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Zafiksowanie na likwidacji węgla 
dotyczy całej unijnej Europy.
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Nowy Nissan Qashqai
Informacje motoryzacyjne.
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KATOWICE. Niemal gotowe trzy rozdziały

Widać metę?
Czy rozmowy o umowie społecznej dla górnictwa są na dobrej drodze? Panuje umiarkowany 
optymizm. Jednak trzeba pamiętać, że chodzi nie tylko o umowę dotyczącą górnictwa. Chodzi 

o ustalenia ważne dla całego regionu. Dlatego mobilizacja strony społecznej jest ogromna. 
Poświęcone umowie społecznej spotkanie 23 lutego w Katowicach nie przyniosło zasadniczego 

przełomu w negocjacjach, ale potwierdziło, że w drugiej połowie lutego nabrały one znaczącego 
przyspieszenia. – Udało się w dużej części uzgodnić trzy rozdziały umowy społecznej – przede 
wszystkim rozdział dotyczący osłon socjalnych i gwarancji zatrudnienia, rozdział dotyczący 

inwestycji technologicznych i rozdział dotyczący transformacji Śląska – oświadczył po kolejnej 
rundzie rozmów ze stroną rządową szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. – Kilka 

szczegółów, które pozostały do rozstrzygnięcia, to rzeczy, które wobec całego tekstu umowy 
objętościowo są w mniejszości, ale są kluczowe z punktu widzenia całego systemu – studził 

umiarkowany optymizm związkowca wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Strony liczą 
na osiągnięcie porozumienia w ciągu kilku najbliższych tygodni.
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Aldona Urbanek, kierowniczka 
Działu Szkoleń i Adaptacji JSW 
Szkolenie i Górnictwo: 
– W gospodarce XXI wieku 
wiedza jest najcenniejszym 
zasobem, który decyduje 
o rozwoju ekonomicznym.
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Dziwna sprawiedliwość

Europejski Zielony Ład jest ideą, której realizacja 
wymaga olbrzymich nakładów. W oficjalnych dekla-

racjach i dokumentach Unii Europejskiej są informa-
cje, że pieniędzy nie zabraknie. Trudno mi uwierzyć, 
że mamy w Brukseli jakiś skarbiec bez dna, z którego 
można czerpać do woli. 

P ieniędzy na pewno w którymś momencie będzie bra-
kować, ponieważ zielona gospodarka ma się opierać 

po części na rozwiązaniach technicznych, których jesz-
cze nie ma albo są w powijakach. Nie wierzę, że obecny 
poziom rozwiązań technicznych w dziedzinie zielonej 
energetyki, elektromobilności i energetyki niekon-
wencjonalnej pozwoli bezproblemowo przejść drogę 
do pełnej zieleni w unijnej gospodarce. Zauważyłem 
dziwne zjawisko – im więcej starych problemów zostało 
rozwiązanych, tym więcej przybyło nowych. Dlaczego? 
Ponieważ urzędnicy UE działają tak, jakby ich słowo 
miało stać się ciałem.  

Najgorsze jest to, że państwa Unii o największej sile 
głosów i najmocniejszej pozycji sankcjonują taki 

sposób funkcjonowania. Klasyczny przykład – zapisy 
traktatowe gwarantujące państwom członkowskim UE 
swobodę w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa 
energetycznego i swobodę kształtowania miksu ener-
getycznego nie są przestrzegane. Zostały zastąpione 
przez akty niższego rzędu. Przez to Polska nie może 
kształtować własnego miksu energetycznego i wyko-
rzystywać własne zasoby surowcowe.

U rzędnicze unormowania z automatu wykluczają 
energetykę węglową z systemu wsparcia finansowe-

go. Wkrótce też wykluczą bloki energetyczne zasilane 
gazem. Moim zdaniem wszystko idzie w kierunku 
narzucenia nam takich reguł, których nie spełnimy i bę-
dziemy musieli kupować prąd za granicą. A to wszystko 
odbywa się pod hasłem sprawiedliwej transformacji. 
To dziwna sprawiedliwość. Grozi buntem społecznym.
 •

Agencja ratunkowa 

W szystko wskazuje na to, że powstanie Narodowa 
Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Ma prze-

jąć aktywa węglowe od spółek energetycznych należą-
cych do Skarbu Państwa. Koncerny energetyczne mają 
olbrzymie kłopoty z uzyskaniem kredytowania nawet 
na inwestycje oparte na odnawialnych źródłach energii, 
ponieważ mają także bloki węglowe. 

P ierwsze informacje o planie skonsolidowania sekto-
ra energetyczno-węglowego pojawiły się w drugiej 

połowie 2020 roku. Na początku wydawało się to jakąś 
mrzonką albo planem zmierzającym do zmargina-
lizowania górnictwa i energetyki węglowej. Jednak 
po wstępnych analizach nawet strona społeczna zro-
zumiała, że pole manewru obrońców węgla jest ogra-
niczone. Lawinowo przybywało unijnych obostrzeń, 
a za nimi szły decyzje banków, które jeden po drugim 
uznawały górnictwo i energetykę węglową za brudny 
interes. Dlatego pojawiła się koncepcja nowego pod-
miotu, roboczo nazywanego Narodową Agencją Bezpie-
czeństwa Energetycznego. Artur Soboń, wiceminister 
aktywów państwowych, tak tłumaczy tę inicjatywę: 
„Chcielibyśmy stworzyć z aktywów wytwórczych opar-
tych na węglu, czyli z około 80 bloków energetycznych, 
jeden podmiot, który miałby dominującą pozycję ryn-
kową i realizowałby politykę państwa, odciążając spółki 
energetyczne od energetyki węglowej i przekierowując 
ich inwestycje na odnawialne źródła energii czy bloki 
gazowo-parowe”.

Sprawa jest poważna, ponieważ inwestycje w tak 
zwaną zieloną energetykę wymagają olbrzymich 

pieniędzy. Na przykład inwestycja w farmy wiatrakowe 
na Bałtyku to wydatek około 150 mld złotych. Z drugiej 
strony chodzi o los dziesiątków tysięcy zatrudnionych 
w kopalniach i energetyce węglowej. Bez interwencji 
państwa ich los byłby dramatyczny. Narodowa Agencja 
Bezpieczeństwa Energetycznego jest ratunkiem dla 
wszystkich, którzy są związani z kopalniami i energe-
tyką węglową.  •

F E L I E T O N

Cierpliwie czekamy
Czekamy na kolejne rozmowy dotyczące kwadratury koła, 
która winna zostać uzgodniona między rządem, organi-
zacjami związkowymi i Komisją Europejską. 

Poślizg czasowy w stosunku do deklarowanych 
wstępnie terminów wynika z potrzeby łączenia elemen-
tów wzajemnie niepasujących. Związkowcy są skłonni 
przyjąć jakąś wersję zamykania kopalń, ale pod wa-
runkiem solidnych i kosztownych zabezpieczeń dla 
zwalnianych pracowników i dla regionu. 

Po drugiej stronie jest wiara znacznej części miesz-
kańców kraju, że można z dnia na dzień przejść na ener-
gię z wiatraków i fotowoltaiki. Prąd mamy z gniazdka, 
ciepło z kaloryfera, a dostarczenie ich tam to sprawa 
rządu. Wspiera te przekonania lobby OZE utrzymujące, 
że źródła odnawialne wymagają co najwyżej jakichś 
groszy na rozpoczęcie inwestycji i może kiedyś na ich 
modernizację. I że wystarczy się szybciutko uwiatra-
kować i upanelować na każdym dachu, by za dwa–trzy 
lata skasować polską energetykę węglową. 

Strona polityczna problemu, oficjalnie nazywana 
walką o klimat, przypomina prowadzoną przez pań-
stwa socjalistyczne walkę o pokój. Miała trwać „aż nie 
zostanie kamień na kamieniu”. W obecnym wydaniu 
– dopóki w unijnej Europie nie zniknie ostatnia elek-
trownia, ciepłownia węglowa, gazowa, na ropę albo 
jądrowa. Jeśli eksperyment nie wyjdzie, winne będą 
władze. Bo założenia są szczytne. 

Stan wyjściowy dla nas stanowi likwidacja 13 ko-
palń i docelowa utrata ponad 56 tys. miejsc pracy. 
Utrzymanie spalania węgla, obojętnie skąd pochodzą-
cego, przewidywane jest do roku 2049.

Kompromis taki zaakceptować muszą działacze 
z górnictwa. Potem Komisja Europejska ma się zgodzić, 
że nie będzie to przedłużanie bytu plajtujących spółek 
wydobywczych, tylko pożądana transformacja. Więc Pol-
sce wolno na to wydać pieniądze. W całość rozliczenia 
trzeba jeszcze wpisać opłaty za emisję CO2, stanowiące 
już obecnie połowę kosztu energii pozyskiwanej z węgla. 

I chyba z tych właśnie powodów spodziewać się 
można kolejnych terminów, a także zażartych sporów 
w sumie nie o to, kto bardziej ma rację, lecz kto bardziej 
jej nie ma. ZBIGNIEW KORWIN
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33-LETNI GÓRNIK ZGINĄŁ W WYPADKU, DO KTÓREGO DOSZŁO 
19 LUTEGO W NALEŻĄCEJ DO PGG KOPALNI ZIEMOWIT W LĘDZINACH. 
Pracownik został przysypany węglem z jednego 
ze zbiorników, odnaleziono go po kilku godzinach ak-
cji ratowniczej. Był to pierwszy w tym roku śmiertelny 
wypadek w polskim górnictwie węgla kamiennego. 
W ubiegłym roku w kopalniach zginęło 16 górników 
wobec 23 rok wcześniej.

28 LUTEGO, PO PONAD SIEDMIU MIESIĄCACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ 
TAURON, Wojciech Ignacok zrezygnował ze stanowiska jej 
prezesa z powodów zdrowotnych. Obowiązki szefa firmy 
pełni obecnie wiceprezes ds. finansowych Marek Wadow-
ski. Rada nadzorcza Taurona ogłosiła konkurs na nowego 
prezesa – termin zgłaszania kandydatów upłynie 8 marca, 
a rozmowy z nimi zaplanowano na 12 marca.

PROF. BARBARA PIONTEK, KTÓRA Z POCZĄTKIEM MARCA OBEJMUJE 
FUNKCJĘ PREZESA JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ, 28 lutego 
zrezygnowała z członkostwa w radach nadzorczych Pol-
skiej Grupy Górniczej i Tauron Polska Energia. Od kilku 
miesięcy profesor przewodniczyła pracom rady PGG.

REPREZENTATYWNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE DZIAŁAJĄCE 
W JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁCE WĘGLOWEJ opublikowały oświad-
czenie, w którym sprzeciwiły się destabilizacji firmy, 
oceniając, iż znalazła się ona w ogniu walki „o wpływy 

i obsadzenie kluczowych stanowisk”. Związkowcy pro-
testowali też przed biurem europosłanki Izabeli Kloc 
w Mikołowie. „Nie szukajcie wrogów wśród przyjaciół” 
– napisała w oświadczeniu parlamentarzystka, ocenia-
jąc, iż związki wybrały zły moment na destabilizowanie 
i budowanie nerwowej atmosfery w JSW.

KADENCJA RADY NADZORCZEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLO-
WEJ została wydłużona o rok, z trzech do czterech lat. 
Zmiana, zatwierdzona przez walne zgromadzenie 
spółki, wynikała z ryzyka, jakim w warunkach pande-
mii COVID-19 byłyby wybory nowych członków rady 
z ramienia załogi. Bez wydłużenia kadencji wybory 
takie powinny zostać zarządzone przed końcem lutego. 
Obecnie rada nadzorcza JSW liczy 10 członków, w tym 
czterech z wyboru załogi.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA UDOSTĘPNIŁA NA SWOJEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ mapę wstrząsów generowanych przez pod-
ziemną eksploatację węgla w kopalniach spółki. Geo-
portal prezentuje dane dostępne dotąd głównie dla spe-
cjalistów z kopalnianych stacji i sieci sejsmologicznych.

W JASTRZĘBIU-ZDROJU POWSTANIE ŚCIEŻKA TURYSTYCZNA, 
której tematem przewodnim będą solidarnościowe 
tradycje miasta, gdzie ponad 40 lat temu podpisano 
Porozumienie Jastrzębskie. 1 marca upłynął termin 

zgłaszania projektów w konkursie na opracowanie 
jastrzębskiego Szlaku Wolności. Trasa powinna pro-
wadzić od pomnika Porozumienia Jastrzębskiego przy 
kopalni Zofiówka, poprzez kościół na Górce, osiedle 
Gwarków i przylegający jar, do Łaźni w Moszczenicy, 
będącej Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego i Po-
rozumienia Jastrzębskiego.

ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY CHCĄ „OKRĄGŁEGO STOŁU” w sprawie 
transformacji energetycznej regionów górniczych w Pol-
sce. „Apelujemy o podjęcie szerokiego dialogu na ten 
temat, a także o wypracowanie nowych kierunków roz-
wojowych, rozwiązań zaradczych i działań osłonowych 
w szerokim gronie interesariuszy. Tylko w ten sposób 
unikniemy kryzysu, który już wkrótce może zapukać 
do naszych drzwi” – napisali w apelu prezydenci miast 
i szefowie samorządowych organizacji.

BLISKO 300 TYS. ZŁOTYCH OSZCZĘDNOŚCI ROCZNIE ORAZ ZMNIEJ-
SZENIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA O OKOŁO 1,5 TYS. TON w skali 
roku to efekty innowacji w procesie odsiarczania spalin, 
wdrożonych w należącej do Grupy Tauron Elektrow-
ni Jaworzno II. Nowe rozwiązanie, zmniejszające ilość 
potrzebnego sorbentu węglanowego, a jednocześnie 
zwiększające jego zdolność do wchłaniania związków 
siarki, może być stosowane także w innych zakładach. •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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– Udało się w dużej części uzgodnić trzy 
rozdziały umowy społecznej – przede 
wszystkim rozdział dotyczący osłon so-
cjalnych i gwarancji zatrudnienia, rozdział 
dotyczący inwestycji technologicznych 
i rozdział dotyczący transformacji Śląska 
– oświadczył po kolejnej rundzie rozmów 
ze stroną rządową szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz. – Kilka 
szczegółów, które pozostały do rozstrzy-
gnięcia, to rzeczy, które wobec całego 
tekstu umowy objętościowo są w mniej-
szości, ale są kluczowe z punktu widzenia 
całego systemu – studził umiarkowany 
optymizm związkowca wiceminister ak-
tywów państwowych Artur Soboń. Strony 
liczą na osiągnięcie porozumienia w ciągu 
kilku najbliższych tygodni.

USTAWOWE GWARANCJE 
ZATRUDNIENIA – 
NIEKONSTYTUCYJNE?

Poświęcone umowie społecznej 
spotkanie 23 lutego w Katowicach 
nie przyniosło zasadniczego przeło-
mu w negocjacjach, ale potwierdziło, 
że w drugiej połowie lutego nabrały one 
znaczącego przyspieszenia. W tygodniu 

poprzedzającym rozmowy trwały inten-
sywne prace w grupach, gdzie szczegó-
łowo omawiano między innymi mecha-
nizmy osłon socjalnych, zagadnienia 
związane z finansowaniem transforma-
cji Śląska, pomocą publiczną i czystymi 
technologiami węglowymi. Nie zabrakło 
rozbieżności, także w kluczowych spra-
wach, jak sposób subsydiowania kopalń 
czy charakter gwarancji dopracowania 
do emerytury dla górników i pracowni-
ków przeróbki zatrudnionych w kopal-
niach 25 września zeszłego roku – czyli 
w dniu, kiedy podpisano pierwsze po-
rozumienie dotyczące transformacji. 
Strona społeczna chce, by gwarancje 
miały charakter ustawowy, przedsta-
wiciele rządu przekonują, że wystar-
czą gwarancje pracodawcy. – Nie chcą 
zapisać ustawowo gwarancji dla jednej 
grupy – że niby miałaby to być dyskry-
minacja. A czy dyskryminacją nie jest 
to, że likwiduje się jedną branżę, czyli 
całe górnictwo? Dla mnie to także dys-
kryminacja, bo chciałbym funkcjono-
wać dalej, jeszcze sto lat – mówił lider 
górniczej Solidarności Bogusław Hu-
tek, nazywając rozbieżności w tym za-
kresie „małym zgrzytem”. – Nie wiem, 

czy to jest problem, natomiast – moim 
zdaniem – jest to niezgodne z polską 
Konstytucją. Będziemy o tym rozma-
wiali – odpowiadał wiceminister So-
boń, zapewniając, że rząd w żadnym 
wypadku nie wycofuje się z gwarancji 
zawartych we wrześniowym porozu-
mieniu – dyskusja dotyczy jedynie tego, 
czy ma to być zapisane w ustawie. – Na-
szym zdaniem gwarancje legislacyjne 
nie będą tak skuteczne jak rozwiązania 
między pracodawcą a stroną społeczną 
w poszczególnych spółkach górniczych 
– mówił wiceszef MAP.

SOBOŃ: JESTEŚMY NA DOBREJ 
DRODZE
Wiceminister Soboń nie ma wątpli-

wości, że rozmowy ze stroną społeczną 
są „na dobrej drodze”. – Chcielibyśmy 
już w marcu wrócić do rozmów plenar-
nych w urzędzie wojewódzkim z goto-
wym tekstem umowy, który potwierdzi-
libyśmy sobie wspólnie w rozmowach 
ze stroną społeczną i – mam nadzieję 
– że wspólnie również tę umowę spo-
łeczną podpisali – zadeklarował pełno-
mocnik rządu ds. transformacji spółek 
energetycznych i górnictwa węglowego. 
Szef regionalnej Solidarności nie chciał 
już podawać kolejnych terminów po-
tencjalnego zakończenia rozmów, choć 
ocenił, że prace poszły mocno do przodu. 
– Zostały nam dwa rozdziały umowy, 
a w zasadzie jeden najważniejszy: ele-
ment dotyczący subsydiowania kopalń, 
systemu notyfikacyjnego w Unii Euro-
pejskiej. Nad tym będziemy pracować 
jeszcze w przyszłym tygodniu. Zostały 
też pewne elementy związane z trans-
formacją regionu, które są już poza sys-
temem związanym z górnictwem węgla 
kamiennego – relacjonował Dominik Ko-
lorz. Nie ukrywał, że uściślenia, a być 
może zmiany, wymagają jeszcze – jak się 
wyraził – pewne elementy zasad, z któ-
rymi polska delegacja wystąpi do Unii 

Europejskiej, wnioskując o notyfikację 
umowy.

PRIORYTETEM SPRAWIEDLIWA 
I BEZPIECZNA 
TRANSFORMACJA
Niezależnie od szczegółów, które po-

zostały do rozstrzygnięcia, wiceminister 
Soboń podkreślał przed kolejną rundą 
rozmów, że rząd poważnie traktuje stro-
nę społeczną, a tworząc plan dla górnic-
twa i Śląska, stawia na trzy priorytety: 
sprawiedliwą transformację regionu, 
bezpieczeństwo pracowników kopalń, 
którzy mają uzyskać możliwość pracy 
do emerytury lub „szczodre osłony so-
cjalne”, a także bezpieczeństwo ener-
getyczne, czyli odpowiednie rozłoże-
nie transformacji energetyki węglowej 
w czasie. – Jako Prawo i Sprawiedliwość 
jesteśmy dzisiaj głosem realizmu trans-
formacji energetycznej Polski. Bardzo 
poważnie traktujemy stronę społecz-
ną w tych rozmowach, chcielibyśmy, 
aby w najbliższych tygodniach doszło 
do podpisania umowy społecznej – za-
deklarował w Katowicach Artur Soboń. 
Podkreślał, że w transformację Śląska 
zaangażowane będą wszystkie możli-
we fundusze – także unijny Fundusz 
Odbudowy. – Bałamutne są zapewnie-
nia o wsparciu dla górników ze strony 
polityków z różnych stron sceny poli-
tycznej, którzy albo chcą przyspiesze-
nia transformacji energetycznej – która 
wtedy nie będzie sprawiedliwa – albo 
nie chcą tych instrumentów, które po-
zwolą na transformację Śląska, głosu-
jąc czy planując głosować na przykład 
przeciwko Funduszowi Odbudowy – 
mówił dziennikarzom wiceminister 
przed historycznym gmachem Sejmu 
Śląskiego. Kolejne rozmowy w sprawie 
umowy społecznej – plenarnie i w gru-
pach roboczych – odbędą się w pierw-
szych dniach marca. 

MH

Trzy rozdziały przyszłej umowy społecznej dla górnictwa niemal gotowe

Diabeł tkwi w szczegółach
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N E K R O L O G

– Wspaniały człowiek, prawdziwy kole-
ga i pełen profesjonalizmu fachowiec. Ci, 
którym dane było Go znać, mogą przy-
znać, że umiał słuchać i zawsze był gotów 
przyjść z radą i pomocą – wspominają 
prof. Wiesława Blaschke współpracownicy 
z Komitetu Organizacyjnego Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej w Krakowie, Jacek 
Jarosz i Jerzy Kicki. Ceniony w środowisku 
naukowym, akademickim i górniczym pro-
fesor odszedł 23 lutego w wieku 79 lat. Był 
ważną postacią okresu transformacji pol-
skich kopalń węgla kamiennego do gospo-
darki wolnorynkowej, współautorem wielu 
opracowań wykorzystanych w procesach 
restrukturyzacji górnictwa.

Jako naukowiec, wykładowca 
i nauczyciel akademicki prof. dr hab. 
inż. Wiesław Blaschke specjalizował 
się w procesach wzbogacania węgla, 
ale jego wiedza ekspercka i zainte-
resowania naukowe były znacznie 
szersze. Był znawcą wielu aspektów 
ekonomiki górnictwa i gospodarki su-
rowcami mineralnymi. Zawodowo był 
związany między innymi z Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Polską 
Akademią Nauk i Politechniką Śląską 
w Gliwicach. W latach 1997–2003 dora-
dzał prezesom ówczesnej Państwowej 
Agencji Węgla Kamiennego i Państwo-
wej Agencji Restrukturyzacji Górnic-
twa. Za swoje najważniejsze doświad-
czenia, wiążące się z pracą naukową, 
uważał opracowanie i wprowadzenie 

do praktyki między innymi pojęcia 
krzywych charakterystyk cieplnych 
węgla, sprawności ekonomicznej wzbo-
gacania, wartości produkcji węgla, 
schematów ekonomicznych zakładów 
przeróbczych, poziomu i struktury cen 
węgla. Był współautorem koncepcji 
liczenia tzw. parytetu importowego 
węgla i metodologii liczenia kosztów 
pozyskania produktów handlowych. 
Zajmował się problemami opłacalno-
ści eksportu węgla, organizacją han-
dlu węglem, tworzeniem kombinatów 
górniczo-przetwórczych, zagadnienia-
mi opłacalności wzbogacania węgla 
oraz opiniowaniem projektów nowych 
zakładów przeróbczych. Był autorem 
i współautorem ponad 600 publikacji, 
wielu opracowań naukowo-badawczych 
i patentów, członkiem międzynarodo-
wych towarzystw naukowych.

Jak przystało na odpowiedzialnego 
naukowca, nigdy nie odmawiał zapro-
szenia do publicznej dyskusji na temat 
stanu górnictwa i jego przyszłości. Był 
obdarzony niesamowitą pamięcią i swo-
bodą wypowiedzi. Jego wykłady podczas 
obrad szkoły były klarowne i rzeczowe, 
przedstawione w sposób profesjonal-
ny i prosty jednocześnie (…). Żegnamy 
go z wielkim bólem, ale i z pamięcią 
o dobrym człowieku, która na zawsze 
z nami pozostanie – wspominają organi-
zatorzy krakowskiej Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej.

MH

W S P O M N I E N I E

Nie żyje 
prof. Wiesław Blaschke 
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Odchodzenie od węgla przyspiesza
– Odchodzenie od węgla przyspiesza. 
W perspektywie roku 2030 mamy bardzo 
duże wyzwania związane z tym, jak wy-
pełnić lukę po węglu. Uważam, że tutaj 
PEP 2040 nie spełnia swojej roli – mówiła 
podczas internetowej debaty EEC Trends 
Online szefowa eksperckiego think tanku 
Forum Energii Joanna Maćkowiak-Pan-
dera. Przyjęta na początku lutego przez 
rząd Polityka energetyczna Polski do 2040 
roku była 17 i 18 lutego jednym z tematów 
dwudniowej konferencji poprzedzającej 
Europejski Kongres Gospodarczy w Kato-
wicach. Doroczne wydarzenie ma się od-
być w maju lub we wrześniu, w zależności 
od sytuacji epidemicznej.

MNIEJ WĘGLA, WIĘCEJ OZE

O tym, czy po przyjęciu przez rząd 
PEP 2040 wciąż jest dokumentem otwar-
tym, jak oczekiwałyby górnicze związki, 
mówił w debacie wiceminister klimatu 
i środowiska, a zarazem pełnomocnik 
rządu ds. odnawialnych źródeł energii, 
Ireneusz Zyska. – PEP 2040 w tej chwili 
już nie podlega negocjacjom czy kon-
sultacjom. Natomiast zawsze możemy 
wrócić do aktualizacji i stworzyć jakiś 
upgrade związany z tym, że megatrendy, 
zarówno w Europie, jak i na świecie, wy-
znaczają nam bardziej dynamiczny kurs 
w kierunku rozwoju odnawialnych źró-
deł energii, rozwoju energetyki rozpro-
szonej, prosumenckiej, w kierunku prze-
niesienia paradygmatu bezpieczeństwa 
energetycznego z poziomu centralnego 
na poziom lokalny – tłumaczył wicemi-
nister, przewidując ewentualną aktu-
alizację przyjętej polityki energetycznej 
na przykład za pięć lat. Jego zdaniem 
rozwój OZE będzie prawdopodobnie 
szybszy, niż założono to w PEP.

PRZEDE WSZYSTKIM 
KONKURENCYJNOŚĆ
Ireneusz Zyska przyznał, że zarówno 

ze strony społecznej, jak i wśród poli-
tyków pojawiają się głosy wzywające 
do złagodzenia kursu transformacji 
energetycznej w kierunku gospodarki 
nisko- i zeroemisyjnej, neutralności kli-
matycznej, dekarbonizacji i odchodze-
nia od węgla w energetyce konwencjo-
nalnej. – Musimy wyważyć wszystkie 
za i przeciw. Złotym środkiem, punk-
tem odniesienia, który zawsze powinien 
nam przyświecać, jest konkurencyjność 
polskiej gospodarki – ocenił wicemini-
ster klimatu i środowiska, zapewniając, 
że bliska jest mu idea sprawiedliwej 
transformacji. – Musimy osłonić regio-
ny górnicze, musimy zapewnić osłonę 
całym grupom zawodowym, które pra-
cowały i nadal pracują w sektorze gór-
nictwa węgla kamiennego, brunatnego 
i wytwarzania energii w tych sektorach. 
To są setki tysięcy ludzi z rodzinami, nie 
należy tego bagatelizować – podkreślał 
pełnomocnik rządu. – Musimy dokonać 
transformacji energetycznej w pokoju 
społecznym, w atmosferze włączenia, za-
proszenia tych środowisk zawodowych, 
które dzisiaj pracują w obszarze węgla, 
aby dokonać tej transformacji razem 
z nimi, a nie przeciwko nim. To bar-
dzo ważny element polityki społecznej, 

zapewniającej skuteczność realizacji 
transformacji energetycznej – zapewnił 
podczas EEC Trends Online.

PEP 2040 WYZNACZA 
KIERUNEK
O celach i zasadach transformacji 

mówił szef Ireneusza Zyski, minister 
klimatu i środowiska Michał Kurtyka, 
który przekonywał, że czekająca Polskę 
transformacja energetyczna oznacza za-
stąpienie kończącego swoją żywotność 
obecnego systemu nowymi mocami wy-
twórczymi, opartymi na nowych techno-
logiach i dającymi nowe miejsca pracy, 
przy rozłożeniu tego procesu w czasie. 
– Rzeczywistość naszego systemu ener-
getycznego mówi, że musimy działać. 
Technologia daje nam nadzieję, środki 
finansowe wynegocjowane w grudniu 
przez premiera Mateusza Morawieckie-
go dają nam tę możliwość, a polityka 
energetyczna nadaje kierunek. Możemy 
na tym skorzystać, ale musimy wszyscy 
razem działać szybko i ponad podzia-
łami – mówił szef resortu klimatu. Jego 
zdaniem PEP 2040 zagospodarowuje 
najbliższe 20-lecie, wskazując jasną 
perspektywę zmian w systemie energe-
tycznym. Za atut uznał skumulowanie 
środków europejskich, które będą na ten 
cel wykorzystane – to między innymi 
pieniądze z Funduszu Odbudowy i Fun-
duszu Sprawiedliwej Transformacji. 
Minister zapewnił, że paliwem przej-
ściowym, wypełniającym lukę po wę-
glu, w okresie najbliższych co najmniej  
20 lat pozostanie gaz, który będzie coraz 
szerzej wykorzystywany – zamiast węgla 
– na przykład w ciepłownictwie.

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. PEP 2040 za-
kłada, że redukcja wykorzystania wę-
gla w gospodarce będzie następować 
w sposób zapewniający sprawiedliwą 
transformację. Rozwijane będą źródła 
odnawialne, gazowe oraz jądrowe.

ROZWÓJ OZE WYMUSZA 
INWESTYCJE W SIEĆ

Podczas lutowej konferencji EEC 
Trends Online wiceminister Zyska za-
powiedział dalszy rozwój energetyki 
prosumenckiej, między innymi konty-
nuację wspierającego domową fotowol-
taikę rządowego programu Mój Prąd. 
Energetycy zwracają jednak uwagę, 
że tak dynamiczny rozwój odnawial-
nych źródeł wymaga coraz większych 
inwestycji w sieci dystrybucyjne. Tylko 
Grupa Tauron, która w zeszłym roku 
przyłączyła blisko 98 tys. mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł, na związa-
ne z nimi układy pomiarowe wydała 
ponad 37 mln złotych, a dostosowanie 

sieci energetycznej to dalsze kilkaset 
milionów złotych. Tauron postuluje 
wprowadzenie rozwiązań zmniejsza-
jących tempo kosztownych wydatków 
na rozwój sieci, wymuszonych przez 
dynamiczny przyrost instalacji prosu-
menckich – głównie fotowoltaicznych. 
Chodzi przede wszystkim o mechanizmy 
umożliwiające magazynowanie energii 
wytworzonej w takich instalacjach, po-
nieważ większość z nich jest przewymia-
rowana. Wiele gospodarstw w danym 
momencie potrzebuje jedynie czwartej 
części wytworzonego prądu, pozostały 
oddając do sieci. W Polsce jest już po-
nad 457 tys. prosumentów, czyli jedno-
czesnych wytwórców i konsumentów 
energii. MH

Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowi-
cach będzie zlikwidowany, a jego zadania 
przejmie nowo utworzony departament 
w Wyższym Urzędzie Górniczym – prze-
widuje przygotowywany w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych projekt ustawy, 
który do połowy tego roku ma przyjąć 
rząd. Zmiana służy dostosowaniu struk-
tury nadzoru górniczego do zmienia-
jących się realiów. – Musimy nadążać 
za zmianami zachodzącymi w górnictwie 
i dostosowywać swoją strukturę do po-
trzeb – wyjaśnia rzeczniczka WUG Anna 
Swiniarska-Tadla.

NIKT NIE STRACI PRACY

Katowicki SUG zasięgiem działania 
obejmuje cały kraj, odpowiadając mię-
dzy innymi za nadzór nad podziemnymi 
obiektami budowlanymi i niektórymi 
urządzeniami wykorzystywanymi w ko-
palniach. W urzędzie pracuje 26 osób. 
– Zmiana organizacyjna, jaką będzie 
przejęcie zadań SUG-u przez prezesa 
WUG, nie oznacza konieczności zwalnia-
nia pracowników. Wszyscy pracownicy 
przejdą do pracy w Wyższym Urzędzie 
Górniczym, chyba że po wyrażeniu ta-
kiej woli zdecydują się na zatrudnienie, 
na zasadzie przeniesienia, w którymś 
z Okręgowych Urzędów Górniczych, 
zgodnie z kompetencjami – mówi Anna 
Swiniarska-Tadla. Obecnie w urzędach 
górniczych na Śląsku jest siedem wa-
katów, a w całym nadzorze górniczym 
w skali kraju – 25. – Mówienie o zwol-
nieniach w którymś z urzędów górni-
czych byłoby nie na miejscu. Obecnie 
w WUG zatrudnionych jest 156 osób, 
a w urzędach okręgowych 339 – wyja-
śnia rzeczniczka. Zadania specjalistycz-
nego urzędu w całości przejmie nowy 
departament, który zostanie powołany 
w WUG.

UBYWA KOPALŃ,  
UBYWA URZĘDÓW

Planowana likwidacja SUG to kolejna 
w ostatnich latach zmiana w struktu-
rach nadzoru górniczego. W związku 
ze zmniejszającą się liczbą kopalń węgla 
kamiennego w minionych 20 latach zli-
kwidowano Okręgowe Urzędy Górnicze 
w Częstochowie, Sosnowcu, Tychach 
i Bytomiu. Jednocześnie, w związku 
ze zwiększonym zainteresowaniem wy-
dobyciem ropy naftowej spod dna Bał-
tyku, w 2016 roku powołano Okręgowy 
Urząd Górniczy w Gdańsku. Obecnie 
nadzór górniczy w Polsce tworzy – obok 
WUG i SUG – 11 okręgowych urzędów: 
w Gliwicach, Rybniku, Katowicach, War-
szawie, Wrocławiu, Krakowie, Kielcach, 
Krośnie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku.

SZYBY, URZĄDZENIA, 
WENTYLATORY – DOMENĄ SUG
Zgodnie z Prawem geologicznym 

i górniczym dyrektor Specjalistycznego 
Urzędu Górniczego jest organem nadzoru 
górniczego pierwszej instancji w odnie-
sieniu do podziemnych zakładów gór-
niczych oraz z zakresu administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego wymienionych w stosow-
nych przepisach podziemnych obiektów 
budowlanych. Jest organem właściwym 
między innymi wobec górniczych wy-
ciągów szybowych, niektórych urządzeń 
transportowych w wyrobiskach, szybów 
i szybików wraz z wyposażeniem, cen-
trali i dyspozytorni wraz z systemami 
łączności, bezpieczeństwa i alarmowania 
oraz magistralnymi sieciami telekomuni-
kacyjnymi, a także stacji wentylatorów 
głównych czy urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych wysokiego i śred-
niego napięcia, zasilających określone 
obiekty, maszyny i urządzenia. MH

Zadania SUG przejmie nowy departament  
w Wyższym Urzędzie Górniczym

Specjalistyczny Urząd 
Górniczy do likwidacji
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W połowie lutego z KWB Adamów wyje-
chały ostatnie tony węgla brunatnego, 
a kopalnia zakończyła swoją działalność. 
Jej budowa rozpoczęła się w 1959 roku, 
wydobycie rozpoczęto pięć lat później, 
a w trakcie jej działalności wydobyto nie-
mal 217 mln ton.

W związku z zamknięciem kopalni 
od sierpnia 2020 roku ruszyły zwolnie-
nia grupowe – poza odprawami pracow-
nikom zaproponowano także bezpłatne 

szkolenia na instalatorów fotowoltaiki 
i zatrudnienie w Esoleo. W 2021 roku 
zatrudnionych było jeszcze 130 osób 
w KWB Adamów i około 200 w PAK 
Górnictwo. Większość z tych osób także 
niebawem będzie musiała odejść.

Ruszyła także rekultywacja te-
renów pogórniczych. Przywrócono 
na cele rolnicze już około 419 hekta-
rów, a do zrekultywowania jest jeszcze  
1433 hektarów, z czego większość zajmą 
jeziora, które na terenach KWB Adamów 

zmagazynują blisko 200 mln metrów 
sześciennych wody. Jest to w tym rejonie 
szalenie ważne, bo dekady działalności 
kopalnianej doprowadziły do wyschnię-
cia terenu. Koszty jego rekultywacji wy-
niosą kilkaset milionów złotych.

O zamknięciu kopalni zdecydowano 
w ubiegłym roku. Zaopatrywała elek-
trownię Adamów, a od jej zamknięcia 
elektrownię Pątnów. Prywatna spółka 
Zespół Pątnów–Adamów–Konin, wła-
ściciel KWB Adamów, zamierza w ciągu 

najbliższej dekady przejść z produkcji 
energii z węgla na odnawialne źródła 
energii. Prezesem spółki jest Piotr Woź-
ny, były prezes Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz pełnomocnik rządu ds. progra-
mu Czyste Powietrze.

Mimo że planowo mówi się o tym, 
że produkowanie energii z węgla w Pol-
sce potrwa do 2049 roku, to według wie-
lu ekspertów realny termin może być 
znacznie wcześniejszy. •

Górnictwo węgla brunatnego

Zamknięcie kopalni Adamów

– Udostępniając mieszkańcom regionu 
mapę wstrząsów generowanych pod-
ziemną eksploatacją w naszych kopal-
niach, chcemy wyjść naprzeciw wszelkim 
obawom. Zależy nam, żeby problemy 
sejsmiczności górniczej były przedsta-
wiane transparentnie – zapewnia rzecz-
nik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz 
Głogowski. Największa węglowa firma 
udostępniła właśnie w internecie aktu-
alizowaną na bieżąco mapę wstrząsów 
w swoich kopalniach. Geoportal prezen-
tuje dane dostępne dotąd głównie dla 
specjalistów z kopalnianych stacji i sieci 
sejsmologicznych.

PRAWIE 1300 SILNYCH 
WSTRZĄSÓW ROCZNIE

Jak wskazują statystyki Wyższego 
Urzędu Górniczego, w 2019 roku na ob-
szarze działania polskich kopalń węgla 
kamiennego zaistniało 1295 wstrząsów 
zaliczonych do kategorii wysokoener-
getycznych wobec 1509 rok wcześniej. 
Oznacza to, że ziemia trzęsie się średnio 
trzy–cztery razy dziennie. Przeważająca 
część wstrząsów, nawet jeżeli są mocno 
odczuwalne na powierzchni, nie wywo-
łuje negatywnych skutków. Gdy powsta-
ją szkody – na dole albo na powierzch-
ni – mówimy o tąpnięciach; w latach  
2015–2019 w górnictwie węgla kamien-
nego było ich 12. W Polsce prawie trzy 
czwarte wydobycia węgla kamiennego 
jest prowadzone w warunkach zagrożenia 
tąpaniami. Najsilniejsze wstrząsy wynika-
ją z wyrównania naprężeń w ziemi wy-
wołanych kumulowaniem się wpływów 
prowadzenia wydobycia i naprężeń natu-
ralnych. Dochodzi do nich przede wszyst-
kim tam, gdzie są uskoki tektoniczne.

GDZIE KOPALNIE,  
TAM I WSTRZĄSY
– Drgania powierzchni ziemi są nieod-

łącznym skutkiem eksploatacji górniczej. 
Każdego tygodnia odnotowuje się tysiące 
wstrząsów pod ziemią, choć większość 
jest nieodczuwalna. W skrajnych przypad-
kach tzw. wysokoenergetyczne zdarzenia 

sejsmiczne wzbudzają niepokój mieszkań-
ców i zainteresowanie mediów. Niektóre 
mogą doprowadzić do szkód w zabudo-
wie na powierzchni terenu. Naprawie-
nie szkód wywołanych wstrząsami jest 
obowiązkiem każdego przedsiębiorcy 
górniczego – zapewnia Tomasz Głogowski.

Mapę o aktywności sejsmicznej ko-
palń można znaleźć na stronie inter-
netowej PGG w części nazwanej „Stre-
fą korporacyjną”. Dane umieszczono 
w zakładce „Pozostała działalność” pod 
hasłem „Likwidacja szkód górniczych”. 
Obok wizualizacji wstrząsów znalazły 
się tam między innymi instrukcje praw-
ne i praktyczne w przypadku wystąpie-
nia szkód górniczych czy formularze 
wniosków o ich naprawienie.

– Dostępne jest również przystępne 
kompendium wiedzy sejsmologicznej, 
które pomoże zrozumieć, czym różni 
się wstrząs górniczy od trzęsienia ziemi, 
czym jest energia, a czym siła lub inten-
sywność wstrząsu, jakimi jednostkami 
należy je opisywać oraz w jaki sposób 
dokonuje się ich pomiarów – wyjaśnia 
rzecznik PGG.

MAPA WSTRZĄSÓW ONLINE
Dla zachowania przejrzystości inter-

netowej mapy pokazano na niej wstrzą-
sy o energii równej i większej od 1 x 10 
do potęgi szóstej dżula, czyli tzw. szóstki 
i siódemki, które wystąpiły w ciągu ostat-
niego miesiąca. Reprezentują je okręgi 
o proporcjonalnej wielkości z informacją 
o godzinie rejestracji drgań. Niebawem 
raport o każdym z takich wstrząsów bę-
dzie można wydrukować w postaci pliku 
PDF. W menu mapy użytkownik może 
wybrać własne ustawienia i wyświetlić 
nie tylko granice obszarów górniczych 
kopalń, ale też na przykład granice złóż 
węgla, obrys działek z ewidencji grun-
tów, lokalizację i charakterystykę pomia-
rowych stanowisk akcelorometrycznych 
kopalń.

Dzięki mapie można również uzy-
skać informacje dotyczące stanowisk 
prędkościowych i przyspieszeniowych 
Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmo-
logicznej Głównego Instytutu Górnictwa. 
Projekt, w ramach którego udostępniono 
mapę wstrząsów, jest prowadzony przez 
kilka jednostek PGG: Biuro Gospodarki 

Złożem i Ekologii, Biuro Zagrożeń Na-
turalnych oraz Zakład Informatyki 
i Telekomunikacji.

WIĘKSZOŚĆ WSTRZĄSÓW 
NIEGROŹNA
Obecnie na Górnym Śląsku najwię-

cej wstrząsów górniczych rejestruje się 
w obszarze wzdłuż uskoku kłodnickiego, 
rozciągającego się od Katowic w kierun-
ku Zabrza po Knurów, w rejonie niecki 
bytomskiej (obszar Bytomia), w obszarze 
kopalń rybnickich (rejon Wodzisławia 
Śląskiego, Rydułtów) oraz w obszarze 
kopalń nadwiślańskich, gdzie miał miej-
sce ostatni zarejestrowany silny wstrząs 
w 2010 roku. Najczęstszą przyczyną 
wstrząsów jest odprężenie górotworu 
wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje 
uwolnieniem skumulowanej w górotwo-
rze energii. Ze względu na różne warun-
ki geologiczne niektóre wstrząsy są silnie 
odczuwane na powierzchni, inne słabiej. 
Większość z nich nie stanowi bezpośred-
niego zagrożenia dla górników i miesz-
kańców terenów górniczych.

MH

Na Śląsku do silnych wstrząsów dochodzi średnio trzy–cztery razy dziennie

Mapa wstrząsów w kopalniach PGG 
dostępna w internecie
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GEOMATYKA. W najprostszym tłumaczeniu geomatyka 

to informatyka ziemi, dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca 
się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, 

upowszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji. 
Bez geoinformacji nie ma nowoczesnego górnictwa. Ale nie 

tylko. Nie ma też nowoczesnego koksownictwa i innych dziedzin 
gospodarki, w której wykorzystuje się bogatwa naturalne 

zalegające pod ziemią. Jeżeli dokładnie wiadomo, co zostanie 
wydobyte na powierzchnię, wtedy można precyzyjnie 

przygotować kolejne etapy produkcji. W przypadku JSW chodzi 
o odpowiednie przygotowanie zakładów przeróbczych, określenie 
parametrów końcowych produkcji węgla dla koksowni, a dzięki 
temu koksownie mogą określić parametry wytwarzanego koksu, 

zanim dotrze do nich zamówiona partia węgla koksowego. 
To wszystko z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlaczego to tak 

ważne? Ponieważ stalownie dostaną koks o parametrach, które 
są dla nich najbardziej optymalne. 

Bez geoinformacji
nie ma nowoczesnego górnictwa

H A N N A � K R Z Y Ż O W S K A

W JSW taki sposób dbania o jakość 
nazwano: Jakość od złoża do morza. 
To logiczny ciąg – wydobycie, przeróbka, 
produkcja koksu, wykorzystanie wszyst-
kich produktów i handel. W tym ciągu 
najistotniejsza jest idea śledzenia jakości 
węgla od złoża do morza. To hasło ozna-
cza, że kontrola zaczyna się od miejsca 
wydobycia, a kończy przed załadun-
kiem na statki albo na wagony wysyłane 
do kontrahentów. Sprzedawany węgiel 
i koks muszą być najwyższej jakości.

CYFROWA TRANSFORMACJA
Problemom związku jakości górni-

czej produkcji z geomatyką była poświę-
cona dwudniowa konferencja o prak-
tycznych zastosowaniach nowoczesnych 
technologii w górnictwie. Geologia, 
górnictwo, informatyka i geodezja były 
wiodącymi tematami spotkania online, 
które współorganizowała Jastrzębska 
Spółka Węglowa.

„Geomatyka górnicza – rola geoin-
formatyki w cyfrowej transformacji gór-
niczej danych przestrzennych” to ponad 

20 referatów podzielonych na cztery 
sesje tematyczne. Uczestnicy spotkania 
online zapoznali się z rozwiązaniami 
stosowanymi w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej w zakresie zarządzania ja-
kością oraz planowania i harmonogra-
mowania produkcji węgla koksowego. 
– To była konferencja dla ekspertów: 
górników, chemików, specjalistów 
przeróbki, bo uznaliśmy, że trzeba po-
dzielić się naszymi doświadczeniami 
– mówi Artur Dyczko, wieceprezes ds. 
technicznych i operacyjnych JSW SA. 
– Jastrzębska Spółka Węglowa to orga-
nizacja ucząca się i ciągle rozwijająca 
się, dlatego musimy stale szkolić pra-
cowników, podążając tropem najnow-
szych osiągnięć. Tylko wtedy możemy 
liczyć na to, że nasza działalność gór-
nicza i koksownicza będzie bardziej 
efektywna – dodaje.

JSW osiągnęła światowy 
standard, jeśli chodzi 
o nowe rozwiązania i narzędzia 
do zarządzania jakością złoża. 
Ale narzędzia są wtórne, 
a kluczową rolę odgrywają ludzie. 
Spółka ma wykształconych 
pracowników, teraz chce rozwijać 
system i poprawiać parametry 
jakościowe. To już się dzieje, 
bo 13 parametrów z ponad 30, 
które są zawarte w kontraktach 
handlowych, poprawiono 
w zeszłym roku. W historii 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
nigdy nie było takiego podejścia 
do planowania i zarządzania 
eksploatacją złoża.

JAKOŚĆ TO DOBRA CENA
Podczas konferencji wiele uwagi 

poświęcono rozwiązaniom technicz-
nym, które wspierają zarządzanie 
informacją geologiczną i wspomaga-
ją planowanie produkcji. Organizato-
rzy, czyli JSW SA, JSW IT Systems, JSW 
Szkolenie i Górnictwo oraz Komisja 
Geomatyki Górniczej Polskiego Towa-
rzystwa Informacji Przestrzennej AGH, 
przyjęli założenie, że warto wymienić 

się doświadczeniami dotyczącymi za-
rządzania jakością prowadzonej eks-
ploatacji i sprzedawanego surowca.  
– Najważniejsza jest rewolucja cyfrowa, 
która oznacza między innymi przej-
ście z map analogowych do harmono-
gramowania w sferze cyfrowej. Dziś 
wszyscy pracujemy na nowoczesnych 
narzędziach, potrafimy zaprogramo-
wać jakość, zaczynając już od produkcji 
w złożu. Patrzymy na jakość naszego 
surowca i produktu finalnego, a to, 
co chcemy sprzedać naszym odbior-
com, musi być stabilne i o wysokich 
parametrach. Krótko mówiąc: w taki 
sposób musimy dobrać jakość ścian, 
które będziemy eksploatować, by sprze-
dać produkt w dobrej cenie – mówi 
Aleksandra Burczyk, dyrektor Biura 
Jakości JSW.

CZWARTA REWOLUCJA 
PRZEMYSŁOWA
 – Zaprezentowane podczas kon-

ferencji referaty okazały się bardzo 
praktyczne i cenne, bo doskonale przy-
gotowani prelegenci prezentowali spo-
soby rozwiązywania konkretnych pro-
blemów, z którymi muszą sobie radzić 

w swojej pracy – uważa dr Artur Kraw-
czyk z Wydziału Geodezji Górniczej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Gdy myślimy i mówimy o przy-
szłości kopalń, geomatyka i geoinfor-
matyka są bardzo ważnymi obszarami, 
w których górnictwo będzie musiało się 
poruszać, a w zasadzie już się porusza – 
uważa prof. Stanisław Prusek, dyrektor 
Głównego Instytutu Górnictwa. – Czwar-
ta rewolucja przemysłowa w górnictwie 
już ma miejsce. Wiele kopalń, wśród 
nich zakłady Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej, już wdraża wiele narzędzi z szeroko 
rozumianej geomatyki czy geoinforma-
tyki – dodaje.

ZŁOŻE W TRZECH WYMIARACH
Uczestnicy zapoznali się z rozwią-

zaniami wdrażanymi w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, które związane są z za-
rządzaniem jakością oraz planowaniem 
i harmonogramowaniem produkcji wę-
gla koksowego. Wiele uwagi poświęcono 
trójwymiarowemu modelowaniu złoża, 
centralizacji danych oraz platformie  
Deswik, która wspiera proces zarządza-
nia informacją geologiczną i wspomaga 
planowanie produkcji.

Aleksandra Burczyk, dyrektor Biura Jakości JSW SA: – Dziś wszyscy pracujemy na nowoczesnych narzędziach, potrafimy zaprogramować jakość, zaczynając już od produkcji w złożu. 
Patrzymy na jakość naszego surowca i produktu finalnego, a to, co chcemy sprzedać naszym odbiorcom, musi być stabilne i o wysokich parametrach

JSW Szkolenie i Górnictwo na stałe wpisuje się 
w organizację działań służących przekazywaniu 
wiedzy. Bez wiedzy i wymiany poglądów nie 
ma postępu. Konferencja „Geomatyka górnicza” 
była poświęcona rozwiązaniom technicznym, 
które wspierają zarządzanie informacją 
geologiczną i wspomagają planowanie produkcji. 
JSW SA jest organizacją uczącą się, a JSW 
Szkolenie i Górnictwo stanowi ważne ogniwo 
w przekazywaniu wiedzy
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– Osiągnęliśmy światowy standard, je-
śli chodzi o nowe rozwiązania i narzędzia 
do zarządzania jakością złoża. Ale narzę-
dzia są wtórne, a kluczową rolę odgrywają 
ludzie. Nasza spółka ma wykształconych 
pracowników, teraz chcemy rozwijać 
system i poprawiać parametry jakościo-
we. To już się dzieje, bo 13 parametrów 
z ponad 30, które są zawarte w naszych 
kontraktach handlowych, poprawiliśmy 
w zeszłym roku. W historii Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej nigdy nie było takiego 
podejścia do planowania i zarządzania 
eksploatacją złoża. To jest poziom świato-
wy – podkreśla wiceprezes Artur Dyczko. 

STRATEGICZNA 
NOWOCZESNOŚĆ
Nie można odłożyć na później auto-

matyzacji produkcji, stosowania nowo-
czesnych technologii i nowoczesnego 
przetwórstwa węgla. Bez informatyki 
nie ma nowoczesnego górnictwa i racjo-
nalnego gospodarowania złożem. Jed-
nak racjonalna gospodarka złożem musi 
czemuś służyć, a nie być tylko sztuką 
dla sztuki. W przypadku kopalń JSW 
ta „służba czemuś” to koncentracja 
na potrzebach koksowni. Koksownicy 

Bez geoinformacji
nie ma nowoczesnego górnictwa

Aleksandra Burczyk, dyrektor Biura Jakości JSW SA: – Dziś wszyscy pracujemy na nowoczesnych narzędziach, potrafimy zaprogramować jakość, zaczynając już od produkcji w złożu. 
Patrzymy na jakość naszego surowca i produktu finalnego, a to, co chcemy sprzedać naszym odbiorcom, musi być stabilne i o wysokich parametrach
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nie oczekują, że górnicy dostarczą im 
węgiel o najwyższych parametrach. 
Chcą przede wszystkim utrzymania 
powtarzalności jakości dostaw. Mię-
dzy innymi na to jest położony nacisk 
w strategii JSW SA. W prace nad nią 
zaangażowano praktycznie wszystkie 
służby z części górniczej i koksowej JSW. 
Pracowali nad nią specjaliści ze spółek 
zależnych: JZR, JSW IT Systems (dawniej 
Advicom), Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego przy wydat-
nej pomocy koksowników. Plan, który 
stawia na jakość, nie został przynie-
siony przez kogoś z zewnątrz. Powstał 
na podstawie doświadczeń i przemyśleń 
fachowców, którzy pracują w Grupie 
Kapitałowej JSW od wielu lat. Z własnego 
doświadczenia wiedzą, co było dobre 
w dotychczasowych planach, co się nie 
sprawdziło i co trzeba zrobić, aby osią-
gnąć zamierzony cel. 

POŻĄDANA STAŁOŚĆ
JSW musi racjonalnie gospodarować 

złożem i wykorzystywać zasoby natural-
ne w sposób optymalny dla koksowni. 
Czy to oznacza, że kopalnie tracą na waż-
ności? Nie, ponieważ bez kopalń nie bę-
dzie węgla. Jednak część górnicza Grupy 
Kapitałowej JSW musi pracować tak, aby 
spełnić wymagania koksowni. Raz jesz-
cze trzeba podkreślić – koksownie nie 
oczekują, że kopalnie będą dostarczać 
wyłącznie węgiel najwyższej jakości. 
Koksownicy chcą mieć dobry węgiel 
o stałych parametrach. Jeżeli będą go 
dostawać, wyprodukują koks o parame-
trach wymaganych przez huty. 

RACJONALNOŚĆ I TRAFNOŚĆ
Model złoża i harmonogramowanie 

produkcji to faza przygotowania produk-
cji, która ma kluczowe znaczenie dla jej 
racjonalności i trafności. Oznacza ona 
zebranie niezbędnych informacji o cha-
rakterze wybieranego złoża, zwłaszcza 
czynnikach ograniczających prowadze-
nie eksploatacji. Proces cyfryzacji i in-
formatyzacji jest zapisany w strategii 
do roku 2030 w programach: Jakość 
i Efektywność.

Celem jest stworzenie trójwymiaro-
wego modelu złóż wchodzących w skład 
JSW. Modelowaniem są objęte pokłady 
przemysłowe, w których zaplanowano 
eksploatację do 2030 roku. Dzięki temu 
powstaje potężna baza danych o zaso-
bach i parametrach jakościowych wę-
gli, bezcenna dla służb geologicznych. 
Ostatecznie dane te zostaną użyte 
do automatycznego wykonywania har-
monogramów wydobycia z perspektywą 

Ostatnio często słyszymy pytanie: Dlacze-
go JSW SIG angażuje się w organizację 
konferencji? Odpowiedź jest bardzo pro-
sta, otóż w gospodarce XXI wieku to wła-
śnie wiedza jest najcenniejszym zasobem, 
który decyduje o rozwoju ekonomicznym. 

Konferencje, seminaria i webinary, 
mające na celu stworzenie forum do pre-
zentacji aktualnych badań oraz wymia-
ny osiągnięć naukowych, są jednym 
z ważniejszych do tego narzędzi. Ponad-
to stanowią unikalną platformę wymia-
ny doświadczeń oraz już wcześniej naby-
tych kompetencji. Pandemia co prawda 
ograniczyła do minimum wszelkie inter-
personalne kontakty, otworzyła jednak 
miejsce i czas dla wspólnych spotkań 
w wirtualnej przestrzeni. Są one jedyną 
alternatywą dla konferencji z czasów 
przedpandemicznych. Dodatkowym atu-
tem jest możliwość korzystania podczas 
prezentacji z technik graficznych, które 

w tym rodzaju przekazu poprawiają nie 
tylko percepcję odbiorcy, ale również 
wpływają na szybkość przyswajania no-
winek technologicznych.

 •
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Upowszechniamy 
najcenniejszy zasób

wieloletniego wydobycia najbardziej 
optymalnych na daną chwilę pokładów 
węgla. 

LIDER INNOWACYJNOŚCI
Efekty i korzyści płynące z realiza-

cji projektu można wymieniać bardzo 
długo. Zaczynając od najprostszych – 
to przede wszystkim wizualizacja złoża 
umożliwiająca lepsze rozeznanie się 
w budowie geologicznej, w relacjach za-
burzeń tektonicznych z projektowanymi 
wyrobiskami. Co najważniejsze, wyko-
nanie modelu umożliwiło uporządkować 
dokumentację geologiczną na poszcze-
gólnych ruchach, a w przyszłości posłuży 

do sporządzenia nowej, opartej na tym 
narzędziu. Dziś w erze szeroko pojętego 
downsizingu tomy dokumentów, map 
i arkuszy obliczeniowych są zastępo-
wane jednym plikiem zgranym na pen-
drive, który można nosić w kieszeni. 
Oczywiście wymaga to wymodelowa-
nia wszystkich pokładów w złożu, nie 
tylko wybranych przemysłowych. Przy 
odpowiednio częstej aktualizacji mode-
lu zarządzanie bazą zasobową w wer-
sji rozszerzonej może się odbywać dla 
wszystkich złóż z poziomu jednego kom-
putera. W ten sposób JSW przestaje być 
tylko spółką górniczą, a staje się świato-
wym liderem innowacyjności. •
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Bolesna droga przemian
Za wzorcowy przykład regionu, w którym 
rozwiązano problem likwidacji kopalń 
węgla kamiennego, służy Zagłębie Ruh-
ry. Bogate, czyste miasta, zatrudnienie 
podtrzymane dzięki wieloletnim planom 
likwidacyjnym i powstawaniu nowych za-
kładów. O węglowej przeszłości przypomi-
na wieża szybowa przy drodze w Bochum, 
muzeum górnictwa...

Przynajmniej my to tak widzimy. 
Gdy rozmawiać z Niemcami, zwłaszcza 
nie tymi z pierwszego rzutu emigracji, 
sytuacja wygląda mniej radośnie. Miej-
sca pracy powstały, ale region jako taki 
stracił. Spadł w rankingu zamożności 
na dalsze pozycje i z różną skuteczno-
ścią (jak na niemieckie warunki) walczy 
o wydźwignięcie się. Choć wiadomo, 
że dawnej roli raczej nie odzyska. Po-
dobnie dzieje się w Nordzie we Fran-
cji, Pays Noir w Belgii, górniczych mia-
steczkach w Walii… To zwykły porządek 
dziejów, efekt przemian zachodzących 
w wyniku zmian i postępu technicz-
nego. Proces, którego wdrożenie stwo-
rzyło niegdyś siłę Europy, opiera się 
na zasadzie – żeby ktoś zyskał, ktoś 
musi stracić.

KAŻDY WYBIERA, CO CHCE
W pierwszych dniach listopada ubie-

głego roku upubliczniono raport Instytu-
tu Badań Strukturalnych „Województwo 
śląskie w punkcie zwrotnym transforma-
cji”, poruszający kwestię – co po węglu. 
Zaletą raportu jest dokładny opis woje-
wództwa i jego przemysłu, jak też poka-
zanie sytuacji i zjawisk bez wyciągania 
dodatkowych wniosków. 

Co innego w wypadku komentarzy 
i omówień tegoż raportu. Rekord pobił 
jeden z serwisów biznesowych, w któ-
rym można było wyczytać, że na skutek 
wydobywania węgla śląska gospodarka 
słabnie z godziny na godzinę. A przez 
to, że kopalnie są w spółkach należą-
cych do Skarbu Państwa, przedsiębior-
czość Ślązaków kuleje. Zamiast zakła-
dać jednoosobowe działalności, ci wciąż 
pracują w firmach, które okazują się 

mało innowacyjne. Czemu winne jest 
też górnictwo. 

Wcześniejsze emerytury, wypadki 
przy pracy i choroby zawodowe dodat-
kowo psują statystykę aktywności. Gdzie 
zresztą mieliby pracować ludzie, jeśli 
z uwagi na problemy wynikające z po-
trzeby rekultywacji terenów pogórni-
czych, w tym konieczność wzmacniania 
fundamentów stawianych konstrukcji, 
w regionie katowickim lokuje swoje sie-
dziby znacznie mniej firm zagranicz-
nych, niż by mogło. W efekcie młodzi 
wyjeżdżają, a miasta i cały region stop-
niowo się wyludnia. 

GDYBY NIE WĘGIEL,  
GDYBY NIE MEDIA
Wychodzi na to, że gdyby nie złoża 

węgla kamiennego, bylibyśmy szczęśli-
wym, radosnym regionem, rozkwita-
jącym wszechstronnie bez oglądania 
się na monokulturę przemysłową. No 
i oczywiście nie byłoby problemu wy-
ludniania, gdyż ludzie z całego kraju nie 
mieliby prawie dwustuletniej motywacji 
do przenoszenia się tutaj. 

Nie sposób oczywiście nikomu 
zabronić, by na podstawie materiału 

pokazującego zagrożenia, jakie stoją 
głównie przed górniczą częścią woje-
wództwa, przywołał apokaliptyczną 
wizję beznadziei i upadku. Tak samo 
nie sposób zabronić wybiórczego ko-
rzystania z przedstawionych danych 
i – co gorsza – pokazywania wniosków 
propagandowych, ilustrujących tezę 
o nieszczęściach wynikających z gór-
nictwa i kopalń.

Przykłady takiego podejścia przewi-
nęły się przez internet także przy oma-
wianiu raportu NIK dotyczącego węgla 
i energetyki. Materiał odsyłał do tezy 
podstawowej powtarzanej przez tę in-
stytucję przy każdej okazji – mogłoby 
być lepiej. Gdyby kopalnie wydobywały 
węgiel taniej, gdyby było mniej awarii 
i wypadków, gdyby podwyższyły wy-
dajność… Po prostu rozpacz, gdy popa-
trzy się, jak wiele można było zrobić, 
a zrobione nie zostało. Jak, dlaczego? 
To nie jest problem kontrolerów. Niech 
się martwią kierownictwa zakładów 
i spółek. 

NIK pominął zresztą podstawowy ar-
gument antywęglowców – uzyskiwanie 
energii z węgla będzie coraz droższe, 
bo być musi w efekcie coraz wyższych 

unijnych opłat za spalanie paliw kopal-
nych. Przy czym dobijanie jednej for-
my pozyskiwania energii sztucznymi 
obciążeniami traktowane jest jak zja-
wisko przyrodnicze – huragan, susza, 
tsunami… Nie ma ucieczki, trzeba się 
dostosować.

MAŁO CIEKAWIE
Zafiksowanie na likwidacji węgla do-

tyczy całej unijnej Europy. Nie ma zna-
czenia, że gdy zrobiło się zimno, kraje 
z czołówki postępu uruchomiły trzyma-
ne w rezerwie elektrownie węglowe. 
Prawie nikt nie wspomina, że korzysta-
nie głównie z OZE wymaga instalowania 
źródeł potencjalnej mocy wielokrotnie 
przekraczających realne potrzeby. Jest 
tylko nacisk na likwidowanie wydobycia 
węgla w Polsce, gdzie budowanie wiatra-
ków się opóźniło. 

Obecnie, jakkolwiek staralibyśmy się 
to nadgonić, sytuacji szybko nie zmie-
nimy. Trudno też wierzyć, że OZE po-
krywające średnio 7–10, maksymalnie 
do 15 proc. potrzeb, zdołają uchronić 
nas przed znalezieniem się za kilkana-
ście lat między importem węgla kamien-
nego (przykład Francuzów, Niemców, 
wkrótce też Czechów) a coraz większym 
importem już obecnie brakującej  nam  
energii.  

Tymczasem ponieważ większość 
polskiego węgla kamiennego pochodzi 
z Zagłębia Górnośląskiego, działania 
likwidacyjne powodują zmiany odczu-
walne głównie w tym regionie. Zmiany 
są nieco, a będą bardzo bolesne. Trzeba 
o tym mówić, trzeba to pokazywać, trze-
ba – co na miarę pomysłów i możliwości 
robią samorządy – stopniowo wpasowy-
wać się do nowych realiów.

Ostatnim, czego w tych warunkach 
potrzebujemy, są głosy histerycznych 
ekolobbystów, widzących ratunek świa-
ta w natychmiastowym wystrzeleniu 
w kosmos wszystkiego, co w Katowic-
kiem wiąże się z węglem. A potem za-
pewnieniu dostępu do dużej ilości taniej 
energii. 

ZBIGNIEW KORWIN

CUENCA W EKWADORZE ZAKAZUJE WYDOBYCIA 
NA DUŻĄ SKALĘ. Mieszkańcy miasta Cuen-
ca w południowym Ekwadorze zagłoso-
wali za zakazem przyszłej działalności 
wydobywczej na dużą skalę w pięciu 
pobliskich strefach, czyli obszarze o po-
wierzchni ponad 3100 km kwadrato-
wych zamieszkiwanym przez ponad  
580 tys. osób. 

Ekwadorski sąd najwyższy przyznał, 
że mieszkańcy mogą wypowiedzieć się 
tylko na temat jeszcze nieprzyznanych 
praw do wydobycia, a nie na temat licen-
cjonowanych projektów. Ponad 80 proc. 
elektoratu głosowało za zakazem, któ-
ry zdaniem zwolenników wzmacnia 
„prawa natury”, gwarantowane przez 
konstytucję z 2008 roku. Wynik referen-
dum jest prawnie wiążący, co oznacza, 
że następny prezydent Ekwadoru będzie 
musiał go wdrożyć.

Chociaż na tym obszarze nie działają 
jeszcze żadne duże kopalnie, wyniki po-
wszechnego głosowania mogą zatrzymać 
ponad 40 koncesji na miedź, złoto i sre-
bro. Ekwador w ciągu ostatnich dwóch 
lat zyskał popularność jako miejsce doce-
lowe inwestycji górniczych, ale sprzeciw 
wobec wydobywania zasobów tego kraju 
może pokrzyżować rządowy plan przy-
ciągnięcia 3,7 mld dolarów inwestycji 
górniczych do 2022 roku.

W ubiegłym roku wydobycie w Ekwa-
dorze przyniosło 810 mln dolarów eks-
portu, 430 mln podatków i 374 mln bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych.

MILIARDER NAGUIB SAWIRIS STAWIA NA ZŁOTO EGIPTU. 
Egipski miliarder Naguib Sawiris wspiera 
dążenie swojego kraju do rozwoju prze-
mysłu złota po drastycznych zmianach 
w przepisach dotyczących wydobycia, 

które wprowadzono w zeszłym roku. 
Akh Gold, spółka zależna Altus Strategies, 
której większościowym właścicielem jest  
Naguib Sawiris, podpisała w lutym br. 
cztery kontrakty na eksplorację w dzie-
więciu blokach położonych na wschod-
niej pustyni kraju. Umowy, w ramach 
których Akh Gold zainwestuje około 4,1 
mln dolarów w poszukiwania, znalazły 
się wśród 10 nowych kontraktów na po-
szukiwanie złota podpisanych 17 lutego.

Egipt, który łączy północno-wschod-
nią Afrykę z Bliskim Wschodem, prze-
znaczył miliard dolarów na nowe in-
westycje w sektorze wydobywczym 
i energetycznym do 2030 roku.

CHILE WNOSI SPRAWĘ DO SĄDU ARBITRAŻOWE-
GO PRZECIWKO ALBEMARLE. Chile wszczęło 
postępowanie arbitrażowe przeciwko 
Albemarle, największemu na świecie 

producentowi litu, za rzekome zaniżanie 
tantiem z tytułu sprzedaży. Pablo Terra-
zas, szef Corfo, które obsługuje kontrakty 
litowe, powiedział dziennikowi El Mer-
curio, że biuro złożyło w piątek wniosek 
do Międzynarodowej Izby Handlowej, 
żądając około 15 mln dolarów dodatko-
wych płatności na 2020 rok.

Albemarle prowadzi duże projekty 
litowe na ogromnych solniskach Ataka-
ma w Chile, w których znajdują się jedne 
z największych na świecie złóż litu, ultra-
lekkiego metalu potrzebnego do produkcji 
akumulatorów, które napędzają przejście 
na pojazdy elektryczne. Terrazas powie-
dział, że metoda obliczania prowizji, jaką 
Albemarle zapłacił Chile, została w ze-
szłym roku nieprawidłowo zastosowana, 
co oznaczało, że zapłacił około 44 mln 
dolarów, a według niego suma powinna 
wynosić około 60 mln dolarów. •

Górnictwo na świecie

Ponieważ większość polskiego węgla kamiennego pochodzi z Zagłębia Górnośląskiego, działania 
likwidacyjne powodują zmiany odczuwalne głównie w tym regionie
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Gama układów napędowych oferowanych w nowym modelu Qashqaia obejmuje warianty 2WD i 4WD

Hyundai zaprezentował prototyp TIGER, który potrafi nie tylko jeździć, ale i chodzić po schodach

Qashqai będzie dostępny nie tylko z silnikiem benzynowym 1,3 DIG-T z technologią mild hybrid

Ruszyły przygotowania do uruchomienia w przyszłym roku produkcji nowych modeli
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Nowy Nissan Qashqai
Nissan pokazał nową generację modelu 
Qashqai, która ma trafić na rynek latem 
tego roku. Sylwetka nowego crossovera 
jest bardziej zdecydowana dzięki wydat-
nym nadkolom, zwiększonemu rozstawo-
wi osi i imponującym 20-calowym obrę-
czom kół, które pojawiły się w tym modelu 
po raz pierwszy.

Rozstaw osi wzrósł o 20 mm, 
a całkowita długość została zwiększo-
na o 35 mm. Nieznacznie wzrosła także 
wysokość samochodu (+25 mm), a jego 
szerokość zwiększyła się o 32 mm, dzięki 
czemu lepiej prezentuje się na drodze.

Pojemność bagażnika została zwięk-
szona o 74 litry w stosunku do modelu 
poprzedniej generacji, po części poprzez 
obniżenie podłogi bagażnika o 20 mm, 
dzięki bardziej kompaktowej konstrukcji 
tylnego zawieszenia.

Qashqai będzie dostępny nie tyl-
ko z silnikiem benzynowym 1,3 DIG-T 
z technologią mild hybrid, ale także 
z debiutującym na europejskim rynku 
nowym układem napędowym e-PO-
WER – nowatorskim i wielokrotnie na-
gradzanym systemem Nissana, w któ-
rym wykorzystano technologie znane 
z pionierskiego elektrycznego Nissana 
LEAF. 1,3-litrowa jednostka DIG-T będzie 
dostępna w dwóch wersjach – o mocy  
140 KM i 158 KM. 

Gama układów napędowych ofe-
rowanych w nowym modelu Qashqaia 
obejmuje warianty 2WD i 4WD (tyl-
ko z mocniejszym silnikiem), sześcio-
biegową manualną skrzynię biegów, 
nową przekładnię Xtronic oraz zapew-
niający wrażenia jazdy z napędem 

w pełni elektrycznym hybrydowy system 
e-Power, by spełnić wszystkie oczekiwa-
nia klientów i zapewniać radość z jazdy 
w każdej konfiguracji napędu. Hybryda 
e-Power ma silnik spalinowy 1,5 litra 
i silnik elektryczny – łącznie 188 KM 
mocy. 

TYSKI FIAT W PRZEMIANACH
W fabryce Fiata, czyli obecnie Stel-

lantis w Tychach, ruszyły przygotowa-
nia do uruchomienia w przyszłym roku 
produkcji nowych modeli w technologii 
koncernu PSA. Nadal będzie tam utrzy-
mana produkcja Fiata 500 i Lancii Ypsi-
lon, co oznacza, że będzie to pierwsza 
w koncernie Stellantis fabryka, gdzie 
pod jednym dachem będą funkcjonowa-
ły procesy produkcyjne obydwu koncer-
nów. Z czasem zostaną zunifikowane, 
ale na razie każdy ma własną filozofię 
produkcji, tempo, procedury czy zasto-
sowane oprogramowanie. 

Tychy przez lata były rozbudowy-
wane na zasadzie dostawiania w razie 
potrzeby nowych budynków, mieszczą-
cych kolejne elementy procesu produk-
cji. Teraz trzeba to wszystko uporządko-
wać, aby stworzyć obok drugą linię dla 
technologii PSA. W zasadzie to niemal 
tworzenie drugiej fabryki w istniejących 
budynkach.

Przy okazji nowej platformy do fa-
bryki mocniej wejdzie elektromobilność. 
– Obecnie produkujemy Fiaty 500 
i Lancie Ypsilon w wersji mild hybrid. 
W przyszłości zaczniemy produkować 
także całkowicie elektryczne samocho-
dy bateryjne BEV, więc będziemy mu-
sieli także do tych potrzeb dostosować 

nasz proces produkcyjny – powiedział 
Tomasz Gębka, dyrektor fabryki. 

Tychy będą też pionierem pod innym 
względem – to pierwsza fabryka poza 
Włochami, z której będą wyjeżdżały sa-
mochody Alfa Romeo. 

CHODZĄCY DOSTAWCZAK 
HYUNDAIA
Hyundai zaprezentował prototyp 

TIGER, który potrafi nie tylko jeździć, 
ale i chodzić po schodach. To także za-
powiedź nowej architektury, w której 
na płaskiej platformie zawierającej sil-
nik i baterie można będzie zabudowy-
wać dowolne nadwozia. 

Podobny samochód firma przedsta-
wiła dwa lata temu jako połączenie robo-
ta i pojazdu, umożliwiające na przykład 
akcje ratownicze w wypadku katakli-
zmów. Nazwa TIGER to skrót od Trans-
forming Intelligent Ground Excursion 
Robot, co oznacza inteligentnego, podle-
gającego transformacji robota do prze-
jazdów terenowych. Pierwsze zdjęcia 
pokazują go na powierzchni Marsa, 
co znakomicie odpowiada zainteresowa-
niu, jakie wzbudziło lądowanie kolejnej 
sondy NASA na tej planecie. Znacznie 
bardziej prawdopodobne jest jednak za-
stosowanie go do… robienia zakupów 
czy dostaw z restauracji. Dzięki swojej 
budowie nie tylko dowiezie zamówienie 
pod dom, ale także dostarczy pod drzwi. 
Rynek takich pojazdów w najbliższej de-
kadzie ma się zwiększyć siedmiokrotnie.

Według ubiegłorocznych prognoz 
firmy Allied Market Research w tym 
roku wartość rynku autonomicznych do-
staw ostatniej mili, czyli bezpośrednich 

dostaw do klienta, wyniesie 11,9 mld do-
larów. W 2030 roku jego wartość ma sko-
czyć do 84,72 mld dolarów. To skutek 
gwałtownego rozwoju e-commerce czy 
internetowych serwisów zamawiania 
jedzenia do domu.

Z drugiej strony rozwój tego rynku 
zwiększa zapotrzebowanie na pojazdy 
dostosowane do indywidualnych po-
trzeb zamawiającej je firmy. W tym wy-
padku dobrze się sprawdza zbudowanie 
pojazdu na platformie (dawniej mówiło 
się: na ramie) zawierającej silniki i ba-
terie. Według koncernu Hyundai Motor 
Group w roku 2030 sprzedaż aut zbudo-
wanych w taki sposób ma w tej marce 
sięgnąć 1 mln sztuk rocznie. 

TIGER ma symetryczną budowę 
i cztery koła, które mogą się niezależ-
nie obracać o 360 stopni, co oznacza, 
że może bez problemów jechać w przód, 
w tym i w bok, a także obracać się wo-
kół własnej osi. Silniki zamontowano 
w kołach, co dało napęd 4x4, ale także 
umożliwiło umieszczenie ich na wy-
sięgnikach pozwalających maszynie 
„wchodzić” na schody czy kroczyć ponad 
przeszkodami. 

Wysokość zawieszenia regulowana 
niezależnie dla każdego koła pozwala 
także na to, aby przewożone ładunki 
utrzymywać w poziomie, co jest trudne 
w wypadku tradycyjnych samochodów. 
To atut w wypadku konieczności zawie-
zienia niektórych ładunków czy urzą-
dzeń w miejsca, gdzie nie ma drogi, lub 
przywiezienia z takich miejsc rannych, 
na przykład ofiar wypadków czy kata-
strof naturalnych.

  PIOTR MYSZOR
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N ie zabiło go pierwsze pchnięcie no-
żem. Ani drugie, ani może nawet 

trzecie. Ale było ich w sumie jedenaście, 
a każde kolejne mocniejsze. Sprawcy 
nigdy nie ujęto, jakby rozpłynął się w po-
wietrzu razem z morską bryzą.

Adama znaleziono w dużej plamie 
krwi kilka dni później, na środku salo-
nu jego apartamentu. Jeździł do niego 
rzadko, ale mimo to pani sprzątająca 
przychodziła co tydzień – na stole stały 
więc zawsze świeże kwiaty, a wszystko 
było na swoim miejscu.

Gdy śledczy zaczęli poszukiwania 
potencjalnego sprawcy, natrafili na nie 
lada kłopot. Adam właściwie nie miał 
przyjaciół, ba – nie miał nawet praw-
dziwie życzliwych mu osób. Naraził się 
prawie każdemu, z wieloma osobami 
wchodząc w wieloletnie zatargi.

Urodził się jako jedyne dziecko 
w rodzinie bogatego przedsiębior-
cy. Był wychowywany dość chłodno, 
bo wtedy wierzono, że tak trzeba. Ro-
dzice Adama byli lubianymi ludźmi. 
Wszystkich traktowali z szacunkiem, 
mimo że byli niezwykle wymagający, 
a czasami nawet surowi. Adam wyrósł 
jednak na gnuśnego cwaniaka, które-
go jedynym życiowym celem stało się 
przejęcie majątku rodziców. Nie ukry-
wał, że był gotów posunąć się do naj-
bardziej niecnych zachowań, by osią-
gnąć to, czego chciał.

I choć zajęło mu to kilka lat – odniósł 
sukces. Niemal podstępem przejął firmę 
ojca, jego samego po jakimś czasie cał-
kowicie z niej wykluczając. Nie minęło 
wiele czasu, aż oboje rodziców umieścił 
w ośrodku opiekuńczym. Oni się wtedy 
nie buntowali, jakby brali na siebie winę 
za to, kogo wychowali…

To nie był jednak nawet wierzchołek 
tego, do czego był w stanie się posunąć. 
Adam słynął ze złego traktowania swoich 
pracowników i wykorzystywania swo-
jej pozycji. Bez skrupułów poniżał ludzi 
i okradał ich z ich własnych pieniędzy, ob-
niżając pensje do takiego poziomu, by wy-
starczało im na przeżycie, ale niewiele 
więcej. W tym czasie zresztą wykorzysty-
wał sytuację rynkową i systematycznie się 
bogacił, sam będąc bardzo rozrzutnym.

Warto też zatrzymać się przy życiu 
osobistym Adama. Był bardzo przystojny 
i zadbany, a to gubiło wiele kobiet. Jeź-
dził dobrymi samochodami, na początku 
znajomości obsypywał kobiety kwiatami 
i prezentami. Gdy były w nim już ślepo 
rozkochane – zaczynał swoją grę powol-
nego uzależniania od siebie, odcinania 
od rodziny i znajomych, a później nisz-
czenia na wszystkich poziomach. Gdy 
nie mógł już swojej partnerki bardziej 
poniżyć – znajdował kolejną. Nieraz 
zdarzało się tak, że miał takich rozko-
chanych w sobie kobiet nawet trzy. I nie 
można w nich było dopatrywać się tylko 

łasych na pieniądze i dobre samochody 
– na jego wysublimowaną grę łapały się 
dobre i fajne dziewczyny, które niczym 
nie zasłużyły sobie na takie traktowanie.

I sytuacje jak opisane powyżej po-
jawiałyby się w życiu Adama jeszcze 
z pewnością wielokrotnie, gdyby pew-
nego razu nie trafił na godną siebie za-
wodniczkę. Zofia była bardzo młoda, ale 
nie imponowały jej ani jego samochody, 
ani pieniądze, ani odwiedzone przez 
niego kraje czy uprawiane sporty. Sama 
potrafiła o siebie zadbać i jako pierwsza 
była dla Adama niezdobywalna.

Na niego działało to jak płachta 
na byka. Dwoił się i troił, wykorzystując 
wszystkie swoje sztuczki. Ona pozosta-
wała niewzruszona i mało tego – na każ-
dym kroku wytykała mu jego błędy i nie-
dociągnięcia. I im bardziej nim gardziła, 
tym jego obsesja na jej punkcie rosła. Aż 
do tamtego popołudnia…

Umówili się w jego nadmorskim 
apartamencie dość dla niego niespodzie-
wanie. Prawdę mówiąc – on był pewien 
swojej wygranej w tej dziwnej grze. Sku-
piony na swoim celu przeoczył jednak 
wiele szczegółów, które nie powinny 
mu umknąć. Gdyby się lepiej przyjrzał 
Zofii, zobaczyłby podobieństwa nie tyl-
ko w ich zainteresowaniach, ale także 
mimikę, sposób chodzenia, karnację, 
kształt nosa… Zofia była jego przyrod-
nią siostrą, owocem romansu jego ojca 
z jedną z pracownic.

Ona sama nigdy nie przebaczyła 
ojcu, że się do niej nie przyznawał, choć 
zabezpieczył jej i matce wystarczające 
do życia pieniądze. Gdy jednak po latach 
odnalazła go w ośrodku – postanowiła 
poznać jego syna.

A sprawcy lub – jak sądzono – spraw-
ców jego morderstwa nigdy nie ustalono.

  •

R O Z M A I T O Ś C I
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Syneczek

Powitania mogą być jednym z najbar-
dziej krępujących momentów spotkania 
i warto się nad nimi pochylić, bo ich za-
sady są wbrew pozorom bardzo proste. 
Na wstępie – sam uścisk dłoni powinien 
być zdecydowany, ale ani za mocny, ani 
za słaby. Nie powinno się przytrzymywać 
dłoni witanej osoby zbyt długo ani zbyt 
mocno nią potrząsać. Ma to być po pro-
stu naturalny, serdeczny gest. Ważne jest 
także, że nieco inaczej kształtują się za-
sady podawania dłoni na gruncie towa-
rzyskim, a inaczej – na początku spotkań 
biznesowych. 

Podczas towarzyskiego spotkania 
według powszechnych norm młodszy 
wita starszego, a mężczyzna kobietę. 
Biznesowy savoir vivre bywa nieco bar-
dziej skomplikowany, gdyż nie uznaje 
płci i wieku, a kluczem jest stanowisko 
i jego ranga. Przyjmuje się, że pierwszy 
wita się ten, kto zajmuje stanowisko niż-
sze, ale to osoba wyższa rangą powinna 
wyciągnąć dłoń w geście powitania, a nie 
odwrotnie.

Inaczej ma się sytuacja w trakcie 
spotkania z klientem, którego traktuje 
się właśnie jak swego rodzaju „szefa” 
i to do przedstawiciela firmy należy 
przywitanie go. I tak jak w przypadku 
prawdziwego szefa – to od niego zależy, 
czy zechce nam podać rękę, czy nie.

W sytuacji, gdy na gruncie bizneso-
wym spotykają się osoby o pozycjach po-
dobnej rangi w firmie – obowiązują takie 

zasady jak w trakcie spotkań towarzy-
skich, czyli rękę pierwsza podaje kobieta 
mężczyźnie, a osoba starsza młodszej.

W Polsce, szczególnie wśród star-
szych mężczyzn, jest jednak jeden, nie-
rzadko dość kłopotliwy zwyczaj. Chodzi 
tutaj o całowanie kobiet w rękę. I tutaj 
już wiele zależy od sytuacji – gdy ko-
bieta widzi, że jest to wyraz szacunku, 
może, ale nie musi pozwolić na taki gest. 
Należy jednak pamiętać, że jest to za-
chowanie mocno staromodne, często 
krępujące i niezbyt dobrze widziane 
w sytuacjach biznesowych, a w czasach 
pandemii – także dość niebezpieczne 
i warte przemyślenia.

Dotykając już tematu higieny rąk 
– wykluczone jest podawanie brudnej 
lub mokrej dłoni. Należy też uszanować 
sytuację, gdy ktoś z powodu pandemii 
nie chce podać nam ręki – nawet wśród 
dyplomatów zeszły rok wymusił alterna-
tywne przywitania, takie jak na przykład 
delikatne dotknięcie się łokciem.

 HK

Badanie UCE Research i SYNO Poland wy-
kazało, że podczas pandemii 42 proc. Po-
laków odczuło pogorszenie zdrowia psy-
chicznego. Częściej deklarują to kobiety 
niż mężczyźni. Jako główną przyczynę 
problemu ankietowani wskazują złe zno-
szenie izolacji społecznej. Wymieniane 
objawy to zaburzenia snu, lęki i niepokój. 
Niemal 80 proc. badanych nie doświad-
czało ich przed pandemią. Prawie 70 proc. 
osób z takimi dolegliwościami nie szukało 
specjalistycznej pomocy.

DLACZEGO KOBIETY GORZEJ ZNOSZĄ TEN 
CZAS? Kobiety częściej niż mężczyźni 
przyznają, że ich stan psychiczny się 
pogorszył – różnica wynosi 11,8 proc. 
Jednak zdaniem ekspertów nie musi 
to oznaczać, że częściej tego doświad-
czają. Mężczyźni są bowiem od małego 
uczeni, by nie przyznawać się do słabo-
ści, więc ich wyniki mogą być zaniżone. 
Kobiety, które w ostatnim roku przeszły 
na home office, mogą przeżywać dużo 
większą stratę niż mężczyźni. Wcześniej, 
gdy jeździły do pracy, mogły odrywać się 
od domowych obowiązków. Teraz często 
wszystko jest na ich głowie, bo wciąż nie 
wszyscy panowie są przekonani do part-
nerstwa w związku.

CZEGO NAJBARDZIEJ SIĘ BOIMY? Główną 
przyczyną pogorszenia zdrowia psy-
chicznego Polaków jest złe znoszenie 
izolacji społecznej – odpowiedziało tak 
49,2 proc. badanych. Na drugim i trzecim 
miejscu wymieniają obawy przed tym, 
że ktoś bliski zachoruje lub oni sami za-
rażą się koronawirusem – 42 i 34,6 proc. 

Niechęć do wykonywania obowiązków 
służbowych w domu wymienia 8,5 proc., 
a złe warunki w miejscu pracy – 3,5 proc. 
respondentów. Najrzadziej obawiamy 
się braku dostępu do leków – ten powód 
wskazało 2,8 proc. badanych.

CZY GROZI NAM EPIDEMIA DEPRESJI? Eks-
perci komentując wyniki badania, 
przyznają, że nie są one dobre, jednak 
pocieszające jest to, że większość an-
kietowanych nie czuje utraty zdrowia 
psychicznego. W najbliższym czasie nie 
należy się więc obawiać nadejścia pan-
demii depresji. Zamknięcie spowodowa-
ne przez koronawirusa to bardzo trud-
ne doświadczenie dla wszystkich, pod 
wieloma względami. Potrzeba kontaktu 
z innymi, także fizycznej bliskości, jest 
jedną z najważniejszych, jakie ma czło-
wiek. Zatem to zrozumiałe, że najczę-
ściej właśnie izolacja społeczna stanowi 
dla nas problem. Jednak z uwagi na to, 
że obostrzenia jeszcze długo nie znikną, 
osoby mające problemy na tle psychicz-
nym powinny zacząć korzystać z profe-
sjonalnej pomocy. •
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Jak się witać, żeby  
uniknąć gafy
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Podając rękę, warto także nawiązać kontakt 
wzrokowy
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Krzyżówka panoramiczna nr 5
61 PROC. BADANYCH PESYMISTYCZNIE OCENIA KIE-
RUNEK ZMIAN W POLSCE. Z sondażu Kantaru 
wynika jednocześnie, że 23 proc. ocenia 
zmiany pozytywnie, a 16 proc. ankieto-
wanych nie potrafiło ocenić biegu spraw. 
Badanie pokazało, że trzech na czterech 
Polaków (75 proc.) jest zdania, że gospo-
darka w kraju znajduje się w stanie kry-
zysu, przy czym większość z nich (43 proc. 
ogółu) uważa, że jest to lekki kryzys. Po-
lacy pozytywnie nastawieni do stanu 
polskiej gospodarki stanowią 18 proc. re-
spondentów. 31 proc. ankietowanych jest 
zdania, że w najbliższych trzech latach 
materialne warunki życia w kraju się nie 
zmienią, a 44 proc. Polaków wskazuje 
na pogorszenie obecnych warunków.

POLSKA MOŻE STAĆ SIĘ EUROPEJSKIM CENTRUM 
PRODUKCJI BATERII DO AUT ELEKTRYCZNYCH. 
Obecnie eksportujemy je do Niemiec, 
Włoch i Francji, ale powstają kolejne 
fabryki. W analizie bilansu płatniczego 
w trzecim kwartale 2020 roku (ostatnie 
dane kwartalne) polski eksport do Nie-
miec, naszego najważniejszego partnera 
handlowego, rósł głównie dzięki kom-
ponentom do produkcji elektrycznych 
samochodów. Najbardziej zwiększył 
się eksport baterii, ich wartość wzrosła 
w trzecim kwartale do przeszło 2 mld 
złotych. Wynikało to z silnego popytu 
spowodowanego przestawianiem się 
niemieckich koncernów na produkcję 
aut elektrycznych.

W UBIEGŁYM ROKU FOTORADARY WYKRYŁY PRAWIE 
1,12 MLN WYKROCZEŃ DROGOWYCH. Kierowcy 
przekraczali dozwoloną prędkość śred-
nio o 22 km/h. Najwięcej przekroczeń 
prędkości wyłapanych przez fotoradary 
GITD – 657 tys. – zarejestrowano w prze-
dziale od 11 do 20 km/h. Rekordzistę 
wyłapał fotoradar w miejscowości Li-
gota Górna w województwie opolskim: 
kierowca samochodu na obszarze nie-
zabudowanym, gdzie obowiązuje ogra-
niczenie prędkości do 70 km/h, jechał 
z prędkością 212 km/h. Dla przypomnie-
nia podajemy, ile płacimy za przekrocze-
nie prędkości: do 10 km/h – 50 złotych, 
bez punktów karnych; 11–20 km/h – 
50–100 złotych i 2 punkty karne; 
21–30 km/h – 100–200 złotych i 4 punkty 
karne; 31–40 km/h – 200–300 złotych 
i 6 punktów karnych; 41–50 km/h –  
300–400 złotych i 8 punktów karnych; 
ponad 51 km/h – 400–500 złotych  
i 10 punktów karnych. •

Zespół archeologów odkrył w Egipcie po-
zostałości browaru sprzed 5 tys. lat. Po-
dobno miał on niezłe moce przerobowe 
– mógł wytwarzać tysiące litrów piwa. 
Według egipskiego Ministerstwa ds. Sta-
rożytności może to być najstarszy na świe-
cie browar o dużej produkcji. Jako pierwsi 
o jego istnieniu pisali już brytyjscy arche-
olodzy 100 lat temu, ale nie udało im się 
ustalić jego położenia.

Wykopaliska były prowadzone 
na obszarze badań archeologicznych 
na zachód od Nilu i 450 kilometrów 
na południe od Kairu. Znajdują się tam 
cmentarze i świątynie z najwcześniej-
szego okresu w dziejach Egiptu. Odna-
leziono wśród nich między innymi po-
mniki oddające hołd Ozyrysowi, władcy 
krainy umarłych starożytnego państwa. 
Odkopany browar pochodzi z czasów 
panowania króla Narmera (Menesa), 
twórcy i założyciela państwa Obydwu 
Krajów, czyli Górnego i Dolnego Egip-
tu, oraz I dynastii (3150–2613 rok przed 
naszą erą). Jego zdolność produkcyjna 
robi wrażenie – 22,4 tys. litrów. Mie-
ści się w nim osiem wielkich komór, 
każda długa na 20 i szeroka na 2,5 me-
tra. W każdej w dwóch rzędach stało 
40 glinianych naczyń, w których warzo-
no piwo w ówczesny sposób – podgrze-
wając mieszaninę ziarna i wody. 

Badacze, którzy dokonali odkrycia, 
uważają, że piwo było używane podczas 

rytuałów pogrzebowych pierw-
szych królów Egiptu. Browar zbu-
dowano bowiem blisko miejsca, 
gdzie odbywały się uroczystości 
religijne rodziny królewskiej. Zresztą 
już wcześniej wiele razy odnajdywano 
dowody, że piwo było jednym z darów 
wotywnych dawnych Egipcjan.

PIELĘGNIARKI OBURZONE
Nie wszystkie pomysły 

atrakcyjne w teorii kończą 
się sukcesem po wprowa-
dzeniu ich w życie. Prze-
konał się o tym krakowski 
browar Brokreacja, który 
postanowił użyć na ety-
kiecie piwa The Nurse wi-
zerunku pielęgniarki. Nie 
był to jednak realistyczny 
portret, tylko żartobliwa 
karykatura, w której pod-
kreślono figurę kobiety. 
Na reakcję środowiska nie trzeba było 
długo czekać. Naczelna Izba Pielęgnia-
rek i Położnych złożyła do Rady Etyki 
Reklamy skargę, argumentując, że rysu-
nek na etykiecie dyskryminuje kobiety 
wykonujące ten zawód oraz umacnia 
krzywdzący stereotyp pielęgniarki jako 
osoby definiowanej przez atrakcyjność 
seksualną, a nie przez na przykład fa-
chowość. Izba podkreśliła, że zawód ten 
cieszy się wysokim prestiżem i zaufa-
niem w polskim społeczeństwie. NIPiP 

przywołała też artykuł ze Stan-
dardów Reklamy Piwa, zgod-

nie z którym reklama nie może 
wykorzystywać wizerunków, sym-

boli, osób lub tematów, które można 
uznać za obraźliwe, uwłaczające lub 
poniżające.

Wobec tak poważnych zarzutów 
browar Brokreacja przeszedł do głębo-
kiej defensywy. Wydał oświadczenie, 
w którym zapewnił, że korzystał tylko 
z przysługującego mu prawa do swobo-
dy twórczej, prawa do satyry czy kary-
katury. Podkreślił, że bardzo dba o to, 
by nie urazić nikogo personalnie ani 
nie naruszać obowiązującego prawa 
czy norm obyczajowych. Zaznaczył też, 
że ani etykieta piwa, ani jego polityka 
nie ma na celu obrażać szanownego za-
wodu pielęgniarek lub położnych, ale 
odnosić się do stereotypów funkcjonu-
jących w popkulturze. W zakończeniu 
wyraził wdzięczność i szacunek wszyst-
kim osobom, które angażują się i ryzy-
kują własne zdrowie w nierównej walce 
z pandemią.

Rady Etyki Reklamy nie przekonała 
ta obrona. Uznała, że reklama piwa The 
Nurse nie była prowadzona w poczuciu 
odpowiedzialności społecznej i naru-
sza dobre obyczaje. Browar Brokreacja 
po ogłoszeniu decyzji ogłosił, że od każ-
dej sprzedanej butelki tego piwa przeka-
że 50 groszy na służbę zdrowia.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiazań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
ZIMA WOKÓŁ NAS
Nagrodę wylosowała: STEFANIA LOSKA.
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