpowiednio do 2030 i 2040 roku” – mo-
żemy przeczytać w artykule.

Baterie do samochodów wymagają 
produktu chemicznego o wysokiej czy-
stości – siarczanu niklu, który można 
wytwarzać tylko z odpowiednich form 
surowca. Istnieje więc nadzieja, że za 
10 lat nikiel dostępny do recyklingu zu-
żytych baterii stanie się istotnym źró-
dłem surowców do produkcji.

NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE BATERIA ZOSTANIE ZBU-
DOWANA W AUSTRALII. Australia planuje ko-
lejną gigantyczną baterię w skali siecio-
wej w miarę przyspieszania globalnego 
wdrażania wielkich projektów magazy-
nowania energii.

Projekt powstanie w Nowej Po-
łudniowej Walii i będzie trzykrotnie 

większy niż obecny największy aku-
mulator tego typu, który znajduje się 
w Kalifornii. 

Fundusz energii odnawialnej  
CEP.Energy planuje rozpocząć budowę 
1200-megawatowej jednostki na począt-
ku 2022 roku i jak podaje – udostępnić 
baterię w następnym roku. Duża bate-
ria wesprze długoterminowe przejście 
regionu Hunter Valley z roli ośrodka 
wydobywczego węgla.

CEP ma również osobne plany bu-
dowy wirtualnej elektrowni, łącząc wy-
twarzanie energii słonecznej na dachach 
w zakładach przemysłowych i magazy-
nowanie baterii w całej Australii.

Swoją drogą – wspomniany projekt 
Vistra Corp. Moss Landing w Kalifornii, 
który jest obecnie największym akumu-
latorem, ma zostać rozbudowany do sys-
temu o mocy 400 MW.

KOPALNIE W USA WYDOBYŁY W 2020 ROKU MI-
NERAŁY O WARTOŚCI PONAD 82 MLD DOLARÓW.  
Obejmuje ona całą produkcję surowców 
mineralnych, gdzie głównymi składni-
kami ogólnej wartości wydobycia metali 
było złoto (38 proc.), miedź (27 proc.), 
ruda żelaza (15 proc.) i cynk (6 proc.). 
Zgodnie z tegorocznym raportem Stany 
Zjednoczone nadal w znacznym stop-
niu polegają na zagranicznych źródłach 
wielu surowców i przetworzonych mi-
nerałów. W 2020 roku import stano-
wił ponad połowę konsumpcji w USA 
w przypadku 46 innych niż paliwowe 
surowców mineralnych, a całkowicie 
polegały na imporcie 17 z nich. Szereg 
z nich to kluczowe materiały do wytwa-
rzania i magazynowania energii odna-
wialnej oraz technologii infrastruktu-
ralnych. •

Górnictwo na świecie

Dla około 300 polskich ciepłowni regionalnych źródłem energii jest węgiel
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Fabryka ma być miejscem nie tylko produkcji, ale także promocji elektromobilności

Hybrydowa Honda CR-V

Zbudowano ją, by produkować superluksusowe modele Volkswagena

Produkcja ID.3 będzie się na początku odbywała w trybie jednozmianowym
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Szklana Manufaktura i nowy ID.3
W Szklanej Manufakturze w Dreźnie ru-
szyła z końcem stycznia produkcja elek-
trycznego modelu ID.3. Oczywiście z uwa-
gi na zapowiedzi Volkswagena dotyczące 
walki o pozycję lidera w sprzedaży elek-
trycznych aut to ważny model, ale w tym 
wypadku bardziej interesująca jest chyba 
sama fabryka.

Zbudowano ją, by produkować super-
luksusowe modele Volkswagena – Phaeto-
ny w sposób widowiskowy. Przeszklone 
ściany fabryki pozwalały ich nabywcom 
podglądać, jak wytwarzane są auta. W cią-
gu 16 lat produkcji powstało ich tylko 
84 235 sztuk. Wiem, że aut luksusowych 
produkuje się mniej niż popularnych, ale 
dla Volkswagena to było zbyt mało i mo-
del wygaszono bez następcy. Jako cieka-
wostkę można dopisać, że przez krótki 
czas produkowano tam także samochody 
Bentley Flying Spur, ale w tym zakładzie 
powstało ich tylko 2186 sztuk. Potem na-
stąpiła przerwa, aż w końcu zdecydowa-
no, że do Szklanej Manufaktury trafią 
inne „luksusy” – samochody elektrycz-
ne. Przy czym fabryka ma być miejscem 
nie tylko produkcji, ale także promocji 
elektromobilności. Wraz z rozpoczęciem 
w niej w roku 2017 produkcji e-Golfa do-
konało się przekształcenie drezdeńskiej 
Manufaktury w Center of Future Mobility.

– Jesteśmy fabryką, magnesem dla 
zwiedzających, miejscem eventowym, 
laboratorium nowych rozwiązań i cen-
trum wydawania pojazdów – wszyst-
kim w jednym. To tutaj zwiedzający, 
klienci i goście mogą doświadczyć 

bezpośredniego kontaktu z samochoda-
mi przyszłości – mówi Danny Auerswald, 
dyrektor zakładu. 

Zadaniem Szklanej Manufaktury, 
miejsca szczególnego dla marki Volks-
wagen w Niemczech, jest zaoferowanie 
klientom, zwiedzającym oraz gościom 
możliwości zapoznania się z zagadnie-
niami dotyczącymi modeli z rodziny 
ID. – począwszy od doradztwa i jazd 
próbnych, poprzez zwiedzanie fabry-
ki, możliwość pracy przy montażu auta 
czy uczestnictwo w eventach, po odbiór 
elektrycznych pojazdów. Innym celem 
strategicznych zmian jest rozbudowa 
tego miejsca do rangi centrum badaw-
czo-innowacyjnego prowadzącego 
krótkoseryjne projekty z zamiarem ich 
późniejszego wdrożenia na dużą skalę 
w innych fabrykach marki Volkswagen.

Podobnie jak w wypadku e-Golfa 
w 2017 roku także produkcja ID.3 bę-
dzie się na początku odbywała w trybie 
jednozmianowym – od poniedziałku 
do piątku będzie powstawało 35 pojaz-
dów. Godziny otwarcia dla odwiedza-
jących pozostają bez zmian: poniedzia-
łek–sobota od 9.30 do 18.30, niedziela 
od 9.30 do 17.00.

HONDA ELEKTRYFIKUJE H-RV
18 lutego 2021 roku Honda ma za-

prezentować zelektryfikowaną wersję 
modelu HR-V oznaczoną symbolem 
e: HEV. Po raz pierwszy ten mały SUV 
będzie wyposażony w zaawansowany 
napęd hybrydowy e: HEV. Honda podkre-
śla, że wprowadzenie na rynek modelu 

HR-V e: HEV to kolejny krok na drodze 
do realizacji zobowiązania zakładającego 
zelektryfikowanie europejskiej gamy mo-
delowej do końca 2022 roku. Do tego cza-
su pełna gama głównych modeli sprzeda-
wanych w Europie zostanie wyposażona 
w zelektryfikowane układy napędowe, 
co oznacza samochody elektryczne lub 
przynajmniej hybrydowe, w których 
silnik spalinowy współpracuje z elek-
trycznym. HR-V oznaczony emblematem 
e: HEV, wyróżniającym linię pojazdów 
z napędem hybrydowym, dołączy do mo-
delu CR-V oraz nowego Jazza, których 
wersje hybrydowe wprowadzono na eu-
ropejski rynek w ubiegłym roku. 

AUDI A4 NAJPOPULARNIEJSZE 
WŚRÓD ZŁODZIEI
W Polsce wciąż kradną samochody, 

ale idzie ku lepszemu – w ubiegłym roku 
kradzieży było dziesięciokrotnie mniej 
niż w rekordowym roku 1999. Według 
Instytutu Samar, który podał dane na te-
mat wyrejestrowywania samochodów 
z powodu kradzieży, w ostatnich latach 
mamy stabilizację jej wielkości. Wciąż 
najczęściej kradzione są samochody ja-
pońskie i niemieckie.

Według najnowszych danych w 2020 
roku z powodu kradzieży wyrejestro-
wanych zostało w Polsce 6910 pojaz-
dów z grupy osobowych i dostawczych 
o DMC do 3,5 tony. To o 1 proc. mniej 
niż rok wcześniej. Jednocześnie to zale-
dwie 0,03 proc. liczącego około 21 mln 
aut parku samochodów osobowych 
i dostawczych. 

Dla porównania Samar przytacza 
policyjne liczby sprzed lat: rekordową 
liczbę kradzieży odnotowano w 1999 
roku – 71 543 auta.

W 2020 roku najczęściej kradziono 
samochody marki Toyota, która wy-
przedziła ubiegłorocznego lidera, czyli 
Audi. Trzecia pozycja, podobnie jak rok 
wcześniej, należy do BMW. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że bardzo dużą rolę 
w „popularności” poszczególnych ma-
rek odgrywa lokalizacja. Blisko 80 proc. 
wszystkich toyot (dokładnie 621 szt.) 
zostało skradzionych w województwie 
mazowieckim, z czego ponad połowa 
w Warszawie. 

Najczęściej kradzionym w Polsce mo-
delem jest jednak Audi A4 (skradziono 
214 sztuk). Dwie dalsze pozycje zajmują 
BMW 5 oraz Audi A6, z liczbami odpo-
wiednio 175 i 159 szt. Kolejne trzy miej-
sca należą do modeli Toyoty.

Według Samaru łupem złodziei pa-
dają głównie auta w wieku do 10 lat, 
a najczęściej kradzionym rocznikiem 
był 2017 (1042 szt.). 

Poniżej ranking TOP10 marek. 
1. Toyota 787 szt.
2. Audi 778 szt.
3. BMW 628 szt.
4. Volkswagen 511 szt.
5. Renault  462 szt.
6. Mercedes 444 szt.
7. Mazda 345 szt.
8. Hyundai 284 szt.
9. Honda  264 szt.

10. Nissan 244 szt.
  PIOTR MYSZOR



1 6 – 2 8 � L U T E G O � 2 0 2 110

Bartek przyjął kolejne niewielkie, 
marnie płatne zlecenie graficzne, 

bo w ostatnim czasie interesy nie szły 
mu zbyt dobrze. Nie do końca tak wy-
obrażał sobie swoją karierę i nie tak 
ją planował. Zamiast rozchwytywanego 
artysty był grafikiem i fotografem na za-
wołanie, który sam bił się o zlecenia. 
W trakcie studiów świetnie się zapowia-
dał – miał liczne stypendia, wystawy. 
Przywykł do bycia podziwianym. Doro-
słe życie go rozczarowywało.

Ale tamto zlecenie było inne. Umówił 
się na rozmowę w prywatnym mieszka-
niu, po południu. Gdy dotarł na miej-
sce, od razu pomyślał, że znowu zaniżył 
stawkę. Znalazł się przed luksusową, 
dużą posiadłością w jednej z najdroż-
szych dzielnic miasta. Zlecenie miało 
polegać na przygotowaniu portfolio mło-
dej aktorki, z którą Bartek spędził resztę 
tamtego dnia.

Mary była urocza. Wyglądała jak 
pasterka ze starego obrazu – nie miała 
kwiecistej sukienki i badylka, ale rumia-
ne policzki, blond czuprynę i śmiejące 
się niebieskie oczy. Była niespotykaną 
już naturalną pięknością wśród napom-
powanych ust i doczepianych rzęs, które 
Bartek spotykał na każdym kroku w pra-
cy. Mary stawiała swoje pierwsze kroki 
jako aktorka. Grała w kilku reklamów-
kach i dwie czy trzy role epizodyczne 
w serialu. Było jej jednak łatwiej niż 

innym początkującym – młodo wyszła 
za mąż za sporo starszego, dobrze sy-
tuowanego mężczyznę, który całkiem 
przypadkiem także siedział w biznesie 
filmowym.

Bartek nie zakochał się chyba ni-
gdy wcześniej. Miał przelotne roman-
se i parę kilkumiesięcznych związków, 
ale nigdy nic nim tak nie potrząsnęło 
jak wtedy. Sesja i przygotowanie portfo-
lio przeciągnęły się na niemal tydzień. 
Przychodził codziennie, zabierając 
Mary na lody, na spacer, żeby wziąć 
ją do swojej ulubionej księgarni i żeby 
pokazać jej swój ukochany film. Chciał 
o niej wiedzieć wszystko, jakby ignorując 
fakt, że dziewczyna była mężatką. Ona 
na wszystkie zaproszenia przystawała, 
dużo się śmiała i sprawiała, że Bartek 
czuł się słuchany.

Te spotkania przeciągały się w nie-
skończoność, a gdy Bartek przyszedł wy-
konać ostatnie zdjęcia, zobaczył Mary 
zapłakaną i z podkrążonymi oczami. 
Na przedramieniu miała krwawe siniaki, 
jakby po mocnym przytrzymaniu. Ona 
nie chciała o tym mówić, w nim się goto-
wało, czuł strach na myśl o tym, co mógł-
by zrobić komuś, kto by ją skrzywdził.

Wyszedł wtedy w tak wielkiej wście-
kłości, że sam nie do końca wiedział, jak 
znalazł się w biurze męża Mary. Nie wi-
dział go wcześniej i nie do końca takiego 
się go spodziewał. Łysiejący, pucułowaty 

facet sięgający mu do ramienia miał być 
mężem jego ukochanej? Otworzył usta, 
żeby mu wygarnąć, co sądzi o mężczy-
znach używających siły, ale nic nie po-
wiedział… Upadł uderzony z zaskocze-
nia czymś ciężkim w głowę. Odzyskał 
przytomność kwadrans, może trochę 
później.

Mąż Mary leżał martwy. Było 
po 18, w biurze nie było nikogo inne-
go. Po chwili zobaczył, że obok niego 
leży pistolet. Czy naprawdę mieszanka 
wściekłości i nieoczekiwanego zako-
chania mogła popchnąć go tak daleko? 
Wszystkie ślady wskazywały na niego, 
sam to wiedział. Czy w takim wypadku 
powinien dzwonić po policję? Przecież 
sam nie potrafił wyjaśnić, po co właści-
wie przyjechał do mężczyzny, którego 
nie znał…

Bartek starał się pozbierać myśli. 
Dokładnie wytarł pistolet i wrzucił go 

do śmietnika. A potem, z braku lepszego 
pomysłu, pojechał do Mary. Nie znał jej 
dobrze, ale mocno czuł, że może jej ufać. 
Gdy tylko przekroczył próg, wiedział już, 
jak bardzo się pomylił. Mary nie mia-
ła już wiele wspólnego z osobą, z którą 
spędził ostatnie dni. Otwarła mu ubrana 
w wysokie obcasy, ze spiętymi włosa-
mi, z papierosem w ręce i uśmiechem 
na ustach. Nie miała w sobie już nic 
z rozkosznej dziewczyny, dla której tak 
szybko stracił głowę. Wiedział, że ona 
wiedziała więcej niż on o tym, co wy-
darzyło się tego dnia. I że przez czas, 
który wspólnie spędzili, grała specjalnie 
dla niego prawdopodobnie największą 
rolę aktorską swojego życia. Pospiesznie 
wybiegł z domu, sam nie wiedząc jesz-
cze, czy powinien uciekać, czy próbować 
udowodnić swoją niewinność.

  •

R O Z M A I T O Ś C I
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Pastereczka

Rozmowy telefoniczne, zarówno te biz-
nesowe, jak i prywatne, to dla większości 
ludzi nieodłączna część każdego dnia. Jak 
w tym przypadku zachowywać się w do-
brym stylu i na co należy więc zwrócić 
uwagę?

Po pierwsze, choć to bardzo oczywi-
ste – w przypadku telefonów w sprawach 
zawodowych zawsze warto się przedsta-
wić, także kiedy to my odbieramy połą-
czenie z nieznanego numeru. Gdy już je 
odbierzemy – pamiętajmy, żeby głośną 
rozmową nie zakłócać innym ich zajęć, 
a jeśli to możliwe, wyjść w miejsce, gdzie 
nie będziemy nikomu przeszkadzać. 
W sytuacji, gdy odbieramy telefon w sa-
mochodzie w trybie głośnomówiącym, 
a nie jesteśmy sami – należy poinformo-
wać o tym osobę, z którą rozmawiamy, 
i pamiętać, że może to być krępujące 
także dla współpasażera.

Każdą biznesową, ale nie tylko, roz-
mowę warto sobie wstępnie zaplanować, 
żeby nie zabierać rozmówcy zbyt wiele 
czasu. Dobrym zwyczajem jest poinfor-
mowanie go już na samym początku, ile 
czasu w przybliżeniu zajmie rozmowa. 
Dla wielu osób rozmawianie przez tele-
fon jest męczące i niekomfortowe i mu-
simy pamiętać, że rozmowy telefoniczne 
przekazują rozmówcy ograniczoną ilość 
danych o naszym nastawieniu czy na-
stroju – warto więc mówić spokojnie, nie 
przerywać, doprecyzowywać nieścisło-
ści. Jeśli późne rozmowy nie są wcześniej 

umówione – w dobrym tonie jest nie 
dzwonić w zawodowych sprawach po 18, 
a w prywatnych po 20. Nie powinniśmy 
też dzwonić wielokrotnie, a jeśli połą-
czenie nie zostało odebrane, możemy 
nagrać się na skrzynkę albo po jakimś 
czasie napisać przypominającego SMS-
-a z prośbą o kontakt.

Z absolutnych podstaw – dźwięk te-
lefonu, a także jego sygnał wibracyjny, 
powinien zawsze być wyłączony w miej-
scach takich jak teatr, opera czy nawet 
kino. Dobrze jest także wyciszyć telefon 
w restauracji, a gdy jego odebranie jest 
niezbędne – wyjść na chwilę w ustronne 
miejsce.

A gdyby w trakcie rozmowy połącze-
nie zostało zerwane, dobrą zasadą jest 
niepisana umowa, że oddzwania osoba, 
która zadzwoniła pierwsza.

I na koniec – drobne przypomnienie. 
Nasze telefony często są brudniejsze niż 
publiczna toaleta, warto je więc często 
odkażać, nie tylko w czasie pandemii.

 HK

Zespół jelita drażliwego (IBS) to przewle-
kła choroba czynnościowa układu pokar-
mowego, która jest drugą po przeziębie-
niu najczęstszą przyczyną nieobecności 
w szkole lub pracy. Polega na tym, że mię-
śnie jelit, mimo że prawidłowo zbudowa-
ne, źle funkcjonują. O ile normalnie ich 
skurcze są rytmiczne i umożliwiają przesu-
wanie się pokarmu, o tyle u chorych część 
jelita kurczy się za szybko lub za wolno. 
Wynikiem tego są biegunki lub zaparcia, 
przewlekłe albo naprzemienne. Choroba 
ta ma większy wpływ na jakość codzien-
nego życia pacjentów niż migrena, astma 
i cukrzyca. Średnio diagnoza stawiana jest 
po upływie około trzech lat, często po wie-
lu latach błędnych rozpoznań.

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY? Najczęstsze 
objawy zespołu jelita drażliwego to za-
parcia, czasami na zmianę z biegunką, 
kłujące lub piekące bóle brzucha oraz 
uczucie ucisku w podbrzuszu. Często 
chorzy mogą mieć uczucie pełności oraz 
odnosić wrażenie „przelewania” i „prze-
taczania” w brzuchu. Często po wystą-
pieniu bólów oddawany jest stolec, 
a dolegliwości zmniejszają się po wy-
próżnieniu. Wyróżnia się dwie postacie 
zespołu jelita drażliwego: z przewagą 
biegunek, charakteryzującą się nagłą po-
trzebą oddania stolca, z towarzyszącym 
bólem i wzdęciem brzucha, oraz postać 
zaparciową, gdzie zaparcia występują 
jako główny objaw, z napadami bólu 
o charakterze kolki. 

KTO JEST NAJBARDZIEJ NARAŻONY? Zespół 
jelita drażliwego dwa–trzy razy częściej 

dokucza kobietom niż mężczyznom. 
Najczęściej chorują osoby 30–40-letnie. 
Dolegliwości nasilają się podczas napię-
cia emocjonalnego – stresu, zdenerwo-
wania, depresji lub lęku, mogą jednak 
towarzyszyć również miłym przeżyciom, 
jak randka czy wyjazd na wakacje.

JAK LECZYĆ IBS. Niestety obecnie nie 
ma skutecznych metod leczenia, a tera-
pia ukierunkowana jest głównie na łago-
dzenie objawów. Każdy chory na zespół 
jelita nadwrażliwego może potrzebować 
innych leków – lekarz przepisuje kil-
ka, wśród których znajduje się preparat 
rozkurczowy i przeciwbiegunkowy albo 
rozwalniający. Niektórzy muszą również 
przyjmować środki przeciwlękowe albo 
przeciwdepresyjne. Poprawę przynosi 
także odpowiednia dieta – z małą ilością 
błonnika i dużą ilością wody. Zaleca się 
również ograniczyć kawę, alkohol, na-
poje gazowane, ostre przyprawy i tłuste 
potrawy. •

Z D R O W I E

IBS, czyli nerwica jelit
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Telefoniczne dobre 
maniery
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Telefon stał się istotnym elementem 
współczesnego życia
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ZADŁUŻENIE HOTELI, RESTAURACJI I FIRM CATE-
RINGOWYCH W 2020 ROKU WYNIOSŁO 280 MLN 
ZŁOTYCH. Do wzrostu zadłużenia o oko-
ło 30 proc. przyczyniła się pandemia, 
w czasie której wartość zobowiązań 
wzrosła o ponad 58,4 mln złotych. Naj-
bardziej zadłużona w tej branży jest 
spółka z Dolnego Śląska, której należ-
ności sięgają 4,4 mln złotych. Najwięcej 
zadłużonych firm HoReCa działa na Ma-
zowszu – blisko co piąta. Ponad 102 mln 
złotych przedsiębiorstwa hotelarskie 
i gastronomiczne muszą oddać bankom, 
a 73 mln złotych firmom windykacyj-
nym i funduszom sekurytyzacyjnym. 
Na spłatę czekają też dostawcy z branży 
spożywczej, którzy do odzyskania mają 
15,5 mln złotych, oraz firmy leasingowe. 
Blisko 70 proc. zadłużonych biznesów 
to jednoosobowe działalności gospodar-
cze. Jednocześnie nadal rozwijają się 
niektóre segmenty cateringu. W 2020 
roku Polacy zamówili blisko 100 tys. pa-
czek z tzw. cateringiem dietetycznym, 
o 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

W STYCZNIU ZAREJESTROWANO BLISKO 123 TYS. 
POJAZDÓW. W tym większość samochodów 
osobowych – niemal 91,5 tys. Najpopu-
larniejsze rejestrowane marki to Volks-
wagen, Toyota i Ford. Popularne również 
są: Opel, Audi, Skoda, BMW, Renault, 
Mercedes-Benz i Peugeot. Najstarszymi 
autami zarejestrowanymi w bazie CEP 
w styczniu 2021 roku okazały się Ford 
A coupe z 1930 roku, Nash sedan z 1934 
roku i Ford sedan z 1939 roku. 

INDYJSKA ARMIA SZKOLI PSY DO WYKRYWANIA WI-
RUSA COVID-19. W ośrodku w Delhi trwa 
szkolenie cocker spanieli i labradorów 
do wykrywania choroby z komórek za-
każonych ludzi. Obecnie kilka krajów 
rozważa wykorzystanie do tych celów 
psów na lotniskach i miejscach publicz-
nych. Na podstawie dotychczasowych 
badań psy wykrywają chorobę w ponad 
95 proc. Co najmniej osiem psów jest 
szkolonych, a następnie zostaną przenie-
sione do obozu tranzytowego na północy 
Indii, z którego trafią do pilnie strzeżo-
nych rejonów granicznych. •

Jeden z największych portali dla amatorów 
piwa RateBeer.com ogłosił konkurs na naj-
lepsze browary 2020 roku. W pierwszej 
trzydziestce znalazł się nasz Browar PIN-
TA, który przez rok wspiął się o 16 pozycji, 
utrzymując status najwyżej ocenianego 
browaru z Polski i awansując na szóste 
miejsce w Europie. To najlepszy wynik pol-
skiego browaru w historii tego rankingu, 
prowadzonego od 2001 roku. Stworzono go 
na podstawie recenzji ponad 715 tys. piw 
z ponad 35 tys. browarów z całego świata.

Po raz pierwszy w setce prestiżo-
wego zestawienia uplasowały się aż 
trzy browary z Polski. Oprócz PINTY na  
63. miejscu znalazł się tarnowski Bro-
war Trzech Kumpli, a na 90. Browar 
Widawa z Chrząstawy Małej. Ranking 
zdominowały zakłady z USA – aż 63. 
Oprócz nich do setki najlepszych bro-
warów na świecie należy dziewięć z An-
glii, osiem z Belgii, pięć z Kanady, trzy 
z Danii, po dwa ze Szkocji i Holandii oraz 
po jednym z Niemiec, Nowej Zelandii, 
Estonii, Norwegii i Szwecji. Przedstawi-
ciele PINTY, komentując swój sukces, 
podkreślili, że w Stanach Zjednoczonych 
piwna rewolucja trwa już co najmniej 
40 lat, a nasza kończy w tym roku dopiero 
10 lat. Możemy się więc tylko cieszyć, 
że tak szybko piwowarzy z Polski znaleź-
li się w jednym procencie najlepszych pi-
wowarów świata. Po raz pierwszy PINTA 
zdobyła nagrodę RateBeer Best w 2015 

roku za swój sztandarowy porter 
Imperator Bałtycki.

URODZINY W KRAKOWIE
Browar Górniczo-Hutniczy, który 

jest dziełem studentów, absolwentów, 
pracowników i sympatyków Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ma już 
rok. Z tej okazji członkowie Koła Nauko-
wego Metaloznawców Wydziału Inżynie-
rii Metali i Informatyki Przemysłowej 
AGH przygotowali niecodzienny pre-
zent – zdjęcie. Uwiecznili na nim znak 
browaru naniesiony na ziarnie słodu 
pszenicznego za pomocą wiązki jonów 
Ga. By symbol był widoczny gołym 
okiem, ziarno trzeba było sfotografować 
przy użyciu skaningowego mikroskopu 
elektronowego.

Dzięki wsparciu środowiska aka-
demickiego w Browarze Górniczo-Hut-
niczym do warzenia piwa używa się 
nowoczesnych technologii i najnow-
szych osiągnięć naukowych z dziedziny 
piwowarstwa. Jego siedziba znajduje 
się w Akademickim Centrum Kultury 
Klub Studio w Miasteczku Studenckim. 
Załogę tworzą studenci i absolwenci 
AGH, a głównym piwowarem jest Jonas 
Trummer, doktorant na Uniwersytecie 
Rolniczym.

HEINEKEN WYLEWA…
…pracowników. Jeden z najwięk-

szych na świecie producentów piwa 

planuje zwolnić aż 9 proc. 
personelu, czyli 8 tys. ludzi. 

Wskutek globalnych restrykcji 
nałożonych na puby i restauracje 

w ubiegłym roku browar zanotował 
straty rzędu 204 mln euro, a sprzedaż 
jego piw spadła o 17 proc. Z danych opu-
blikowanych przez Heinekena wynika, 
że sprzedaż jego wyrobów w pubach 
spadła aż o 56 proc. lub w przelicze-
niu na funty o 7,8 mld. W 2021 roku 
w wielu krajach lockdown nadal trwa, 
a perspektywy na najbliższe miesiące 
nie rysują się zbyt optymistycznie. He-
ineken chciałby poprzez zwolnienia za-
oszczędzić w ciągu najbliższych trzech 
lat 350 mln euro.

DLA PSA PIWO
Od niedawna w Rosji pies może nie 

tylko towarzyszyć w pubie właścicielo-
wi, ale i wypić z nim piwo. Oczywiście 
bezalkoholowe. W lokalach w Moskwie 
i Petersburgu obsługa serwuje dla 
czworonogów piwo Schwanz (z nie-
mieckiego „ogon”). Przypominający 
w smaku piwo napój to zdrowy sma-
kołyk na bazie słodu jęczmiennego, 
drożdży piwnych i wywaru z wątro-
by. Jest bogaty w witaminy, minerały 
i niezbędne aminokwasy. Napój zo-
stał opracowany przez rosyjską fir-
mę farmaceutyczną Apicenna wraz 
z weterynarzami. 

MAREK KOWALIK
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