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Gminy chcą śląskiego okrągłego 
stołu w sprawie transformacji
Samorządy i firmy okołogórnicze 
przekonują, że porozumienie rzą-
du i związków to za mało. Problemy 
dotyczą zagadnień związanych z go-
spodarką, ekonomią, środowiskiem 
czy aspektami społecznymi.
� STRONA 4

Zginęli przysypani skałami 
stropowymi

Kopalnia Mysłowice-Wesoła w żało-
bie po śmierci dwóch górników.
� STRONA 6

Wiceprezes JSW SA Artur Dyczko 
Osobowością Roku
Górniczy Sukces Roku GIPH.
� STRONA 6

Jest o co się bić
Statystycznie Jastrzębie-Zdrój jest 
oazą dobrobytu dzięki JSW. Nawet 
jeżeli statystyka przesadza, warto tę 
oazę chronić. 
� STRONA 7

Wodór przyszłością hutnictwa, 
a może i górnictwa
Nowoczesne technologie.
� STRONA 8

Czwarta Fabia przed debiutem

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

KATOWICE. Kolejna tura negocjacji

Co z górnictwem?
Toczące się negocjacje o przyszłości górnictwa w następnych 30 latach w ostatnich tygodniach 

nabrały przyspieszenia i negocjacyjny serial, nie bez przeszkód, wydaje się zmierzać do ostatniego 
odcinka. – Do uzgodnienia zostało najtrudniejsze 5 proc. umowy – ocenił po ostatnich rozmowach 

wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Dzień wcześniej szef górniczej Solidarności 
Bogusław Hutek szacował, że uzgodniono co najmniej 80 proc. porozumienia. Kluczowa faza 
rozmów, podczas których negocjowana jest umowa społeczna, w ostatnim czasie obfitowała 

w niespodziewane zwroty akcji. Najpierw zaplanowane na 9 marca spotkanie przesunięto o kilka 
dni, by po raz kolejny online mogły spotkać się zespoły robocze. Jednocześnie ze strony związkowej 

płynęły sygnały, że porozumienie jest tuż-tuż. Gdy 11 marca związkowcy i przedstawiciele rządu 
ponownie usiedli do rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, spodziewano się, że dograne 

zostaną ostatnie szczegóły, a podpisanie umowy to kwestia najdalej kolejnego tygodnia. 
Rzeczywistość okazała się mniej różowa – mimo spędzonych na negocjacjach kilkunastu godzin 

strony nie dogadały się ani tego dnia, ani następnego. Zaskoczeniem była też nieobecność podczas 
negocjacji jednego z głównych rozgrywających – szefa śląsko-dąbrowskiej Solidarności  

Dominika Kolorza, który usunął się w cień, oddając pierwsze skrzypce w rozmowach szefowi 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” Jarosławowi Grzesikowi i szefowi Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego Bogusławowi Hutkowi. Kolejne spotkanie zaplanowano na czwartek, 18 marca. 
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Tomasz Głogowski, rzecznik 
Polskiej Grupy Górniczej: 
— Ekogroszki to paliwa 
spełniające wymagane normy 
jakościowe i środowiskowe — 
krajowe i unijne.
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Postawmy na rozsądek
Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest na czołówkach 

informacji o postępie rozmów w sprawie umowy 
społecznej dla górnictwa, co nie znaczy, że ta umowa 
nas nie dotyczy. Najważniejsze jest wydłużenie gwa-
rancji zatrudnienia i punkty dotyczące transformacji 
gospodarki Śląska. Wydłużenie gwarancji zatrudnienia, 
które wygasają za kilka miesięcy, o następne lata jest 
o tyle istotne, że region jastrzębski jest wymieniany 
jako ten, który może najbardziej ucierpieć w wyniku 
transformacji. To nie jest jakaś publicystyczna opi-
nia. To wynik prac naukowców, którzy zajmowali się 
zagadnieniami związanymi z transformacją polskiej 
gospodarki i skutkami dla nas wprowadzania polityki 
Europejskiego Zielonego Ładu. 

W Katowicach trwają cykliczne negocjacje poświę-
cone tematom transformacji górnictwa i regionu 

śląskiego. Temat gwarancji zatrudnienia musi zostać 
załatwiony na poziomie spółek, czyli także na poziomie 
zarządu JSW. 

P rzypomnę tylko, że dziesięcioletnie gwarancje za-
trudnienia dostaliśmy wtedy, kiedy JSW wchodziła 

na giełdę. Upłynęło wiele czasu, ale przecież wciąż do-
skonale pamiętamy obawy towarzyszące nam w roku 
2011. Gwarancje nie tylko dały poczucie bezpieczeń-
stwa nam, ale także umożliwiły spokojny proces funk-
cjonowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Mało 
tego, w 2015 roku, w czasie gigantycznego kryzysu, 
ułatwiły podjęcie decyzji o wyrzeczeniach załogi dla 
ratowania firmy. Dlaczego tak było? Ponieważ każdy 
wiedział, że ma zagwarantowane źródło utrzymania, 
ale tylko wtedy, kiedy JSW będzie nadal istnieć. Gwa-
rancje pracy to jasny komunikat dla załogi – dbajcie 
o firmę, bo ona jest wasza i jak nie będziecie o nią dbać, 
to ją stracicie. To sprawdzone – o swoje się dba. I teraz 
pytanie zasadnicze: Czy załoga dostanie szansę, aby 
nadal dbać o JSW jak o swoją firmę? Rozsądek podpo-
wiada, aby taką szansę nam dać. Postawmy wszyscy 
na rozsądek.  •

Nowy Ład

Mamy za sobą prezentację 10 głównych punktów Pol-
skiego Nowego Ładu. Prezentacja pełnego progra-

mu opracowanego dla przyspieszenia rozwoju Polski 
została zaplanowana na 20 marca. Nęka nas kolejna 
fala pandemii. Jej skutki odczuwamy wszyscy. Jeste-
śmy zmęczeni, rośnie w nas poczucie niepewności, 
marzymy o normalności. Jednak normalność sama nie 
nastanie. Polski Nowy Ład to dostosowana do aktualnej 
rzeczywistości koncepcja wychodzenia z kłopotów 
spowodowanych pandemią i przyspieszenia rozwoju 
Polski. Co proponuje Prawo i Sprawiedliwość w pro-
gramie na czas po pandemii koronawirusa? 

D ziałanie rządu skoncentruje się na obszarach naj-
ważniejszych z punktu widzenia społecznego i go-

spodarczego. Plan na zdrowie, Rodzina i dom w cen-
trum życia, Uczciwa praca – godna płaca, Dekada 
rozwoju, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, 
Polska – nasza ziemia, Dobry klimat dla firm, Czysta 
energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025 i Złota 
jesień to hasła, pod którymi kryją się koncepcje gwa-
rantujące rozwój. Czy to nie za wcześnie na ogłaszanie 
działań na czas po pandemii? Jeżeli teraz nie będziemy 
myśleć o przyszłości i tworzyć podwalin pod dalszy 
rozwój, stracimy czas i możemy zmarnować wiele 
szans. Dzięki dotychczasowym decyzjom rządu zostało 
uratowanych ponad 5 mln miejsc pracy. Kosztowało 
to ponad 200 mld złotych.

Na dotychczasowych działaniach skorzystała także 
JSW. Spółka otrzymała ponad 1,1 mld złotych wspar-

cia. W czasie kryzysu na rynkach węgla koksowego 
te pieniądze były istotnym wsparciem dla wysiłków 
załogi skoncentrowanej na utrzymaniu miejsc pracy. 
W najtrudniejszym czasie, od maja do lipca 2020 roku, 
górnicy JSW nie stracili wiary w ostateczne przezwy-
ciężenie kłopotów. Pandemia minie. Ład po pandemii 
musimy zacząć tworzyć już dziś z wiarą w sukces rów-
ną tej z najtrudniejszych miesięcy 2020 roku.  

•

F E L I E T O N

A najlepiej za darmo
Pani wiceminister od rozwoju zachęciła rodaków, 
by w miejsce palenisk na paliwa stałe instalowali gazowe. 
To bowiem stare piece i przewody kominowe, do których 
nie warto domontować elektrofiltrów, są przyczyną więk-
szości smogu w Polsce. 70 proc. z 5,5 mln domów emituje 
co roku 290 tys. ton pyłów, a przy okazji wytwarza 30 mln 
ton dwutlenku węgla, jak szacują działacze antysmogowi. 

Swą zachętę pani wiceministra podbudowała wy-
jaśnieniem, że inwestycja w gaz nie będzie błędem, 
gdyż całkowity zakaz stosowania go w Polsce do ogrze-
wania przewidywany jest dopiero za 29 lat. A kto wie, 
co zmieni się do tego czasu. Na przykład gazu na świe-
cie zacznie brakować albo po wyrzuceniu węgla Unia 
Europejska obłoży go takimi opłatami, że wzrostu kosz-
tów u odbiorców nie wyrówna nawet najniższa cena 
producenta.

Jednak i na to fachowcy od zapewnienia płynnego 
i niepowstrzymanego rozwoju znaleźli sposób. Zapro-
ponowali, by każdy na własną rękę szukał tanich, acz 
skutecznych metod zapewnienia sobie ogrzewania. 
Na przykład pozyskując energię geotermalną – montu-
jąc pompę ciepła pobierającą je z zewnątrz i oddającą 
do wnętrza budynku.

Naturalnie najpierw należy zainwestować w docie-
plenie ścian budynku, uszczelnienie wszelkich otwo-
rów, a najlepiej zbudowanie całkiem nowego domu. 
O ile bowiem (według założeń) do ogrzania 1 m2 
starego nieocieplonego budynku trzeba stu i więcej  
W/m2, do starego ocieplonego ponad 60–80 W/m2, ener-
gooszczędnego – 25–40 W/m2, o tyle w wypadku domu 
planowanego i wykończonego jako budynek „pasywny” 
tylko 10 W/m2. 

Prosty rachunek nie uwzględnia jedynie kosztu 
remontu, przeróbek i instalacji nowych urządzeń, ich 
serwisowania oraz nieznanego jeszcze ryzyka awarii. 
Z drugiej jednak strony pani wiceminister pominęła 
korzyść, jaką odniesie mieszkaniec, który szukając no-
wej metody taniego ogrzewania, wynajdzie na przykład 
perpetuum mobile. Czyli wszystko przed nami.

 ZBIGNIEW KORWIN
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MICHAŁ STĘPNIEWSKI ZOSTAŁ NOWYM PRZEWODNICZĄCYM RADY 
NADZORCZEJ POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ. Zastąpił na tym sta-
nowisku prof. Barbarę Piontek, która stanęła na czele 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i zrezygnowała 
z pracy w radzie PGG. Nowy szef rady jest wicepreze-
sem zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościo-
wych, radcą prawnym i ekspertem w zakresie finansów 
i rynków kapitałowych, byłym wiceministrem Skarbu 
Państwa. W radzie PGG reprezentuje jednego z akcjo-
nariuszy – spółkę PGNiG Termika.

W STYCZNIU 2021 ROKU POLSKIE KOPALNIE WYDOBYŁY OKOŁO 
4,4 MLN TON WĘGLA KAMIENNEGO, zaś wielkość sprzedaży 
tego surowca osiągnęła 4,3 mln ton – wynika z danych 
katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. 
Rok wcześniej wielkość wydobycia w styczniu przekro-
czyła 5,2 mln ton węgla, a sprzedaż ponad 4 mln ton. 
W końcu stycznia br. na zwałach leżało ponad 6,2 mln 
ton węgla wobec 6,3 mln ton rok wcześniej.

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI W STYCZ-
NIU BR. WZROSŁY O 0,5 PROC. WOBEC GRUDNIA UB.R. (do 255,97 
złotych za tonę), a ceny dla ciepłownictwa (301,71 zło-
tych za tonę) były wyższe o 3,3 proc. – podała Agencja 
Rozwoju Przemysłu. Styczniowa wartość indeksu węgla 
dla energetyki była o 4,6 proc. niższa niż w tym samym 

miesiącu rok wcześniej, a wartość indeksu dla ciepłow-
nictwa wzrosła rok do roku o 1 proc.

SAMORZĄD KATOWIC OGŁOSIŁ KONKURS POD NAZWĄ KOPALNIA 
STARTUPÓW, mający wyłonić najlepsze młode firmy przy-
gotowujące się do wdrożenia swoich innowacyjnych 
pomysłów na biznes. Łączna wartość nagród w trzech 
edycjach konkursu wyniesie 1 mln złotych. W marcu 
rozpoczął się nabór wniosków w ramach pierwszej 
edycji przedsięwzięcia. Konkurs ma wyłonić najlepsze 
start-upowe projekty rodem z Katowic.

WICEPREZES JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ DS. TECHNICZNYCH 
I OPERACYJNYCH ARTUR DYCZKO został uhonorowany tytułem 
Osobowości Roku w konkursie Górniczy Sukces Roku. 
Jego laureatów co roku wyłania kapituła przy Górniczej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej. Od stycznia do marca 
Artur Dyczko przez kilka tygodni pełnił obowiązki 
prezesa JSW. Jest także prezesem Fundacji JSW SA 
oraz szefem Sztabu Kryzysowego powołanego w spółce 
w związku z pandemią COVID-19.

W KATEGORII INNOWACYJNOŚĆ KAPITUŁA KONKURSU GÓRNICZY 
SUKCES ROKU przyznała dwie równorzędne nagrody. 
Otrzymali je Lubelski Węgiel Bogdanka za optymali-
zację technologiczno-organizacyjną eksploatacji ścia-
ny o wybiegu 7100 m oraz Becker-Warkop za ciągnik 

akumulatorowy typu CA-190 z ognioszczelną baterią 
litową typu Volter. Wyróżnieniami uhonorowano Fa-
mur za autorski automatyczny kompleks ścianowy 
oraz Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING 
za łańcuch ogniowy górniczy płaski wysokowytrzy-
mały FASING 56 x 187. W kategorii Ekologia zwyciężył 
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach za metodę 
oceny zagrożenia terenów górniczych zawodnieniami.

GRUPA ENERGETYCZNA TAURON W DRUGIM KWARTALE TEGO ROKU 
uruchomi usługi telekomunikacyjne dla klientów bizne-
sowych. Grupa dysponuje w południowej Polsce siecią 
światłowodową o długości 6,5 tys. km, a kolejne 5,5 tys. 
buduje w ramach likwidacji cyfrowych „białych plam” 
na mapie Polski. Tauron zaoferuje klientom bizneso-
wym między innymi dostęp do internetu o gwarantowa-
nej przepływności, transmisję danych i powierzchnię 
dla serwerów. Oprócz energii elektrycznej i ciepła 
Grupa Tauron sprzedaje także między innymi gaz. 

W LUTYM 2021 ROKU EUROPEJSKI RYNEK WĘGLA BYŁ POD DUŻĄ 
PRESJĄ ROSNĄCYCH CEN EMISJI CO2, słabszego zapotrzebowania 
na energię i niższych cen gazu. Energię z paliw kopal-
nych systematycznie wypierała też rosnąca produkcja 
ze źródeł odnawialnych – wynika z opracowania kato-
wickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. •
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„Blisko, coraz bliżej” – telewizyjną sagę 
śląskiego rodu Pasterników pod takim 
właśnie tytułem śledziły ponad 30 lat temu 
miliony telewidzów, nie tylko na Śląsku. 
Toczące się negocjacje o przyszłości 
górnictwa w następnych 30 latach mają 
znacznie mniejszą i coraz bardziej zdezo-
rientowaną, choć równie wierną widownię. 
W ostatnich tygodniach rozmowy nabra-
ły przyspieszenia i negocjacyjny serial, 
nie bez przeszkód, wydaje się zmierzać 
do ostatniego odcinka. – Do uzgodnienia 
zostało najtrudniejsze 5 proc. umowy – 
ocenił po ostatnich rozmowach wicemi-
nister aktywów państwowych Artur Soboń. 
Dzień wcześniej szef górniczej Solidarno-
ści Bogusław Hutek szacował, że uzgod-
niono co najmniej 80 proc. porozumienia.

NEGOCJACJE 
BEZ DOMINIKA KOLORZA

Kluczowa faza rozmów, podczas któ-
rych negocjowana jest umowa społeczna, 
w ostatnim czasie obfitowała w niespo-
dziewane zwroty akcji. Najpierw zapla-
nowane na 9 marca spotkanie przesu-
nięto o kilka dni, by po raz kolejny online 
mogły spotkać się zespoły robocze. Jed-
nocześnie ze strony związkowej płynęły 
sygnały, że porozumienie jest tuż-tuż. 
Gdy 11 marca związkowcy i przedstawi-
ciele rządu ponownie usiedli do rozmów 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, spo-
dziewano się, że dograne zostaną ostatnie 
szczegóły, a podpisanie umowy to kwestia 
najdalej kolejnego tygodnia. Rzeczywi-
stość okazała się mniej różowa – mimo 
spędzonych na negocjacjach kilkunastu 
godzin strony nie dogadały się ani tego 
dnia, ani następnego. Zaskoczeniem była 
też nieobecność podczas negocjacji jedne-
go z głównych rozgrywających – szefa ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności Dominika 
Kolorza, który usunął się w cień, oddając 
pierwsze skrzypce w rozmowach szefowi 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” 
Jarosławowi Grzesikowi i szefowi Krajo-
wej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego 
Bogusławowi Hutkowi. Kolejne spotkanie 
zaplanowano na czwartek 18 marca. Wi-
ceminister Artur Soboń jest zdetermino-
wany, by w ostatnim tygodniu marca, 
już po podpisaniu umowy społecznej, 
rozpocząć proces prenotyfikacji – czyli 
nieformalnych, wstępnych uzgodnień 
– programu dla górnictwa w Komisji Eu-
ropejskiej. Związkowcy potwierdzają, 
że marcowy termin porozumienia jest 
realny. Zastrzegają, że zanim podpiszą 
umowę, chcą przedyskutować ją jeszcze 
w kopalniach.

CZAS DO NAMYSŁU
Kilkudniowa przerwa w rozmowach 

ma dać stronom czas na przemyślenie 
swoich propozycji i ewentualną mody-
fikację stanowisk. – Mamy do odrobie-
nia delikatną pracę domową. W kilku 
punktach propozycje strony rządowej 
są do przemyślenia dla strony społecznej 
i odwrotnie – my mamy pracę domową, 
aby w kilku miejscach zaproponować ja-
kiś zapis, który dawałby stronie społecz-
nej możliwość poparcia danego rozwią-
zania i uzupełnienia umowy społecznej 
o pewne zapisy. One nie są czymś, co nas 

zaskoczy, raczej chodzi o to, czy dokład-
nie tak samo to rozumiemy. Co do kie-
runku myślę, że mamy zgodę – skomen-
tował wiceminister Soboń.

SIEDEM KOŚCI NIEZGODY
Jak informują związkowcy, w rozmo-

wach pozostało siedem głównych punk-
tów spornych. To między innymi charak-
ter gwarancji zatrudnienia w kopalniach 
do emerytury. Strona rządowa nie przy-
jęła związkowego postulatu, by gwaran-
cje miały charakter ustawowy, dlatego 
teraz związki spotkają się z zarządami 
spółek węglowych, by rozmawiać o gwa-
rancjach na poziomie firm – w aneksach 
do układów zbiorowych pracy lub – tam, 
gdzie układów nie ma – odrębnych po-
rozumieniach o randze równej rozwią-
zaniom kodeksowym. Inna rozbieżność 
dotyczy tzw. weryfikacji nadzwyczajnej, 
chodzi o nadzwyczajne warunki dające 
możliwość wcześniejszego zamknięcia 
danej kopalni, niż przewiduje to uzgod-
niony harmonogram. Związki obawiają 
się, że mogłoby do tego dojść na przykład 
wtedy, gdyby energetyka nie odbierała 
odpowiednich ilości węgla, i chcą zapew-
nienia, że harmonogram wygaszania 
kopalń pozostanie niezmieniony. – Nie 
naruszyliśmy osi czasu – zapewnia wi-
ceminister Artur Soboń.

OSŁONY NIE DLA 
WSZYSTKICH?
Stronie społecznej chodzi też o zapew-

nienie możliwości korzystania z osłon 
socjalnych przez górników z czynnych 
kopalń, gdyby pojawiły się w nich nad-
wyżki zatrudnienia w związku z reduk-
cją mocy produkcyjnych. – W tym roku 
likwidowany jest ruch Pokój, a kolejna 
kopalnia będzie wygaszana za osiem lat. 
Gdyby w tym czasie pojawiły się nad-
wyżki zatrudnienia w kopalniach, które 
będą korzystać z dopłat do redukcji zdol-
ności produkcyjnych, pracownicy powin-
ni mieć możliwość korzystania z osłon 
– tłumaczył Bogusław Hutek. Wśród 

rozbieżności jest też przyszłość Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń oraz możliwość 
objęcia programem alokacji i osłon także 
pracowników prywatnego Przedsiębior-
stwa Górniczego Silesia w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Ponadto wymagające 
rozstrzygnięcia punkty sporne pozostały 
w rozdziale dotyczącym transformacji 
województwa śląskiego.

Wśród uzgodnionych już punktów 
przyszłej umowy jest między innymi 
kwestia wysokości osłon socjalnych 
(dla tych, którzy nie będą mogli dopra-
cować w kopalniach do emerytury), 
chodzi między innymi o odprawy pie-
niężne w wysokości 120 tys. złotych 
(netto) oraz urlopy przedemerytalne: 
maksymalnie czteroletnie dla górników 
i trzyletnie dla pracowników przerób-
ki, z wypłatą w czasie takiego urlopu 
80 proc. średniego wynagrodzenia. Pro-
jekt umowy przewiduje też szkolenia 
i przekwalifikowania dla byłych pra-
cowników kopalń. Raczej nie ma nato-
miast szans na dopłaty do wynagrodze-
nia byłego górnika w nowym miejscu 
pracy czy gwarancji waloryzacji płac 
w kopalniach.

CZYSTE INSTALACJE WĘGLOWE 
– ZA OSIEM LAT
Uzgodniono już także potencjalne 

inwestycje w czyste technologie węglowe 
– projekt zakłada, że do końca przyszłe-
go roku strona rządowa ma zapropo-
nować lokalizację i zapewnić warunki 
do rozpoczęcia takich przedsięwzięć, zaś 
ich oddanie do użytku to perspektywa 
najdalej 2029 roku. Chodzi o instalacje 
do zgazowywania węgla: w technologii 
IGCC (na potrzeby energetyczne), do pro-
dukcji syntezowego gazu i do produk-
cji metanolu. Uzupełnieniem mają być 
rozwiązania służące wychwytywaniu, 
transportowi i magazynowaniu CO2. 
Ma powstać też instalacja produkcji ni-
skoemisyjnego paliwa węglowego, z któ-
rego można będzie korzystać jeszcze 
prawie 20 lat.

MILIARD NA ROZWÓJ ŚLĄSKA

Projekt umowy zakłada, że powsta-
nie Śląski Fundusz Rozwoju – projekt 
powołującej go ustawy ma być gotowy 
do połowy tego roku. Akcjonariusza-
mi funduszu mają być Polski Fundusz 
Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank 
Gospodarstwa Krajowego i Skarb Pań-
stwa. Do ŚFR mają trafiać między innymi 
środki z opłat górniczych i geologicznych 
od podmiotów z województwa śląskiego, 
wpłacanych dziś do NFOŚiGW. Kapitał 
początkowy funduszu powinien wynieść 
500 mln złotych, a dodatkowe gwarancje 
finansowania – 1 mld złotych. W port-
felu ŚFR znalazłoby się Towarzystwo 
Finansowe Silesia, a także nowo utwo-
rzony Śląski Fundusz Ziemski, do któ-
rego trafią pogórnicze tereny pod nowe 
inwestycje. Nie jest przesądzone, czy pod 
skrzydła funduszu przejdzie też Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń.

Wśród dyskutowanych podczas ne-
gocjacji kwestii jest także nowa struktura 
organizacyjna górnictwa. Rozważanych 
jest kilka wariantów konsolidacji kopalń 
węgla energetycznego – bez Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Najbardziej prawdopo-
dobna jest konsolidacja na bazie Polskiej 
Grupy Górniczej.

Uzgodnioną już w większości częścią 
przyszłej umowy społecznej jest rozdział 
dotyczący transformacji Śląska i jej fi-
nansowania. Planowane jest między in-
nymi powołanie specjalnego funduszu, 
który ma skoordynować przeobrażenie 
się terenów pogórniczych z transforma-
cją regionu. Wykorzystane zostaną mię-
dzy innymi środki z unijnego Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, w którym 
województwo śląskie ma mieć najwięk-
szy udział. Nad działaniami w tym za-
kresie ma czuwać Rada Koordynacyj-
na ds. Sprawiedliwej Transformacji, 
z udziałem przedstawicieli rządu, gmin 
górniczych i strony społecznej.

 HK

Negocjacje umowy społecznej dla górnictwa na finiszu?

Blisko, coraz bliżej
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Samorządy i firmy okołogórnicze przekonują, że porozumienie rządu i związków to za mało. Problemy dotyczą zagadnień 

związanych z gospodarką, ekonomią, środowiskiem czy aspektami społecznymi

Gminy chcą śląskiego okrągłego stołu 
w sprawie transformacji
„Teraz decyduje się, czy czeka nas roz-
wój, stagnacja, czy wręcz marginaliza-
cja. Ze względu na bezprecedensową 
skalę tych zmian apelujemy o podjęcie 
szerokiego dialogu na ten temat, a także 
o wypracowanie nowych kierunków roz-
wojowych, rozwiązań zaradczych i dzia-
łań osłonowych w szerokim gronie inte-
resariuszy. Tylko w ten sposób unikniemy 
kryzysu, który już wkrótce może zapukać 
do naszych drzwi” – napisali do premiera 
Mateusza Morawieckiego śląscy samo-
rządowcy wraz z reprezentującą między 
innymi firmy kooperujące z kopalniami 
Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową. 
„W sprawie transformacji potrzebny jest 
śląski okrągły stół z udziałem różnych 
środowisk oraz porozumienie odrębne 
od tego, które związkowcy negocjują 
z rządem” – przekonują.

WSPÓLNY GŁOS 
GÓRNICZYCH GMIN

Wspólne stanowisko w tej spra-
wie podpisali na początku marca 
w Rudzie Śląskiej szefowie Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów, Stowarzy-
szenia Gmin Górniczych w Polsce oraz 
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej. Wcześniej samorządowcy dostali 
do zaopiniowania fragmenty projektu 
umowy społecznej, o której od kilku 
miesięcy górnicze związki dyskutują 
z rządem. Uznali jednak, że sprawa wy-
maga szerszych uzgodnień na wielu 
płaszczyznach. Dzień po opublikowa-
niu stanowiska przedstawiciele śląskich 
gmin, między innymi Jastrzębia-Zdro-
ju, Rybnika, Bytomia i Rudy Śląskiej, 
uczestniczyli w wideokonferencji z wi-
ceministrem aktywów państwowych 
Arturem Soboniem. Kilka dni później 
wiceszef MAP spotkał się z samorzą-
dowcami na Śląsku. – Pomysł zwołania 
śląskiego okrągłego stołu w sprawie 
transformacji energetycznej nie został 
ani zaakceptowany, ani odrzucony. 
Spotkaliśmy się z ministrem Soboniem, 
by w szczegółach przedstawić mu nasze 
stanowisko w tej sprawie. Minister obie-
cał przedstawić nasz pomysł rządowi. 
No to czekamy na odpowiedź – skomen-
tował po spotkaniu wiceprezydent Rudy 
Śląskiej Krzysztof Mejer.

KATALOG PROBLEMÓW
Podczas spotkania ustalono, że sa-

morządy uszczegółowią swoje postula-
ty i przekażą je stronie rządowej wraz 
z szerszą charakterystyką i propozycja-
mi rozwiązań, które powinny być przed-
miotem rozmów i umowy społecznej. 
– Problemy, na które zwracamy uwagę, 
dotyczą wielu zasadniczych zagadnień 
związanych z gospodarką, ekonomią, 
środowiskiem czy aspektami społecz-
nymi – mówi przewodnicząca Stowarzy-
szenia Gmin Górniczych w Polsce, pre-
zydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman. 

To między innymi kwestie likwidacji 
szkód górniczych, zabezpieczenia tere-
nów pod ziemią i na powierzchni, likwi-
dacji zwałów czy zagospodarowywania 
hałd i odpadów. Inne tematy dotyczą 
na przykład szczegółowego wskazania 
liczby miejsc pracy traconych w poszcze-
gólnych kopalniach w kolejnych latach 
oraz określenia strategicznych inwesty-
cji dających gwarancję zatrudnienia gór-
nikom. Samorządy postulują też uprosz-
czenie ścieżki realizacji inwestycji, 
głównie w zakresie planistycznym, oraz 
oczekują wskazania mechanizmu po-
działu środków dla poszczególnych gmin 
górniczych (niezależnie, czy kopalnie 
na ich terenie były, są, czy będą zamy-
kane) oraz dla tych gmin, pod którymi 
prowadzono wydobycie węgla, choć nie 
było tam siedziby kopalni. Samorządy 
zwracają uwagę na problem rekompen-
saty dla gmin za utracone dochody z PIT 
i CIT oraz na konieczność opracowania 
mechanizmu przekazywania pogórni-
czego majątku gminom lub wnoszenia 
go do nowo powstających firm. Inny po-
stulat dotyczy ukonkretnienia planów 
związanych z inwestycjami zapewniają-
cymi dostawy energii (w miejsce źródeł 
węglowych) oraz wsparcia transformacji 
firm i instytucji działających w otoczeniu 
górnictwa.

Śląsk zamieszkuje około 4,5 mln 
ludzi, z czego zatrudnieni 
w kopalniach górnicy to 83 tys. 
osób, co stanowi niecałe 2 proc. 
mieszkańców. Z kolei nawet 
400 tys. osób, czyli blisko 10 proc. 
mieszkańców, jest związanych 
z górnictwem pośrednio 
i współpraca z tym sektorem 
to główne źródło ich utrzymania. 
Dopiero w tym kontekście widać 
prawdziwą skalę wyzwań oraz 
liczbę zagrożonych miejsc pracy.

ZAPROSZENIE 
DO DIALOGU
– Transformacja da nam więcej po-

żytku i przyniesie dalszy rozwój nasze-
go regionu oraz wszystkich regionów 
górniczych w kraju tylko wtedy, kiedy 
będzie się rozmawiać otwarcie, szero-
ko, z każdą stroną, by zminimalizować 
społeczne skutki przemian – tłumaczyła 
podczas prezentacji samorządowego 
stanowiska prezydent Anna Hetman. 
– Zapraszamy do dialogu. Nie można 
przeprowadzić procesu transforma-
cji bez udziału samorządów i świata, 
który gospodarczo współpracuje z gór-
nictwem. To bardzo ważny temat dla 

naszych mieszkańców, dla włodarzy 
gmin, ale też dla przyszłości całego na-
szego regionu. Samorządy chcą uczest-
niczyć w rozmowach o przyszłości na-
szych gmin, o rozwoju gospodarczym 
i losie społecznym naszych mieszkań-
ców – wtórował jej prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera, który jest także prze-
wodniczącym Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów. Zarządy samorządowych 
organizacji oraz GIPH wyraziły zado-
wolenie, że strona rządowa i związki 
zbliżają się do osiągnięcia porozumie-
nia i wypracowania umowy społecznej, 
ubolewają jednak nad tym, że proces 
ten odbywa się z pominięciem innych 
zainteresowanych stron.

ZAGROŻONYCH 400 TYS. 
MIEJSC PRACY?
„Zwracamy uwagę, że Śląsk za-

mieszkuje około 4,5 mln ludzi, z czego 
zatrudnieni w kopalniach górnicy to  
83 tys. osób, co stanowi niecałe 2 proc. 
mieszkańców. Z kolei nawet 400 tys. 
osób, czyli blisko 10 proc. mieszkań-
ców, jest związanych z górnictwem po-
średnio i współpraca z tym sektorem 
to główne źródło ich utrzymania. Do-
piero w tym kontekście widać prawdzi-
wą skalę wyzwań oraz liczbę zagrożo-
nych miejsc pracy” – napisano w apelu 
o śląski okrągły stół. Samorządowcy 
oceniają, że aby uniknąć zapaści, ko-
nieczna jest zmiana myślenia o sytuacji 
ekonomicznej na Śląsku i postrzeganie 
problemu górnictwa w dużo szerszym 
kontekście niż dotychczas. „Apelujemy 
o włączenie na zasadach partnerskich 
wszystkich interesariuszy transfor-
macji energetycznej do toczących się 
rozmów i prac w celu oceny realnych 
konsekwencji zamykania kopalń dla 
gospodarki i społeczeństwa, a także 
opracowania konkretnych aktów praw-
nych, na podstawie których urucho-
mione zostaną pożądane mechanizmy 
wsparcia i rozwiązania o charakterze 
systemowym” – czytamy w stanowisku.

Producenci maszyn czy 
specjalistyczne firmy usługowe 
od miesięcy bezskutecznie 
wnioskują o plan i ustawę. 
Jak mówią, brak pomocy już 
skutkuje znacznym osłabieniem 
firm związanych z górnictwem. 
Rezultatem są likwidacje 
zakładów i zwolnienia grupowe.

ZOSTAŁO  
NIEWIELE CZASU

Prezes Górniczej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Janusz Olszowski 

ocenia, że mimo gotowości sektora 
do dialogu z rządem oraz licznych 
próśb o uwzględnienie przedsiębiorców 
i instytucji działających w otoczeniu 
górnictwa w projekcie sprawiedliwej 
transformacji branża okołogórnicza na-
dal pozostaje bez realnego planu trans-
formacji oraz konkretnych działań, 
które miałyby ochronić blisko 400 tys. 
miejsc pracy w otoczeniu kopalń. Pro-
ducenci maszyn czy specjalistyczne fir-
my usługowe od miesięcy bezskutecznie 
wnioskują o plan i ustawę. Jak mówią, 
brak pomocy już skutkuje znacznym 
osłabieniem firm związanych z górnic-
twem. Rezultatem są likwidacje zakła-
dów i zwolnienia grupowe. – Jesteśmy 
zmuszeni podejmować decyzje, których 
jeszcze rok temu nikt z nas nawet nie 
zakładał. Likwidacja zakładów i reduk-
cja zatrudnienia zawsze była dla nas 
ostatecznością, jednak istotnie pogar-
szająca się sytuacja nie pozostawia nam 
wyboru. Nawet najbardziej konieczna 
optymalizacja produkcji ma swoje gra-
nice. Ich przekroczenie będzie oznacza-
ło bezpowrotną utratę części kompeten-
cji, know-how i zdolności wytwórczych, 
dlatego nieustannie apelujemy o podję-
cie z naszą branżą dialogu przez rząd, 
zwłaszcza że czasu pozostało naprawdę 
niewiele – mówi prezes Grupy Famur 
Mirosław Bendzera.

OSTATNI DZWONEK 
NA KONKRETY
Przedstawiciele branży okołogórni-

czej mają konkretne pomysły na dzia-
łania i propozycje kierunków, którymi 
sektor powinien podążać. – Zrobić moż-
na jeszcze sporo, lecz jest to już ostatni 
dzwonek. Tu nie ma czasu na teorie, 
dlatego trzeba opracować plan oparty 
na praktyce biznesowej i rozwiązaniach, 
które się sprawdzają. Górnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa opracowała 
propozycje konkretnych rozwiązań dla 
wsparcia transformacji gospodarczej 
firm i instytucji działających w otoczeniu 
górnictwa, które przedstawiła stronie 
rządowej. Uważam, że tylko poprzez ich 
wdrożenie można pomóc w zachowaniu 
miejsc pracy lub stworzeniu nowych 
stanowisk i nie dopuścić do zaistnienia 
głębokiego kryzysu, zarówno na Śląsku, 
jak i w innych regionach górniczych – 
przekonuje prezes GIPH. – Z tego wzglę-
du nieustannie apelujemy o wsparcie 
i podkreślamy, że tu nie chodzi jedynie 
o zamykanie kopalń, ale o wielką zmia-
nę funkcjonowania całych regionów. 
Mam nadzieję, że zmiana ta będzie się 
dokonywać w sposób przemyślany, w od-
powiednim czasie oraz z postulowanym 
wsparciem, zarówno dla przedsiębior-
ców, jak i dla gmin górniczych. W prze-
ciwnym razie możemy doprowadzić 
do niekontrolowanej rewolucji – podsu-
mowuje Janusz Olszowski.

 MH
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NOWY GÓRNIK: – Sezon grzewczy powoli 
dobiega końca, ale nie milknie medialny 
szum wokół ekogroszków. Nie dlatego, 
że pozostają najpopularniejszym paliwem 
do ogrzewania domów, ale dlatego że zda-
niem ekologów nie są wystarczająco „eko”. 
Dla niezorientowanych – czym właściwie 
są ekogroszki?
TOMASZ GŁOGOWSKI: – To kwalifikowane 
paliwo o niskiej gramaturze, powsta-
jące z węgla kamiennego o niskiej za-
wartości siarki, z wyselekcjonowanych 
partii urobku. Charakteryzuje się dużą 
kalorycznością przy stosunkowo małej 
wilgotności i niewielkiej ilości substancji 
niepalnych. To jeden z ekologicznych 
produktów grzewczych, których stoso-
wanie pozwala na maksymalne ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń w stosun-
ku do tradycyjnych sposobów spalania. 
Ekogroszek to wciąż produkt najchętniej 
wybierany przez indywidualnych klien-
tów do ogrzewania domów – zarówno 
ze względu na jakość i walory środowi-
skowe, jak i cenę.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Zie-
mi przekonuje, że nazwa „ekogroszek” 
wprowadza klientów w błąd, sugerując, 
że jest to paliwo przyjazne dla środowi-
ska, którego stosowanie nie powoduje 
zanieczyszczenia powietrza. Czy klienci 
wybierający ekogroszek faktycznie kupują 
kota w worku?

– Jesteśmy przekonani, że nasi klien-
ci doskonale wiedzą, jaki produkt kupują 
i dlaczego decydują się właśnie na eko-
groszki. Informacja na temat wszelkich 
parametrów tego paliwa jest przejrzysta 
i dostępna dla każdego. Nie może też być 
żadnych wątpliwości co do stosowanej 
nazwy ekogroszków – to oficjalna na-
zwa określonego rodzaju paliwa, uży-
wana w stosownych rozporządzeniach 
wydanych w minionych latach przez 
Ministra Energii. Natomiast odpowiedź 
na pytanie, czy ekogroszki są bezpieczne 
dla zdrowia i ekologiczne, jest zawarta 
w ustawie o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw, potwier-
dzającej, że są to paliwa spełniające wy-
magane normy jakościowe i środowisko-
we – krajowe i unijne.

Co zatem przemawia za tym, że ekogrosz-
ki jednak są „eko”?

– Przede wszystkim odnosimy wraże-
nie, że Fundacja ClientEarth kwestionuje 
nie tyle wady ekogroszków, co sam fakt, 
że są one węglem – to wystarcza do ich 
dyskwalifikacji. To nieuczciwe podejście. 
Ekogroszki i doskonalone wciąż techno-
logie ich produkcji oraz spalania w naj-
nowocześniejszych kotłach V generacji 
klasy Ecodesign solidnie zapracowały 
na uznanie i miano paliw ekologicznych. 
Ich zaletą jest optymalny stosunek ceny 
do efektywności energetycznej i eko-
logicznej. Trzeba przy tym pamiętać, 
że warunkiem wykorzystania możli-
wości ekogroszków są właściwe tech-
nologie spalania, dlatego zagadnienie 

kwalifikowanych paliw węglowych 
należy postrzegać łącznie z dynamicz-
nym rozwojem techniki grzewczej no-
wej generacji, gdzie normy emisyjne 
zostały w minionych latach radykalnie 
zaostrzone.

Trzeba też pamiętać, że spalanie węgla 
nigdy nie będzie bezemisyjne…

– ClientEarth sugeruje, że paliwo 
ekologiczne musi być bezemisyjne, 
tymczasem na świecie nie ma nośników 
energii obojętnych dla środowiska. Tak 
zwana zeroemisyjna energetyka jądrowa 
pozostawia niebezpieczne odpady pro-
mieniotwórcze i grozi katastrofalnym 
skażeniem. Turbiny wiatrowe trzebią 
ptactwo, niszczą krajobraz, wymaga-
ją stalowych i betonowych konstrukcji 
wież. Nie rozwiązano do końca proble-
mu utylizacji ich łopat, niewiele wciąż 
wiemy o oddziaływaniu infradźwię-
ków. Promieniowanie słoneczne może 
być niebezpieczne dla życia, energia 
wód grozi powodziowymi kataklizma-
mi, a gaz niesie ryzyko emisji metanu 
i katastrofalnych eksplozji. Tak można 
wymieniać jeszcze długo – kluczem jest 
odpowiednie wykorzystanie energii za-
wartej w poszczególnych źródłach.

Wróćmy jednak do problemu „ekologicz-
ności” ekogroszków. Jakie argumenty 
za nią przemawiają?

– Warto tu odwołać się do słowniko-
wej definicji przymiotnika „ekologiczny” 
– to zarówno taki, który „nie niszczy śro-
dowiska, nie zakłóca jego równowagi”, 
jak i „taki, który ma na celu ochronę 
środowiska”. Właśnie w takim aspekcie 
– poprawy efektywności i przyjazności 

dla środowiska, maksymalizowania skali 
ograniczania niskiej emisji w stosunku 
do tradycyjnych sposobów spalania – za-
lety kwalifikowanych paliw węglowych 
są niezaprzeczalne. W polskich warun-
kach ekonomicznych i energetycznych 
ich stosowanie pomaga zredukować 
emisje najbardziej szkodliwych zanie-
czyszczeń nawet o 97–99 proc. Chodzi 
zarówno o tlenek węgla, pyły, lotne 
związki organiczne, jak i benzo(a) piren 
i inne wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne.

Warunkiem efektywności są jednak odpo-
wiednie warunki spalania ekogroszków.

– Od początku ubiegłego roku 
wszystkie wprowadzane na polski ry-
nek kotły na paliwa stałe muszą spełniać 
normy unijnej dyrektywy Ecodesign. 
Okazuje się zatem, że ekogroszki i naj-
wyższe normy ekologiczne ich spalania 
nie są wymysłem polskich górników i ro-
dzimych handlowców kotłów i paliw, 
ale znajdują też poparcie i zrozumienie 
w Unii – zwłaszcza w zakresie ogrzewa-
nia gospodarstw domowych tam, gdzie 
nie ma ciepła systemowego i gazociągów, 
na terenach wiejskich i słabo zurbani-
zowanych. Dla Polski, z jej problemem 
niskiej emisji powodującej smog, użycie 
ekogroszków jest szansą na możliwie 
szybkie uporanie się ze złym stanem 
jakości powietrza w wielu miejscowo-
ściach, przy akceptowalnym poziomie 
kosztów. Między innymi dlatego przydat-
ność ekogroszków doceniono na przy-
kład w programie Czyste Powietrze, 
a status paliw ekologicznych przyznają 
kwalifikowanym paliwom węglowym 
takie instytucje i organizacje jak Polski 

Klub Ekologiczny, Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska czy Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

Przeciwnicy ekogroszków liczą, że Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów za-
każe używania tej nazwy. Czy taka decyzja 
zaszkodziłaby PGG, która jest największym 
krajowym producentem tego paliwa?

– Spokojnie czekamy na efekty ana-
lizy prowadzonej przez UOKiK. Nigdy 
nie wprowadzaliśmy w błąd naszych 
klientów, którzy są świadomi tego, jakie 
wybierają paliwo i jakie przemawia-
ją za tym argumenty. Świadczy o tym 
utrzymujący się popyt na ekogroszki. 
Przyjęta w lutym przez rząd Polityka 
energetyczna Polski do 2040 roku do-
puszcza stosowanie paliw węglowych 
w gospodarstwach domowych do 2040 
roku. Jako dostawca ekogroszków chce-
my sprostać zapotrzebowaniu rynku. 
W tym roku w ruchu Chwałowice ko-
palni ROW uruchomiliśmy nową, zro-
botyzowaną linię do paczkowania takie-
go paliwa o wydajności ponad 200 ton 
na dobę, czyli około 60 tys. ton rocznie. 
Pełną parą pracuje też nasza flagowa 
instalacja paczkująca o wydajności 
600 ton dziennie, działająca od ponad 
roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa 
w Woli. W zeszłym roku uruchomiliśmy 
nową odsłonę firmowego sklepu inter-
netowego, gdzie oferowane są paczko-
wane ekogroszki z dostawą do domu. 
Jesteśmy przekonani, że paliwo to jesz-
cze długo nie straci na popularności 
– dzięki przyjazności dla środowiska, 
jakości i cenie. 

Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

PGG: Przeciwnicy ekogroszków dyskwalifikują je za to, że są… z węgla. — Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi kwestionuje 
nie tyle wady ekogroszków, co sam fakt, że są one węglem. To nieuczciwe podejście. Ekogroszki solidnie zapracowały na 

uznanie i miano paliw ekologicznych — przekonuje w wywiadzie dla Nowego Górnika 
rzecznik Polskiej Grupy Górniczej TOMASZ GŁOGOWSKI.

Klienci nie kupują kota w worku

Na początku marca 2020 roku Polska Grupa Górnicza uczestniczyła w 21. Międzynarodowych Gliwickich Targach Budowlanych. Organizatorzy szacują, że  imprezę 
odwiedziło prawie 7000 osób. Z produktami PGG SA można było się zapoznać na specjalnie przygotowanym stoisku, na którym pracownicy spółki udzielali 
wszystkich informacji na temat oferty produktowej spółki. Polska Grupa Górnicza otrzymała od organizatora targów nagrodę główną: Złotą Kielnię Budownictwa 
w kategorii produkt za prezentację ekologicznego paliwa węglowego Karlik
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Dwaj górnicy zginęli 4 marca przysypa-
ni skałami stropowymi w podziemnym 
wyrobisku kopalni Mysłowice-Wesoła. 
Dwaj inni wyszli z zawału z niewielkimi 
obrażeniami. Wszystko wskazuje na to, 
że za wypadek odpowiadają siły natury 
– okoliczności tragedii wyjaśniają proku-
ratura i nadzór górniczy. „Rodzinie oraz 
Bliskim Ofiar składam najszczersze wyrazy 
współczucia oraz zapewniam o wszelkim 
możliwym wsparciu” – napisał na Twitte-
rze premier Mateusz Morawiecki. Kon-
dolencje złożył też między innymi nad-
zorujący górnictwo szef resortu aktywów 
państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

PIĘĆ METRÓW ZAWAŁU 

Do niekontrolowanego opadu skał 
stropowych doszło krótko przed 16.30 
w pobliżu ściany wydobywczej 665 m 
pod ziemią. Zawał nastąpił w trakcie 
przebudowy obudowy indywidual-
nej w ramach cyklu technologicznego 
związanego z postępem ściany; w za-
grożonym rejonie było 24 pracowników. 
Przeprowadzona kilka godzin po wy-
padku wizja lokalna wykazała, że skal-
ne odłamki zasypały wyrobisko na dłu-
gości niespełna 5 m i szerokości około 
1,6 m. Czterej pracownicy znaleźli się 
wewnątrz wysokiego nawet na 3 m zwa-
łowiska. – Przystąpiono do ręcznego 
przebierania urobku w celu uwolnienia 
zasypanych górników. Około godziny 

16.50 współpracownikom udało się 
uwolnić pierwszego górnika, a o godzi-
nie 17.19 drugi z przysypanych wydostał 
się o własnych siłach – poinformowała 
rzeczniczka Wyższego Urzędu Górnicze-
go w Katowicach Anna Swiniarska-Ta-
dla. Obaj poszkodowani trafili do szpitali 
w Katowicach i Sosnowcu, które mogli 
opuścić już następnego dnia.

NA RATUNEK BYŁO ZA PÓŹNO
Po godz. 18.30 zespół ratowniczy 

dotarł do pozostałych dwóch górników 
– lekarz stwierdził zgon obu mężczyzn. 
Byli to doświadczeni górnicy w wieku  
33 i 50 lat, od dawna związani z mysło-
wicką kopalnią. W akcji brały udział trzy 
kopalniane zastępy oraz lekarz przeby-
wający w bazie ratowniczej. Na miejsce 
przyjechali też ratownicy ze Stacji Ra-
townictwa Górniczego: centralnej w By-
tomiu i okręgowej w Jaworznie. Okolicz-
ności wypadku wyjaśniają prokuratura 
i nadzór górniczy, ścianę wydobywczą 
czasowo wyłączono z eksploatacji. We-
dług wstępnych informacji Polskiej Gru-
py Górniczej stosowane w wyrobisku 
zabezpieczenia były w pełni zgodne 
z dokumentacją techniczną i zasada-
mi sztuki górniczej – będzie to jeszcze 
weryfikowane w trakcie postępowania. 
W pracach biorą udział eksperci mię-
dzy innymi z Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Śledztwo w sprawie 
wypadku w kopalni Mysłowice-Wesoła 

wszczęła Prokuratura Rejonowa w My-
słowicach. Postępowanie jest prowa-
dzone pod kątem wypadku przy pracy 
ze skutkiem śmiertelnym. Zlecono sek-
cję zwłok zmarłych górników, śledczy 
zabezpieczyli też kopalnianą dokumen-
tację i zaplanowali przesłuchania świad-
ków – przede wszystkim górników, któ-
rzy byli w zagrożonym rejonie, a także 
przedstawicieli dozoru kopalni.

Od początku tego roku w kopalniach 
węgla kamiennego zginęło już trzech 
górników. Dwa tygodnie przed tragedią 
w Wesołej, 19 lutego, w ruchu Ziemowit 
w Lędzinach życie stracił 33-letni górnik, 
przysypany węglem. W całym zeszłym 
roku w polskich kopalniach zginęło  
16 osób (w tym dziewięć w kopalniach 
węgla kamiennego) wobec 23 ofiar 
śmiertelnych rok wcześniej. MH

Kopalnia Mysłowice-Wesoła w żałobie po śmierci dwóch górników

Zginęli przysypani skałami stropowymi

W kopalni Mysłowice-Wesoła zginęło dwóch górników. Zostali przysypani skałami stropowymi. Wszystko 
wskazuje na to, że za wypadek odpowiadają siły natury – okoliczności tragedii wyjaśniają prokuratura 
i nadzór górniczy

Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu 
JSW ds. technicznych i operacyjnych, zo-
stał uhonorowany tytułem Osobowości 
Roku. Laureat jest jednocześnie prezesem 
Fundacji JSW SA oraz szefem Sztabu Kry-
zysowego JSW SA.

Kapituła Górniczego Sukcesu Roku 
przy GIPH, nadając to wyróżnienie, do-
ceniła szczególny wkład Artura Dyczki 
w utrzymanie produkcji w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej i perfek-
cyjne kierowanie Sztabem Kryzysowym 
koordynującym działania produkcyjne 
i profilaktyczne w czasie pandemii. Wy-
raziła też uznanie laureatowi za olbrzy-
mie zaangażowanie w działania Funda-
cji JSW, dzięki którym służba zdrowia 
w regionie uzyskała niebagatelne wspar-
cie finansowe, oraz za organizację akcji 
honorowego krwiodawstwa i oddawania 

osocza przez ozdrowieńców dla choru-
jących na COVID-19. W sumie w prze-
prowadzonych akcjach uczestniczyło 
1658 osób, które oddały 568 litrów krwi 
oraz 102 litry osocza.

– Tytuł Osobowość Roku w konkursie 
Górniczy Sukces Roku to dla mnie wiel-
ki honor. Tak naprawdę Osobowością 
Roku są wszyscy pracownicy Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, którzy w ciężkich 
czasach pandemii byli skoncentrowani 
na walce nie tylko z wirusem, ale przede 
wszystkim walczyli o swoje miejsca pra-
cy. To dzięki ich ogromnej mobilizacji 
wygraliśmy walkę z pandemią w naj-
trudniejszym czasie dla kopalń. Dzięki 
nim jesteśmy gotowi z takim samym 
poświęceniem stawić czoła kolejnym 
wyzwaniom – mówi wiceprezes Artur 
Dyczko.

Utrzymanie ciągłości produkcji, wy-
wiązywanie się z kontraktów, dbałość 
o jakość i terminowość dostaw dla kon-
trahentów – to zadania produkcyjne. 
Jednak trzeba pamiętać, że olbrzymim 
wysiłkiem było wsparcie pracowni-
ków JSW dla stacji sanepidu. Gotowość 
do pomocy w każdej sytuacji stała się 
znakiem rozpoznawczym załogi. – Wal-
czyliśmy nie tylko o utrzymanie miejsc 
pracy i z koronawirusem, ale stoczyliśmy 
również walkę z hejtem, który dotykał 

górników i ich rodziny. Dziękuję wszyst-
kim za udział w akcji „STOP HEJTOWI! 
Nie oczerniaj górnika”. Cieszę się, że ka-
pituła dostrzegła również działalność 
Fundacji JSW. To ważne, bo przecież jej 
fundatorami są wszyscy pracownicy 
spółki. Wsparcie dla szpitali, zakup re-
spiratorów za prawie milion złotych i po-
moc dla samorządów lokalnych to dowo-
dy zjednoczenia firmy ze społecznością 
lokalną. Dziękuję także Włodzimierzowi 
Hereźniakowi, byłemu prezesowi JSW, 
który zgłosił mnie do tej nagrody – pod-
kreśla wiceprezes JSW ds. technicznych 
i operacyjnych.

Mimo pandemii spółka mocno zaak-
centowała swój związek z tradycją walki 
o wolność. Czterdziesta rocznica Porozu-
mienia Jastrzębskiego, czterdziestolecie 
powstania Solidarności, setna rocznica 
zwycięstwa nad bolszewikami w Bitwie 
Warszawskiej, 102. rocznica odzyskania 
niepodległości i uroczyste upamiętnienie 
Żołnierzy Niezłomnych stały się okazją 
do patriotycznego koncertu transmito-
wanego online. – Możemy być strudze-
ni, ale wciąż jesteśmy niepokonani. Tak 
było, jest i będzie, bo taką tradycją jest 
przesiąknięta ziemia, na której żyjemy 
i pracujemy. Udowodniliśmy to wszy-
scy po raz kolejny. Szanowni państwo, 
pracownicy JSW i mieszkańcy naszego 

regionu, w hołdzie państwu składam 
to wyróżnienie – podkreśla wiceprezes 
Artur Dyczko. 

Celem konkursu Górniczy Sukces 
Roku jest promocja i popularyzacja 
przedsięwzięć na rzecz innowacyjno-
ści oraz rozwoju polskiego górnictwa 
podziemnego, wyróżnienie osobowości 
o szczególnym dla niego znaczeniu oraz 
działań proekologicznych. Przeprowa-
dzany jest w trzech kategoriach – In-
nowacyjność, Ekologia oraz Osobowość 
Roku.

W kategorii Innowacyjność kapituła 
przyznała dwie równorzędne nagrody. 
Otrzymali je Lubelski Węgiel Bogdanka 
za optymalizację technologiczno-orga-
nizacyjną eksploatacji ściany o wybiegu 
7100 m oraz Becker-Warkop za ciągnik 
akumulatorowy typu CA-190 z ognio- 
szczelną baterią litową typu Volter. Wy-
różnieniami uhonorowała Famur za au-
torski automatyczny kompleks ścianowy 
oraz Fabrykę Sprzętu i Narzędzi Górni-
czych Grupa Kapitałowa FASING za łań-
cuch ogniowy górniczy płaski wysoko-
wytrzymały FASING 56 x 187.

W kategorii Ekologia uhonorowany 
został Główny Instytut Górnictwa za me-
todę oceny zagrożenia zawodnieniami 
terenów górniczych.

MAT. PRAS JSW

Górniczy Sukces Roku GIPH

Wiceprezes JSW SA Artur Dyczko Osobowością Roku
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Jastrzębska Spółka Węglowa kontynu-
uje współpracę ze szkołami kształcący-
mi w zawodach i specjalnościach górni-
czych. 19 lutego podpisano odpowiednie 
porozumienie w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach.

Współpraca pomiędzy spółką a sta-
rostwem obejmuje naukę, zajęcia prak-
tyczne dla uczniów oraz zatrudnienie 
absolwentów Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie kształcących się 
w zawodach: elektryk, monter maszyn 
i urządzeń, ślusarz oraz w technikum 
w zawodzie technik górnictwa podziem-
nego. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że powiat gliwicki w dalszym ciągu sta-
wia na współpracę z Jastrzębską Spółką 
Węglową. Jako jeden z największych 

pracodawców na południu Polski cie-
szymy się, że udaje nam się zawrzeć 
umowę na następny okres szkolenia 
uczniów, a w przyszłości pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – mówi 
Artur Wojtków, zastępca prezesa zarzą-
du JSW ds. pracy i polityki społecznej. 
Porozumienie zawarte w Starostwie Po-
wiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów 
rozpoczynających oraz kontynuują-
cych naukę w szkole w roku szkolnym 
2021/2022.

– Podpisanie kontynuacji porozumie-
nia to dla nas wielka przyjemność. Nasze 
górnictwo, a w szczególności Jastrzębska 
Spółka Węglowa, ma wielką przyszłość 
– uważa Waldemar Dombek, starosta 
gliwicki. – W imieniu zarządu powiatu 
dziękuję. Jesteśmy spokojni o to, że nasza 

młodzież będzie mieć pracę – dodaje. 
Należy podkreślić, że w ramach współ-
pracy Jastrzębska Spółka Węglowa zo-
bowiązuje się do zatrudnienia w Grupie 

Kapitałowej JSW uczniów po zdaniu eg-
zaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w danym zawodzie. 

MAT. PRAS JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Porozumienie w sprawie pracy dla uczniów 

Jastrzębie-Zdrój, Warszawa i Katowice 
znalazły się na czele miast z najwyższym 
przeciętnym wynagrodzeniem w Polsce. 
To dane za 2019 rok. Rok 2020 jeszcze nie 
został podsumowany przez GUS. Jastrzębie-
-Zdrój jest także wśród miast najbardziej 
narażonych na wyludnienie i najbardziej 
zagrożonych negatywnymi skutkami trans-
formacji gospodarki. Transformacja w tym 
przypadku oznacza odchodzenie od węgla. 

Dlaczego odchodzenie od węgla 
energetycznego ma się odbić na mieście, 
w którym siedzibę ma spółka wydoby-
wająca węgiel koksowy będący na liście 
surowców krytycznych (najważniej-
szych) dla unijnej gospodarki? Ponieważ 
obecność na tej liście nie jest gwarancją 
bezpieczeństwa, a złoża tego surowca 
kiedyś się skończą. Wtedy miasto i naj-
bliższa okolica stracą stałe źródło finan-
sowania. Może też być tak, że z powodu 
rosnących kosztów wydobycia węgla 
koksowego trzeba będzie ograniczyć 
produkcję w kopalniach o najwyższych 
kosztach. Pandemia tak skomplikowała 
wszelkie próby analiz rynkowych, że na-
leży liczyć się nawet z najbardziej pesy-
mistycznymi prognozami. 

CO JEST DO STRACENIA
Dane GUS informujące o zarobkach 

obejmują 66 miast na prawach powiatu, 
czyli między innymi dawne stolice wo-
jewództw oraz miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców. 

Z kwotą przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia brutto w wysokości  
8443 złotych Jastrzębie-Zdrój po raz ko-
lejny znalazło się na pierwszym miejscu 
wśród miejscowości, w których zarabia 
się najlepiej. Zarobki w nim stanowią 
163 proc. średniej krajowej, wynoszą-
cej 5182 złotych. Drugie miejsce wśród 
miast, gdzie zarabia się najlepiej, zajęła 
Warszawa, w której średnie wynagro-
dzenie to 6803 zł, co stanowiło 131 proc. 
średniej krajowej.

Z danych GUS wynika też, że prze-
ciętne wynagrodzenie w Jastrzębiu-
-Zdroju jest ponad dwa razy wyższe 
od średnich wynagrodzeń w kilkunastu 
miastach, które znalazły się na końcu 
tabeli. 

CZAS I KOSZTY
JSW korzysta z renty geograficznej 

i z faktu, że większość odbiorców pro-
duktów Grupy Kapitałowej JSW znajduje 
się w promieniu 500 kilometrów. Niż-
sze koszty transportu niż w przypadku 
importu z krajów zamorskich i bardzo 
mała wrażliwość na ewentualny para-
liż szlaków komunikacyjnych są atuta-
mi. Choć koszty jednostkowe produkcji 
tony węgla koksowego w kopalniach JSW 
są wyższe niż w kopalniach Australii, 
USA, Kanady bądź w kopalniach afry-
kańskich, renta geograficzna pozwala 
na utrzymywanie się na rynku. Oczy-
wiście są pewne granice. Najlepszym 

dowodem są ostatnie kryzysy. Jeżeli 
cena węgla koksowego oscyluje wokół 
100–120 dolarów za tonę, to JSW nie 
stać nie tylko na rozwój, ale także na od-
twarzanie mocy produkcyjnych na od-
powiednim poziomie. Co to oznacza? 
Otóż w czasie poprawy koniunktury nie 
ma co liczyć na jej pełne wykorzystanie. 
Jeżeli nie można czerpać garściami z po-
prawy koniunktury, należy być pewnym, 
że w czasie dekoniunktury zacznie bra-
kować pieniędzy. Dopiero po kryzysie 
w 2015 roku JSW udało się odłożyć pie-
niądze na trudny czas, ponieważ po raz 
pierwszy w historii spółki powstał fun-
dusz stabilizacyjny przeznaczony wła-
śnie na czarną godzinę. Jednak nikt nie 
mógł przewidzieć, że dekoniunktura po-
łączy się z pandemią. Teraz nie ma wyj-
ścia, trzeba zacząć kolejny etap racjona-
lizacji wydatków. W przeciwnym razie 
spółkę czeka finansowa zapaść. Ta z ko-
lei spowoduje, że czarny scenariusz dla 

Jastrzębia-Zdroju przedstawiony przez 
ekspertów stanie się ciałem.

KTO ZAROBI 
NA ZIELONYM ŁADZIE?
Problem polega na tym, aby zara-

biać, a nie tracić. Zielony Ład to wielki 
interes. Transformacja energetyczna jest 
gigantycznym przedsięwzięciem gospo-
darczym, ale nie jest to interes dający 
korzyści wszystkim. Żeby byli wygrani, 
muszą być przegrani. Ponieważ operacja 
pod nazwą transformacja jest obliczona 
na dekady, trudno precyzyjnie określić, 
kto wygra, a kto przegra. W przypadku 
JSW też nie ma pewnego werdyktu. Jeżeli 
tę firmę potraktować jako bazę rozwoju 
niezbędnych technologii służących poli-
tyce Zielonego Ładu, wtedy można mieć 
pewność, że powstanie coś, co będzie no-
wym ośrodkiem gospodarczym. Jednak 
trzeba jak najszybciej zdecydować, czy 
to „coś” ma powstać i co to będzie. 

Eurodeputowana Izabela Kloc przy 
każdej okazji podkreśla, że od trans-
formacji społecznej i gospodarczej Ślą-
ska zależy powodzenie unijnej polityki 
klimatycznej. – Los flagowego okrętu 
Brukseli zależy głównie od Polski, która 
ma największe, obiektywne i niezawi-
nione trudności z transformacją ener-
getyczną. Z kolei na naszym, krajowym 
gruncie sukces polityki klimatycznej za-
leży w zasadzie tylko od jednego czynni-
ka: czy z tym wyzwaniem poradzi sobie 
Śląsk – przekonuje eurodeputowana. 

Od tego, jak poradzi sobie region Ja-
strzębia-Zdroju, zależy to, jak poradzi 
sobie Śląsk. Trzeba pamiętać, że dzięki 
istnieniu JSW do gospodarki w mieście 
i najbliższej okolicy trafia rocznie ponad 
3 mld złotych. To tylko roczne wypłaty 
dla pracowników spółki. Kolejnych kilka 
miliardów trafia do gospodarki regionu 
dzięki temu, że kopalnie JSW kupują to-
wary, usługi, maszyny i płacą podatki 
samorządom. Jest o co się bić. 

HANNA KRZYŻOWSKA 

Statystycznie Jastrzębie-Zdrój jest oazą dobrobytu dzięki JSW. Nawet jeżeli statystyka przesadza, warto tę oazę chronić 

Jest o co się bić
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Kopalnie węgla koksowego do tej pory gwarantowały dobrobyt. Czy tak będzie w przyszłości?

Uroczyste podpisanie porozumienia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach
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Nowoczesne technologie

Wodór przyszłością hutnictwa, 
a może i górnictwa
Redukcja rudy żelaza za pomocą wodoru 
wymiecie do lamusa koks. Czy jednak taki 
sam los czeka węgiel? Prace nad wykorzy-
staniem wodoru paradoksalnie mogą mu 
dać drugie życie. 

Kilka razy pisaliśmy już o pracach 
nad zamianą w procesach metalurgicz-
nych koksu na wodór, co spowoduje, 
że oprócz żelaza będzie powstawała 
woda, a nie jak dziś tlenki węgla. Metoda 
opracowana przez polskich naukowców 
z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Insty-
tutu Metalurgii Żelaza we współpracy 
z Politechniką Częstochowską to jedno 
z rozwiązań idących w tym kierunku, 
tyle że krok dalej niż konkurenci. Pol-
ski wynalazek pozwala na produkcję 
stali, natomiast testowane obecnie przez 
światowe koncerny i przygotowywane 
do zastosowania metody wykorzystujące 
wodór pozwalają wytwarzać żelazo gąb-
czaste i surówkę żelaza. To półwyroby, 
które trzeba poddać dalszej obróbce, 
by uzyskać z nich stal użytkową. – Na-
sza metoda pozwala na produkowanie 
wyrobu gotowego, czyli stali – mówi 
dr hab. inż. Marian Niesler z Łukasie-
wicz – Instytutu Metalurgii Żelaza. Agre-
gat pozwala produkować gatunki stali 
o zróżnicowanej zawartości węgla, którą 
reguluje się między innymi przez doda-
wanie tlenku węgla w czasie procesu.

Wykorzystanie zaprojektowanego 
przez polskich specjalistów agregatu 
i technologii pozwala pominąć cztery 
kosztowne etapy obecnie stosowanego 
procesu: wytwarzanie węgla koksują-
cego, spiekanie rudy żelaza, redukcję 
w wielkim piecu i utlenianie w konwer-
torze tlenowym. Rozwijane za granicą 
metody pozwalają na pominięcie trzech 
pierwszych procesów, które są uważa-
ne za źródło zanieczyszczeń powie-
trza, w szczególności emisję dwutlenku 
węgla. 

W roku 2017 dr hab. inż. Marian Nie-
sler, dr inż. Janusz Stecko z Łukasiewicz 
– IMŻ oraz prof. dr hab. inż. Jan Mróz 
z Politechniki Częstochowskiej złożyli 
wniosek patentowy pt. „Sposób wytwa-
rzania stali bezpośrednio z rudy żelaza”. 
W tym roku po otrzymaniu patentu roz-
poczęto prace przygotowawcze do re-
alizacji jego założeń. – Naszą koncepcję 
i obliczenia termodynamiczne należy 
jak najszybciej zastosować w praktyce – 
stwierdza Marian Niesler. W pierwszym 
etapie powstanie instalacja laboratoryj-
na, która pozwoli na wyprodukowanie 
kilkunastu–kilkudziesięciu gramów stali, 
a w kolejnym demonstracyjna, która 
pozwoli już na uzyskanie tony stali. 
Z jednej strony wydaje się to niewiele, bo 
1 m3 stali waży około 7,9 tony. Z drugiej 
jednak to już oznacza budowę niewiel-
kiego zakładu. – Sam agregat będzie 
niewielki, ale sporo miejsca zajmą ele-
menty składowe instalacji obejmujące 
oprzyrządowanie podające rudę i wodór, 

odbierające gotową stal i pozostający 
po reakcji żużel. W rezultacie cała insta-
lacja stanowi minizakład produkcyjny 
– wyjaśnia inżynier.

W kolejnym etapie musi powstać 
większe urządzenie prototypowe. Ma-
rian Niesler szacuje, że rozwinięcie me-
tody do rozmiarów przemysłowej skali 
produkcji potrwa do około 2030 roku.

Twórcy metody przyznali, że pod-
czas prac nad nią trafiali na inne moż-
liwości wykorzystania metod metalur-
gicznych w odniesieniu do wodoru. 
Współpraca z zespołem naukowców pod 
kierownictwem dr. hab. inż. Sławomira 
Stelmacha, prof. ICHPW z Instytutu Che-
micznej Przeróbki Węgla, doprowadziła 
do zgłoszenia patentowego dotyczącego 
wytwarzania z zastosowaniem agrega-
tów hutniczych tzw. szarego wodoru, 
produkowanego z gazów węglowodo-
rowych, a więc mającego ślad węglowy.

Rozwijane metody mogą współgrać 
z planami produkcji wodoru na przykład 

poprzez zgazowanie węgla. To także je-
den ze światowych trendów, o którym 
myśli się również w Polsce. W japońskiej 
strategii wodorowej przyjęto, że począt-
kiem będzie wytwarzanie wodoru sza-
rego z gazów węglowodorowych – gazu 
ziemnego czy produktów ubocznych, 
czyli na przykład gazu koksowniczego. 
W przyszłości podstawą ma być jednak 
zielony wodór uzyskiwany… z węgla. 

Japończycy we współpracy z Austra-
lijczykami chcą go wytwarzać z węgla 
brunatnego przy wykorzystaniu energii 
odnawialnej oraz metod wychwytywa-
nia i magazynowania dwutlenku węgla. 
Przyznają przy tym, że wyzwaniem jest 
obecnie doprowadzenie opracowywa-
nych metod do przemysłowej produkcji, 
która pozwalałaby uzyskać wodór w ce-
nie pozwalającej mu być konkurencją 
dla paliw kopalnych. Chcą uzyskać koszt 
na poziomie 12 jenów za 1 m3. To duże 
wyzwanie, bo obecnie to kilkaset je-
nów (w strategii nie podano konkretnej 
kwoty, zastępując ją wyrażeniem „kilka 
setek”). Przy czym na tym się nie koń-
czy. Wodór wymaga transportu w sta-
nie ciekłym w specjalnych zbiornikach 
(ma tak małe cząsteczki, że transport 
tradycyjnymi gazociągami nie wchodzi 
w grę – wodór z nich ucieka). Trzeba 
więc stworzyć system transportu i zbior-
niki odpowiedniej wielkości, a także 
zmniejszyć energochłonność samego 
procesu skraplania gazu. Obecnie uzy-
skanie kilograma gazu wymaga wydat-
kowania 13,6 kWh energii – Japończycy 
chcą zejść do 6 kWh, czyli o więcej niż 
połowę. W tym samym stopniu trzeba 
zredukować koszt separacji dwutlenku 
węgla z gazów procesowych. 

W pilotażowy projekt, który w tym 
roku ma dać pierwsze transporty skro-
plonego wodoru, Japończycy i Australij-
czycy zainwestowali 500 mln dolarów 
australijskich.  PIOTR MYSZOR

CZY WIĘCEJ SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH TO WIĘ-
CEJ KOPALŃ? Pojazdy elektryczne zyskują 
na popularności zarówno w Europie, 
jak i w USA. W związku z tym szacuje 
się, że popyt na metale używane w aku-
mulatorach do nich gwałtownie wzro-
śnie, a producenci samochodów planują 
znaczny wzrost ich produkcji. Kalifornia, 
największy rynek samochodów w USA, 
dąży do całkowitego zakazu stosowania 
silników napędzanych paliwami kopal-
nymi do 2035 roku, a prezydent USA Joe 
Biden obiecał przerobić całą flotę rządu 
– czyli około 640 tys. pojazdów – na elek-
tryczne. Według Benchmark Minerals 
Intelligence sam ten plan może wyma-
gać 12-krotnego wzrostu produkcji litu 
w USA do 2030 roku. Jednak czy można 
mieć zieloną energię bez kopalń mine-
rałów niezbędnych do produkcji elektry-
ków? Odpowiedź jest chyba oczywista. 

We wrześniu ubiegłego roku 
na wzgórzach północnej Nevady kępka 
kwiatów, których nie znaleziono nigdzie 
indziej na Ziemi, z dnia na dzień znik-
nęła w tajemniczy sposób. Dziwnym 
trafem pod kwiatami znajdują się złoża 
litu, które miały być wydobywane przez 
australijską firmę. Czy więc samocho-
dy elektryczne są ekologiczne, jak się 
powszechnie uważa, skoro niszczą sie-
dliska roślin i zwierząt oraz wymagają 
powstawania nowych kopalń?

NOWE ROZWIĄZANIE DO MAGAZYNOWANIA ENERGII 
SŁONECZNEJ. Inżynierowie z USA połączyli 
siły, aby opracować wysokonapięciowe 
akumulatory wzorcowe do magazynowa-
nia energii oparte na technologii bipolar-
nej, która wykorzystuje płytki krzemowe 
w tradycyjnych akumulatorach ołowio-
wych. Technologia bipolarna znana jest 

jako Silicon Joule i została opracowana 
przez Gridtential Energy w celu zmniej-
szenia masy akumulatorów ołowiowych 
i osiągnięcia wydajności konkurencyjnej 
w stosunku do akumulatorów litowo-jo-
nowych, ale przy niższych kosztach.

POZEW ZBIOROWY NASTOLATKÓW W AUSTRALII. 
W Australii ośmiu nastolatków wytoczy-
ło pozew zbiorowy przeciwko rozbudo-
wie kopalni węgla. Studenci argumentu-
ją, że australijska minister środowiska 
Sussan Ley ma obowiązek dbać o ich 
ochronę przed zmianami klimatyczny-
mi, a rozbudowa kopalni węgla White-
haven Coal’s Vickery w stanie Nowa Po-
łudniowa Walia przyczyni się do zmiany 
klimatu i zagrozi ich przyszłości.

Węgiel jest drugim co do wartości 
eksportowanym surowcem Australii. 
Zmiana klimatu jest tematem, który 

dzieli ten kontynent, czyli jednego z naj-
większych na świecie emitentów dwu-
tlenku węgla na mieszkańca. Konser-
watywny rząd tego kraju wygrał kolejne 
wybory, wspierając dominujące austra-
lijskie sektory paliw kopalnych.

GWAŁTOWNY WZROST CEN ALUMINIUM. W ostat-
nim czasie ceny aluminium wzrosły 
do najwyższego poziomu od przeszło 
dziewięciu lat. Było to spowodowane 
obawami o ograniczenia dostaw do Chin, 
największego na świecie użytkownika 
i producenta metalu. Rozpoczynające 
się w Pekinie posiedzenie chińskiego 
parlamentu było tylko jednym z powo-
dów do niepokoju inwestorów. Departa-
ment Handlu USA wydał cła antydum-
pingowe na blachę ze zwykłego stopu 
aluminium z 18 badanych krajów, w tym 
do 242,8 proc. na import z Niemiec. •

Górnictwo na świecie

Wykorzystanie zaprojektowanego przez polskich specjalistów agregatu i technologii pozwala pominąć 
cztery kosztowne etapy obecnie stosowanego procesu
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Długość pojazdu wynosi 4107 mm, szerokość 1780 mm, a jego wysokość to 1460 mm

W drugiej generacji Miraia zastosowano silnik o mocy 182 KM

Škoda pokaże czwartą generację modelu Fabia

Od niemal dwóch dekad Audi w ramach współpracy z Realem Madryt użycza samochodów zawodnikom
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Czwarta Fabia przed debiutem
Już niedługo Škoda pokaże czwartą ge-
nerację modelu Fabia. Na razie ujawni-
ła nieco informacji, przede wszystkim 
związanych z platformą MQB-A0, na któ-
rej zbudowany został ten samochód. Jej 
wymiary wpłynęły na wielkość auta. Dłu-
gość pojazdu wynosi 4107 mm, szerokość 
1780 mm, a jego wysokość to 1460 mm. 
Rozstaw osi jest równy 2564 mm. Pojem-
ność bagażnika wynosi 380 l, po złoże-
niu tylnych foteli to aż 1190 l. Pomimo 
zwiększenia rozmiarów samochodu udało 
się zachować wagę zbliżoną do tej, którą 
oferuje model trzeciej generacji.

Gama silników dostępnych na pol-
skim rynku w nowej generacji modelu 
Fabia obejmuje silnik benzynowy z wtry-
skiem wielopunktowym (MPI) i trzy 
silniki TSI z wtryskiem bezpośrednim. 
Silnik montowany w wersji podstawo-
wej modelu to trzycylindrowy 1.0 MPI 
o mocy 59 kW (80 KM). Moc przenoszona 
jest na przednie koła za pośrednictwem 
pięciostopniowej skrzyni manualnej. 
Samochód będzie także dostępny z tur-
bodoładowanymi silnikami TSI. Silnik 
1.0 TSI o mocy 70 kW (95 KM) połączo-
ny jest z pięciostopniową skrzynią bie-
gów, natomiast mocniejszy silnik 1.0 TSI 
o mocy 81 kW (110 KM) wyposażony 
jest w skrzynię sześciostopniową lub 

w automatyczną siedmiostopniową prze-
kładnię DSG. Najmocniejszy w ofercie 
będzie czterocylindrowy silnik 1.5 TSI, 
który generuje 110 kW (150 KM) mocy 
i jest dostępny z siedmiobiegową skrzy-
nią biegów DSG w standardzie. 

Światowa premiera nowego modelu 
zaplanowana jest na wiosnę 2021 roku. 
Na razie możemy pobawić się w zgady-
wanki, patrząc na zdjęcia z testów samo-
chodu pokrytego kamuflażem mającym 
zmylić oglądających i raczej ukryć, niż 
pokazać jego linię.

KOLEJNE AUDI W RĘKACH 
ZAWODNIKÓW REALU MADRYT
Od niemal dwóch dekad Audi w ra-

mach współpracy z Realem Madryt uży-
cza piłkarzom i trenerom pierwszego 
składu nowych modeli jako samocho-
dów służbowych. W ostatnim „rozdaniu” 
największe uznanie znalazły trzy kate-
gorie samochodów: SUV, Gran Turismo 
i Avant.

Auta z rodziny Q cieszą się zaintere-
sowaniem piłkarzy grających na wszyst-
kich pozycjach, od bramkarza Thibauta 
Courtoisa, przez asa środka pola Toniego 
Kroosa, po najlepszego strzelca Karima 
Benzemę, choć wśród wybranych samo-
chodów znalazło się również Audi e-tron 
Sportback. 

Na liście życzeń Realu znalazła się 
hybryda typu plug-in: Audi A7 Sportback 
Gran Turismo. To pierwsze Audi z silni-
kiem TFSI e we flocie zespołu ze stolicy 
Hiszpanii.

Trener Zinedine Zidane i kapitan 
drużyny Sergio Ramos zdecydowali się 
na Audi RS 6 Avant. Dzięki układowi 
mild hybrid i dezaktywacji cylindrów 
przy częściowym obciążeniu to wydajne 
kombi jest zarówno nowoczesne, jak 
i niezwykle wydajne.

WODOROWA TOYOTA MIRAI 
WCHODZI DO POLSKI
Pierwsza generacja Miraia pojawi-

ła się na rynku w 2014 roku. W Polsce 
obecna w zasadzie tylko w demonstra-
cyjnych modelach Toyota Motor Poland, 
bo najbliższe stacje tankowania wodo-
ru są… w Berlinie i Wiedniu. W maju 
ma zostać otwarta stacja w Warszawie, 
więc miesiąc później druga już generacja 
Miraia uroczyście wjedzie do polskich 
salonów.

Druga generacja napędu ma moc 
i efektywność zwiększoną o 10 proc. 
i o 30 proc. większy zasięg. W obecnej 
sięga on 650 km. Określenie „napęd 
wodorowy” to oczywiście duże uprosz-
czenie – ogniwa wodorowe zapewnia-
ją energię, to rodzaj generatora prądu, 

a koła napędzają silniki elektryczne. 
W drugiej generacji Miraia zastosowano 
silnik o mocy 182 KM. 

Zasięg 650 km to i tak zbyt mało, żeby 
jeździć tankować do Berlina, a co dopie-
ro, żeby na tym wodorze jeździć jeszcze 
w Polsce. Toyota zdecydowała się więc 
na wprowadzenie auta na rynek teraz, 
kiedy w Polsce mają zostać otwarte sta-
cje tankowania wodoru. W tym roku 
mają powstać dwie stacje – pierwsza 
w maju w Warszawie. Na koniec przy-
szłego roku ma ich już być 11. Perspek-
tywa roku 2025 zakłada budowę 32 stacji 
w największych aglomeracjach miej-
skich. Na ten cel ma być przeznaczonych 
2 mld złotych. Dodatkowym bodźcem 
do rozwoju tankowania wodorem jest 
rozpowszechnianie się wodorowych au-
tobusów, które pojawiają się lub wkrót-
ce się pojawią w coraz większej liczbie 
miast.

Wodór to atrakcyjny środek napędo-
wy, ale trudny do okiełznania (ma bar-
dzo małe cząsteczki, które uciekają z każ-
dego rurociągu) i drogi w obsłudze. Jego 
droga do powszechnego wykorzystania 
dopiero się zaczyna. Na świecie obecnie 
jest zaledwie 2000 stacji, w roku 2025 
ma być 3000, ale pięć lat później już  
45 tys. 

  PIOTR MYSZOR
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K rysia pamiętała swoje wczesne dzie-
ciństwo jak dawno obejrzany film, 

jakieś kolory, dźwięki, ludzi, ale żadnych 
konkretów. Gdy miała sześć lat, samo-
chód prowadzony przez jej mamę wpadł 
do rzeki, a ona została sama. Nie znała 
swojego ojca, matka zerwała kontakty 
z resztą rodziny. Krysia była w pogoto-
wiu opiekuńczym, a później zaczęło się 
wieloletnie przerzucanie jej między do-
mami dziecka. Niewiele mówiła, prawie 
nie bawiła się z rówieśnikami, dlatego 
nierzadko była postrzegana jako lekko 
opóźniona w rozwoju.

Sytuacja całkowicie się zmieniła, 
kiedy do domu, w którym mieszkała 
Krysia, przyprowadzono Laurę. Małą, 
bardzo chudą dziewczynkę z blond war-
koczykami. I tak zaczęła się ich przyjaźń 
na dobre i złe. Dziewczynki były nie-
rozłączne i wreszcie nie czuły się same. 
Laura, mimo że o wiele drobniejsza, była 
od Krysi o półtora roku starsza. Oznacza-
ło to najbardziej przerażający dla niej 
fakt, czyli że przez przynajmniej rok, 
ten ostatni, będzie musiała być w domu 
dziecka sama.

Wychowankowie wychodzący 
z domu dziecka nie mają łatwo. Często 
zostają praktycznie sami. Laura miała 
szczęście, otrzymała niewielkie miesz-
kanie od miasta, a dzięki własnej pra-
cowitości i uporowi udało jej się godzić 
dalszą naukę i pracę. Miało to jednak 

jedną wielką, znaczącą dla Krysi wadę – 
przyjaciółka poświęcała jej coraz mniej 
czasu. Ta jednak wiedziała, że to, co robi 
Laura, to budowanie podstaw pod ich już 
niebawem wspólne życie. I to trzymało 
ją przy życiu jak nic wczesniej.

Zresztą było to zgodne z prawdą, 
do czasu. Laura inaczej niż wielu nasto-
latków, którzy zerwali się z rodzicielskiej 
smyczy, nie imprezowała i żyła bardzo 
oszczędnie. Brała wszystkie dostępne 
zmiany w kawiarni, w której pracowa-
ła, dużo się uczyła, powoli wyrabiała 
sobie malutkie grono znajomych spo-
za domu dziecka. I tak też poznała An-
drzeja, w którym niezwykle mocno się 
zakochała, po raz pierwszy w życiu. On, 
kilka lat od niej starszy, był księgowym 
i uwielbiał jeździć na rowerze. I co waż-
ne – również całkowicie stracił dla niej 
głowę. Był to jej pierwszy chłopak, ale 
związek wydawał się być dużo poważ-
niejszy, spokojny i stabilny, a jak wia-
domo, w przypadku pierwszych miłości 
to niezwykła rzadkość.

Znajomość z Andrzejem była także 
jedną z niewielu tajemnic, jakie Lau-
ra miała przed Krysią. Wspomniała jej 
co prawda kilka razy o jakimś koledze, 
ale widząc niechętną reakcję przyja-
ciółki, postanowiła nie ciągnąć tematu. 
Widziała zresztą jej rosnącą ekscytację 
z jej wyjścia z domu dziecka i nie miała 
serca psuć jej wizji ich wspólnego czasu.

Stało się jednak to, czego Laura oba-
wiała się najbardziej. Krysia wjechała 
do jej małego, przytulnego mieszkanka 
jak prawdziwa gwiazda rocka. Mimo 
że wychowały się w zbliżonych warun-
kach, Krysia robiła nieznośny bałagan 
i zamieszanie wszędzie, gdzie się po-
jawiała, zostawiając po sobie pobojo-
wisko. Szybko też okazało się, że ich 
podejście do życia różni się na tyle, 
że jest nie do pogodzenia. A prawdzi-
wy przełom nastąpił, gdy pijana Krysia 
wylała na Laurę wiadro swoich żalów 
związanych ze zbyt częstymi wizytami 
Andrzeja.

Gdy następnego ranka po kłótni 
Andrzej wpadł do Laury zobaczyć, czy 
wszystko gra, i odwieźć ją do pracy – 
dziewczyny nie było już w domu. Przez 
następny dzień nie odbierała też telefo-
nu, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. 
Mężczyzna nie uwierzył też Krysi, której 
zaczynał już powoli nienawidzić, mimo 

swoich najszczerszych dobrych intencji 
z poczatku ich znajomości, która twier-
dziła, że pewnie Laura poszła po rozum 
do głowy i go wreszcie zostawiła. An-
drzej był pełen najgorszych przeczuć.

Gdy od zniknięcia Laury minęły 
kolejne dni, powiadomił policję, która 
jednak niechętnie i opornie zajęła się 
sprawą. Wtedy Andrzej sam postanowił 
lepiej przyjrzeć się Krysi i w ten sposób 
trafił za nią do piwnicznej skrytki, w któ-
rej znalazł nieprzytomną dziewczynę. 
Laura żyła, miała rozległą ranę głowy, 
pomoc przyszła w ostatnim momencie…

Dwa miesiące później sąd skazał Kry-
się, która co prawda uparcie twierdziła, 
że nigdy nie chciała zrobić przyjaciółce 
krzywdy, że tak wyszło, bo nie mogły 
się dogadać, ale nie umiała już wytłu-
maczyć, dlaczego przez kilka dni nie 
sprowadziła pomocy… I w ten sposób 
ich wspólna historia skończyła się na za-
wsze..  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Jak siostry

Zdarza się, że w trakcie przyjęcia, ban-
kietu albo po prostu na początku spotka-
nia, gdy czekamy na innych uczestników, 
trzeba zapełnić czymś czas i przełamać 
pierwsze lody. Sprawa może być łatwiej-
sza, kiedy inni goście byli nam wcześniej 
znani i wiemy już co nieco na ich temat. 
Jak jednak poprowadzić rozmowę, gdy 
mamy do czynienia z zupełnie obcymi 
ludźmi?

Small talk, czyli małe rozmówki, 
są sztuką, która wielu ludzi bardzo 
stresuje. To takie pierwsze sondowa-
nie, czy rozmówcy mają coś wspólnego 
i czy są w stanie swobodnie złapać kon-
takt. Często wstępne części oficjalnych 
przyjęć mają postać „standing party”, 
które sprzyjają prowadzeniu takich po-
bieżnych, lekkich rozmów. Warto wte-
dy pamiętać o kilku bardzo prostych 
zasadach.

Może to się wydawać oczywiste, 
ale nawiązując rozmowę z obcą osobą, 
której nam nie przedstawiono – warto 
to samemu zrobić. Warto też powiedzieć 
kilka słów o sobie, co zresztą może oka-
zać się dobrym początkiem rozmowy. 
Dobrym zwyczajem jest więcej słuchać, 
niż mówić i nie przeszkadzać osobom, 
które do nas mówią, a także nie błądzić 
w tym czasie wzrokiem po innych czy 
po sali czy bawić się w rękach jakimś 
przedmiotem. Ważny jest również kon-
takt wzrokowy, ale trzeba uważać, żeby 
nie był on też przesadzony i natarczywy. 

Jednocześnie warto dać naszym roz-
mówcom przestrzeń, nie napierać, nie 
dotykać ich rąk czy ramion.

Sama rozmowa powinna być natu-
ralna i tutaj warto zaufać swojej intuicji. 
Można rozpocząć od pogody, wystroju 
pomieszczenia, skomentowania oko-
licy albo jakiegoś ostatniego wydarze-
nia. I tu warto również zwrócić uwagę, 
że w trakcie takich pierwszych rozmów, 
szczególnie biznesowych, warto omijać 
wydarzenia o charakterze politycznym, 
religijnym czy inne światopoglądowe 
kwestie. Może to od razu doprowadzić 
do niepotrzebnych napięć.

Small talk to aktywne słuchanie, 
swobodny dialog, który ma sprawić, 
że druga osoba ma się poczuć docenio-
na i szanowana. Powinniśmy starać się 
zrozumieć zdanie innych i przyjmować 
je ze spokojem. Zresztą takie nawiązy-
wanie nowych znajomości może także 
odbywać się w większym gronie.  HK

Czy zdarza się wam, że gdy dłużej je-
dziecie samochodem, płyniecie łódką 
czy lecicie samolotem, czujecie się fa-
talnie, macie zawroty głowy i nudności? 
Jeśli tak, to znaczy, że choroba lokomo-
cyjna (kinetoza) nie skończyła się u was 
wraz z dzieciństwem. Dotyka ona przede 
wszystkim dzieci, ale co 10. dorosły męczy 
się w trakcie podróży. Nie zawsze można 
temu w pełni zapobiec, ale warto złago-
dzić dolegliwości.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY CHOROBY LOKOMOCYJ-
NEJ? Polega ona na braku zgodności bodź-
ców odbieranych przez mózg z różnych 
zmysłów. Kiedy jedziemy szybkim po-
jazdem, błędnik przesyła do niego infor-
macje o ruchu, ale narząd wzroku infor-
muje o tym, że pozostajemy w miejscu 
– znajdujemy się w nieruchomej kabinie 
samochodu lub autobusu. Podobnie jest 
na łodzi, gdy błędnik czuje kołysanie, 
a oczy patrzą na nieruchomy horyzont. 
Te sprzeczne sygnały tworzą więc chaos 
informacyjny, z którym mózg sobie nie 
radzi i pojawiają się objawy choroby 
lokomocyjnej. 

JAKIE SĄ JEJ OBJAWY? Należą do nich złe 
samopoczucie, dyskomfort, zawroty 
i bóle głowy. Skóra staje się wtedy blada 
i spocona, w ustach czujemy suchość lub 
wręcz przeciwnie – nadmierne wydzie-
lanie śliny. W ostrzejszych przypadkach 
(gdy podróż nie będzie komfortowa, czyli 
jest ciasno i duszno) dochodzą nudności 
i wymioty. Zdarza się, że mamy kłopoty 

z wyjściem z pojazdu, a nawet trudno 
nam stać.

JAK ZAPOBIEC CHOROBIE LOKOMOCYJNEJ? 
Skuteczne są preparaty dostępne bez 
recepty, które zażyte na pół godziny 
przed podróżą zapobiegają wystąpieniu 
objawów. Warto też pamiętać o kilku 
prostych zasadach. Staraj się podróżo-
wać koleją, a w razie jazdy samochodem 
siadaj przy uchylonym oknie. W dużym 
środku lokomocji siadaj przodem do kie-
runku jazdy, w miejscu, gdzie najmniej 
kołysze: w autobusie z dala od osi kół, 
na statku jest to śródokręcie, a w samolo-
cie – okolice skrzydeł. W czasie podróży 
kieruj wzrok w dal, nad linię horyzontu. 
Zrezygnuj z lektury, zajmij się rozmo-
wą lub słuchaniem spokojnej muzyki. 
Na godzinę przed wyprawą zjedz lek-
ki posiłek. Nie pij za dużo, zwłaszcza 
napojów słodkich i gazowanych. Jeśli 
w czasie jazdy samochodem poczujesz 
nudności, zatrzymaj się i wykonaj kilka-
naście głębokich oddechów na świeżym 
powietrzu. •

Z D R O W I E

Siny pasażer, czyli  
choroba lokomocyjna
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Small talk, czyli lekka 
rozmowa o niczym
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Prowadząc rozmowę, należy pamiętać 
o poprawności i kulturze języka
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Krzyżówka panoramiczna nr 6
W POLSCE KOBIETY ZAJMUJĄ 44 PROC. STANOWISK 
KIEROWNICZYCH. To daje nam drugie miej-
sce w Unii Europejskiej. Pierwsze miej-
sce zajmuje Łotwa z 45-proc. udziałem. 
Wysoko w zestawieniu są też Bułgaria, 
Węgry, Słowenia i Szwecja (po 42 proc.). 
Z kolei najmniej kobiet piastujących kie-
rownicze stanowiska jest w Chorwacji 
(24 proc.), Holandii (26 proc.) i na Cyprze 
(27 proc.).

PONAD 2,8 MLN POLAKÓW NIE RADZIŁO SOBIE 
Z TERMINOWĄ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH 
I POZAKREDYTOWYCH W 2020 ROKU. Zaległości 
mieszkańców kraju sięgnęły 81,39 mld 
złotych – wynika z raportu InfoDług. 
Niesolidni dłużnicy wpadają w kłopo-
ty na coraz wyższe sumy. Średnia war-
tość przeterminowanych zobowiązań 
w ub.r. wzrosła do 27 tys. 784 złotych 
(o 4,3 proc.). Przybywa głównie osób 
z długami wynoszącymi co najmniej  
10 tys. złotych. Stanowią one 42 proc. 
ogólnej liczby niesolidnych dłużników. 
Zaległości przekraczające 100 tys. zło-
tych ma prawie 157 tys. osób, czyli 
5,7 proc. Obecnie na 1000 dorosłych Po-
laków 89 ma problemy finansowe. Naj-
większy odsetek osób mających kłopoty 
materialne utrzymuje się wśród miesz-
kańców Polski Zachodniej i Północnej, 
a największą liczbę niesolidnych dłuż-
ników mają Śląsk i Mazowsze. Niesolid-
ny płatnik najczęściej jest mężczyzną 
w wieku 35–44 lat.

PRYWATNY SZPITAL HAYEK HOSPITAL W BEJRU-
CIE CAŁKOWICIE REZYGNUJE Z POSIŁKÓW ZAWIE-
RAJĄCYCH PRODUKTY ZWIERZĘCE. Jego władze 
podjęły decyzję, że potrawy podawane 
pacjentom mają być wyłącznie wegań-
skie. To pierwszy taki szpital na świecie, 
w którym pożywienie w całości jest po-
chodzenia roślinnego. Menu jest bardzo 
bogate, zawiera nawet takie potrawy jak 
pizzę, burgery i dania kuchni blisko- 
wschodniej. Lekarze i dietetycy zadbali, 
aby dania były zbilansowane i apetycz-
ne, a przede wszystkim zdrowe. Decyzje 
podjęte przez władze szpitala są odpo-
wiedzią na apel Światowej Organizacji 
Zdrowia, która klasyfikuje przetworzone 
mięso jako rakotwórcze z grupy 1A – czy-
li tej samej grupy co tytoń. •

W sklepach z piwami w całej Polsce moż-
na w marcu zobaczyć naklejki z tym napi-
sem. To część kampanii społecznej stowa-
rzyszenia Wolny Kraft, która ma wspierać 
browary rzemieślnicze. Od roku bowiem 
ich głównym rynkiem zbytu stały się skle-
py. Akcja ma promować te, które zarów-
no oferują różnorodne piwa, ale też słu-
żą radą i wprowadzają początkujących 
w świat rzemiosła. 

Punkty, które biorą udział w akcji, 
zostały oznaczone naklejkami Sklep 
Patronacki. Stowarzyszenie rozesłało 
do nich 20 tys. ulotek, z których klienci 
mogą się dowiedzieć, dlaczego te sklepy 
są wyjątkowe i są godne miana Świątyń 
Kraftu. Z kolei naklejki z hasłem „Wiem, 
kto uwarzył to piwo” zostały naklejone 
na te piwa rzemieślnicze, które mają wy-
jątkową historię, aby zachęcić klientów 
do zadawania pytań sprzedawcom.

Prezes stowarzyszenia Wolny Kraft 
tłumaczy, że kampania jest skierowana 
do osób stawiających pierwsze kroki 
w świecie piw rzemieślniczych, ale też 
do tych, które szukają hobby w czasie 
pandemii. Ma zachęcić konsumentów, 
by zwrócili uwagę na te sklepy specjali-
styczne, które nie tylko oferują różnorodne 
piwa, ale też na ich sprzedawców, którzy 
potrafią doradzić i pomóc dobrać taki tru-
nek, który zasmakuje konkretnej osobie. 
Kampania ma też uświadomić klientów, 
że piwo sprzedawane w specjalistycznych 

sklepach wcale nie musi być droższe 
niż w sieciach handlowych. Sklepy 
te są prowadzone głównie przez 
pasjonatów, którzy chętnie rozma-
wiają o piwie i zapewniają fachową 
poradę. Prezes stowarzyszenia podkre-
śla, że w dobie pandemii, gdy zamknięte 
są puby, to właściciele sklepów są najlep-
szymi strażnikami jakości i różnorodności 
świata piw rzemieślniczych.

PIWO Z GŁĘBIN
W Argentynie przeprowadzono nieco-

dzienny eksperyment. Właściciele trzech 
pubów we współpracy ze szkołą nurków 
z Mar del Plata wymyślili, że będą prze-
chowywać piwo na dnie oceanu, by po wy-
łowieniu wypuścić na rynek limitowaną 
edycję. W listopadzie ubiegłego roku umie-
ścili beczki z 700 litrami trunku we wraku 
sowieckiej łodzi Kronomether, a wcześniej 
przez rok zdobywali niezbędne pozwo-
lenia oraz zabezpieczali okolicę statku. 
W przeszłości inni eksperymentatorzy 
też zanurzali piwo, ale zawsze na płyt-
szych wodach. Argentyńskiego ekspery-
mentu nie udało się jednak przeprowa-
dzić do końca… W lutym bowiem beczki 

zniknęły, najprawdopodobniej 
ukradzione przez nieznanych 

sprawców. Nurkowie i właścicie-
le browarów podejrzewają, że był 

to albo wandalizm, albo sabotaż w wy-
konaniu konkurencji. Tłumaczą jednak, 
że trunek z dna oceanu nie posmakuje 
złodziejom, ponieważ miał on potem zo-
stać zmieszany z innym piwem. Jak się 
okazało, darmowe piwo nie jest bezpiecz-
ne nawet 700 metrów pod wodą…

PODRYGI OSTRYGI
Amerykański browar rzemieślniczy 

Flying Dog, czyli Latający Pies, rozpo-
czął produkcję nowego piwa Chesapeake 
Wheat Ale. Nie byłoby w tym nic wy-
jątkowego, piwo jak piwo, lekkie psze-
niczne, gdyby nie to, na jaki cel mają iść 
pieniądze z jego sprzedaży. Zysk z każdej 
butelki będzie bowiem wspierać odbudo-
wę populacji ostryg w zatoce Chesapeake, 
która jest ich największym siedliskiem 
w Stanach Zjednoczonych. Pojedynczy 
małż filtruje do 190 litrów wody dzien-
nie, a przywrócenie jego liczebności jest 
bardzo ważne dla równowagi całego eko-
systemu zatoki. Partnerem browaru w tej 
akcji jest Oyster Recovery Partnership, 
organizacja działająca na rzecz zwiększe-
nia wartości środowiskowej i ekonomicz-
nej ostryg w zatoce Chesapeake. Sprzedaż 
jednego piwa oznacza 10 młodych ostryg, 
które zostaną wpuszczone do zatoki.

MAREK KOWALIK
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Kalejdoskop
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
POMYŚL O WIOŚNIE
Nagrodę wylosowała: MARTYNA REIS.
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Wiem, kto uwarzył to piwo!
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