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Gwarancje zatrudnienia i indeksacja 
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Cel: rentowność
Kopalnie Taurona z większym wydo-
byciem i mniejszą stratą.
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COVID-19 nie odpuszcza górnikom
Kopalnie nie są ogniskami zakażeń 
SARS-CoV-2.
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Pracujmy nad czystymi 
technologiami węglowymi
Wsparcie dla Zielonego Ładu. 
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Japonia ruszyła z wytwarzaniem 
wodoru z węgla

Nowoczesne technologie.
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Ekogroszek – czyli wróg
Realia nie mają znaczenia.
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Temat na czasie
Trudny rok Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
1,5 mld złotych straty netto.
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Świąteczne refleksje

Nadzieja i pojednanie nabierają szczególnego zna-
czenia w te święta. Tego Państwu życzę. Od ponad 

roku żyjemy przytłoczeni przez pandemię. Jesteśmy 
zmęczeni. Najbliższa Wielkanoc to trzecie święta, któ-
re spędzimy z myślą, że każdy gość w naszym domu 
to potencjalne zagrożenie. Będziemy razem, ale często 
osobno. Na co dzień, przygnieceni problemami, może 
nawet o tym nie myślimy. Jednak kolejne święta inne 
niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wywołują 
dodatkową frustrację. Czy to możliwe, żeby rozgonić 
smutek? Możliwe. 

Wystarczy zaufać, że nadzieja na poprawę nie jest 
matką głupich. Musi być lepiej. Warto pojednać 

się z myślą, że trudy dotyczą nas wszystkich. Nie znam 
rodziny, która nie ucierpiałaby przez rok pandemii. Nie 
chodzi wyłącznie o zdrowie. Chodzi także o coś niewy-
miernego, jak na przykład utrata poczucia stabilizacji. 

N iepewność rodzi frustrację. To zrozumiałe. Rozlewa 
się ona i zatruwa codzienne życie. Dochodzi do kon-

fliktów w kochających się rodzinach, w zespołach pra-
cowników, które wydawały się zgrane, i wśród przy-
jaciół, którzy wspólnie stawiali czoła przeciwnościom 
życia. Czy dlatego, że nagle ktoś z rodziny, zespołu 
pracowników czy z grona przyjaciół stał się zły? Warto 
się zastanowić, czy przypadkiem konflikty nie powstają 
dlatego, że nie potrafimy sobie poradzić z zagrożeniem, 
którego nie widać, a które nas przytłacza. Jakie jest 
lekarstwo? Nadzieja i pojednanie. 

Popadłem w ton kaznodziei, ale mam nadzieję, 
że świąteczny czas mnie usprawiedliwia. Chciał-

bym przy okazji zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. 
Najprawdopodobniej do szczęśliwego finału dobiegają 
rozmowy na temat górnictwa w okresie transformacji 
naszej gospodarki. Są połączone z najważniejszymi 
ustaleniami dotyczącymi przyszłości naszego regionu. 
To ważne wydarzenie, bo przecież musimy znać odpo-
wiedź na pytanie: Co po górnictwie? •

Priorytety Pani prezes

Pani prezes Barbara Piontek jest zwolenniczką prze-
dłużenia gwarancji zatrudnienia dla załogi JSW. 

Poinformowała o tym w specjalnym liście adresowa-
nym do pracowników. To dobry znak. Zwrócenie się 
do załogi na początku urzędowania jest symbolicz-
ne. W dodatku przekazana informacja jest bardzo 
optymistyczna. 

Skoro Pani prezes potrafi w dość smutnym czasie 
zaoferować coś, co nawet jej przeciwnicy muszą 

uznać za bardzo optymistyczną informację, należy 
się spodziewać, że jej kadencja będzie przebiegać pod 
znakiem dbałości o pracowników. Czy można dbać 
o pracowników w sytuacji, kiedy miniony rok zakoń-
czył się półtoramiliardową stratą? Zamiast bawić się 
w teoretyczne rozważania, proponuję odpowiedź na za-
sadnicze pytanie: Czy można planować umacnianie 
pozycji firmy i jej rozwój bez zapewnienia załodze 
poczucia stabilizacji i zagwarantowania, że miejsca 
pracy będą szczególnie chronione? 

W górnictwie nie ma miejsca na tymczasowość i nie-
pewność. Jeżeli JSW chce mieć perspektywy, musi 

inwestować także w załogę. Inwestycja w załogę po-
tocznie kojarzy się z podwyżkami płac. Jednak one 
są uzależnione do tego, czy firma ma dobre wyniki, czy 
też cienko przędzie. 

Po doświadczeniach z minionych kryzysów załoga JSW 
już wie, że w okresie trudnym dla firmy warto nawet 

porządnie zacisnąć pasa po to, aby utrzymać miejsca 
pracy i w czasie koniunktury móc czerpać z niej ko-
rzyści. Dlatego równie istotne jest, że w liście do załogi 
znalazło się zapewnienie o tym, że wynagrodzenia nie 
są zagrożone.

Jestem przekonany, że czas przed świętami to dobry 
moment na takie informacje skierowane do załogi. 

To ważny przekaz informujący, jakie priorytety stawia 
sobie nie tylko Pani prezes, ale też cały zarząd.  •

F E L I E T O N

Paragon – krok po kroku
Troszcząc się o stan środowiska naturalnego, resort fi-
nansów opracowuje zmianę przepisów dotyczących pa-
ragonów. Tak aby z papierowych stały się elektroniczne. 
Klient poda numer telefonu komórkowego albo adres 
e-mailowy i sprzedawca mu taki dokument wyśle. 

Gdy przeliczyć setki tysięcy (jeśli nie miliony) wy-
chodzących każdego dnia karteluszków z kas fiskal-
nych, oszczędność papieru, tuszu i energii jest ewi-
dentna. Naturalnie w większości wypadków papierek 
ten klientowi nie służy do niczego. Jednak sprzedawca 
ma obowiązek go wystawić. Kopia paragonu stanowi 
dowód, że uczciwie pobrał wraz z ceną produktu poda-
tek, akcyzę, opłaty. Można je więc od niego pozyskać, 
a przy okazji sprawdzić i opodatkować jego dochód. 

Korzyść jest zatem wszechstronna, odczuwana 
w pierwszej kolejności przez tych, którzy pieniądze 
pobierają, wyliczają i przekazują do Skarbu Państwa. 
A ten finansuje rozliczne potrzeby wymierne, jak też 
wcale nie mniej ważne, medialne i duchowe. Korzyścią 
dla klienta jest możliwość udowodnienia, że dany pro-
dukt został kupiony u danego sprzedawcy. No i policze-
nie sobie wydatków z wybranego okresu, jeśli paragony 
zbiera, zamiast wyrzucać je jeszcze w sklepie.

Na razie to, co kupujemy, interesuje głównie spe-
cjalistów od handlu i reklamy. Masowe powiązanie 
zakupów z konkretnymi ludźmi zyska jednak szerszy 
wydźwięk. Nie każdy płaci kartą, nie każdy stale nosi 
ze sobą telefon. W nowym e-systemie będzie można 
ustalić, czy obserwowany człowiek kupuje to, co zwy-
kle, czy może kogoś gości. Czy nie zaczął nagle naby-
wać nawozów sztucznych, jakimi można się posłużyć 
do zrobienia dużego „bum”. A może chodzi do teatrów 
i na wystawy niepopierane oficjalnie.

To nic nowego, system kontroli funkcjonuje od lat, 
a zmiana tylko ułatwi pracę odpowiednim służbom. 
Oczywiście nie od razu. Przewidziano okres przejścio-
wy – papierowo-elektroniczny. Ale krok po kroku.

 ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

60 MLN EURO ZASILI FUNDUSZ BADAWCZY WĘGLA I STALI, z któ-
rego można finansować między innymi badania doty-
czące tzw. czystych technologii węglowych, zagospo-
darowania dwutlenku węgla i metanu, wykorzystania 
energii geotermalnej, unieszkodliwiania pogórniczych 
odpadów czy rekultywacji hałd – proponuje Komisja 
Europejska. W kwietniu propozycję ma zatwierdzić 
Parlament Europejski.

JEDNYM Z PRIORYTETÓW FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI 
mają być badania nad wykorzystaniem węgla kokso-
wego w przemyśle baterii czy chemicznym – zdecydo-
wała Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Ener-
gii europarlamentu, przyjmując poprawkę złożoną 
w tej sprawie przez eurodeputowanego Jerzego Buzka.  
– To wielka szansa dla naszej Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej i całego regionu – ocenił były premier.

– W RAMACH SOJUSZU NA RZECZ BATERII UE PLANUJE WYDAĆ 
20 MLD EURO na działania służące wsparciu unijnej pro-
dukcji akumulatorów aut elektrycznych – poinformo-
wała eurodeputowana Izabela Kloc. Przypomniała, 
że na Śląsku działają fabryki baterii litowo-jonowych, 
w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów 
elektrycznych Izera, zaś Jastrzębska Spółka Węglowa 
prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad koksem 

igłowym, wykorzystywanym na przykład w bateriach 
do aut elektrycznych.

12,5 TERAWATOGODZIN ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYPRODUKO-
WAŁA W UBIEGŁYM ROKU GRUPA TAURON wobec 13,88 TWh 
rok wcześniej. W tym produkcja energii ze źródeł 
odnawialnych wyniosła 1,94 TWh wobec 1,38 TWh 
w roku 2019. Sama produkcja prądu z wiatru wzrosła 
o 40 proc. w efekcie zakupu farm wiatrowych oraz 
wysokiej wietrzności, która podniosła produktywność 
farm w województwach kujawsko-pomorskim, mazo-
wieckim i wielkopolskim.

OKOŁO 3,5 TYS. DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW MUSI W TYM ROKU 
OBOWIĄZKOWO WYKONAĆ AUDYT ENERGETYCZNY – informuje 
grupa Tauron, przypominając, że taki obowiązek wynika 
z uchwalonej blisko pięć lat temu ustawy o efektywności 
energetycznej. Tauron opublikował w internecie darmo-
wy e-book poświęcony procedurze takiego audytu oraz 
potencjalnym oszczędnościom, jakie może on przynieść.

NAUKOWCY Z GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA W KATOWICACH 
opracowali metody syntezy zeolitów na bazie popiołów 
otrzymanych ze spalania węgla kamiennego i brunatne-
go. Zeolity, czyli tzw. sita molekularne, mogą być wyko-
rzystywane do usuwania różnego typu zanieczyszczeń. 
Badania dowiodły, że przetworzone w zeolity popioły 

mogą z powodzeniem wychwytywać CO2, a po procesie 
sorpcji dwutlenku węgla można je wykorzystać gospo-
darczo jako substytut naturalnego kruszywa.

DO LISTOPADA MA SIĘ ZAKOŃCZYĆ LIKWIDACJA ZAKŁADU B DAWNEJ 
KOPALNI MYSŁOWICE (między torami kolejowymi a ulicami 
Bytomską i Katowicką), zaś teren zakładu A (między 
torami a ulicami Bytomską i Świerczyny) wraz ze znaj-
dującymi się tam zabytkami przemysłowymi przejmie 
mysłowicki samorząd – informuje Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń. Teren zamkniętej kilkanaście lat temu 
kopalni ma być doprowadzony do stanu umożliwiają-
cego jego przyszłe wykorzystanie. Decyzja zarządu SRK 
o przekazaniu części A samorządowi czeka na zgodę 
rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników.

NA 22-HEKTAROWYM POPRZEMYSŁOWYM TERENIE W SIEMIA-
NOWICACH ŚLĄSKICH powstanie Śląskie Centrum Biznesu 
i Technologii, gdzie w halach o łącznej powierzchni 
66 tys. mkw. mają ulokować się firmy różnych branż. 
Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu 
podpisały Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oraz Towarzystwo Finansowe Silesia, do którego na-
leży część pohutniczych terenów. Ich brakującą część 
TF Silesia ma uzyskać niebawem w ramach licytacji 
komorniczej. •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

PI
XA

BA
Y.

CO
M



A K T U A L N O Ś C I 1 – 1 5 � K W I E T N I A � 2 0 2 1 3W W W . N OW Y G O R N I K . P L

– Radykalne propozycje związkowców 
są dla nas nie do przyjęcia. Mam nadzie-
ję, że spotkamy się nad kompromisową 
propozycją – mówił 25 marca w radio-
wej Trójce wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń, charakteryzując 
postęp prac nad umową społeczną okre-
ślającą szczegóły transformacji górnic-
twa. Tydzień wcześniej, po najdłuższym 
jak dotąd, blisko 15-godzinnym marato-
nie negocjacyjnym w Katowicach wice-
szef MAP oznajmił na Twitterze, że treść 
umowy jest uzgodniona niemal w całości, 
a sporne pozostały dwie zasadnicze kwe-
stie: sposób gwarancji zatrudnienia oraz 
indeksacja wynagrodzeń w kopalniach. 
Związkowcy do listy rozbieżności dodają 
jeszcze jeden punkt – chcą mieć jasność, 
że na przykład brak odbioru zakontrak-
towanego węgla przez energetykę nie 
okaże się w przyszłości „zdarzeniem nad-
zwyczajnym”, które pozwoliłoby zamknąć 
kopalnię szybciej, niż zakłada uzgodniony 
harmonogram. Na rozstrzygnięcia trzeba 
będzie jeszcze poczekać – wiadomo już, 
że umowy społecznej nie uda się podpisać 
przed końcem marca.

GONIENIE KRÓLICZKA

Gdy 18 marca strony po raz kolejny 
zasiadały do rozmów w Sali Marmuro-
wej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
wydawało się, że porozumienie jest już 
bardzo blisko. – Trzeba zastosować zasa-
dę wóz albo przewóz – oceniał przed ne-
gocjacjami szef śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności Dominik Kolorz, a wiceminister 
Soboń przewidywał, że osiągnięcie po-
rozumienia to kwestia najbliższych dni. 
15 godzin później, gdy po trzeciej nad 
ranem związkowcy opuszczali budynek 
urzędu, optymizm był mniejszy. – Zde-
cydowana większość umowy społecznej 
jest już uzgodniona. Natomiast w spra-
wie gwarancji zatrudnienia, systemu 
kształtowania płac i jednego z elemen-
tów dotyczących harmonogramu wyga-
szania kopalń rozbieżności wciąż są dość 
poważne. Aby uniknąć eskalacji sporu 
w tych kwestiach, zawnioskowaliśmy 
o przerwę w rozmowach do czasu przy-
gotowania przez rząd propozycji wyj-
ścia z impasu – tłumaczył Kolorz. Nowe 
propozycje rządowe trafiły do strony 
społecznej tydzień później. Związkowcy 
muszą je przedyskutować we własnym 
gronie. Dodatkowym utrudnieniem oka-
zał się koronawirus, który w jednym 
czasie zaatakował aż trzech uczestni-
ków negocjacji, oraz nowe obostrzenia 
wprowadzone przez rząd w związku 
z narastającą falą pandemii. Nie wia-
domo, kiedy strony będą mogły wrócić 
do rozmów w dotychczasowej formule 
i podpisać umowę społeczną.

CHCEMY (GWARANCJI) PRACY 
I (ROSNĄCEJ) PŁACY
Sporna pozostaje formuła gwaran-

cji zatrudnienia górników i przeróbka-
rzy w kopalniach do emerytury. Strona 
rządowa uznała za niekonstytucyjne 
wpisanie takich gwarancji do ustawy, 
proponując stosowne porozumienia 
na szczeblu spółek węglowych. Te goto-
we są dać gwarancje, ale nie chcą słyszeć 

o odszkodowaniach w przypadku ich 
złamania. – Jeżeli rząd i zarządy spółek 
węglowych chcą tych gwarancji dotrzy-
mać i nie zamierzają nikogo zwalniać, 
to powinny bez problemu zgodzić się 
na zapis dotyczący odszkodowań za zła-
manie gwarancji zatrudnienia. Tak się 
jednak nie stało, co jest dla nas niezro-
zumiałe – mówi Dominik Kolorz.

Inna rozbieżność dotyczy indeksacji 
wynagrodzeń w kopalniach w rozpisa-
nym do 2049 roku okresie transformacji. 
W pierwotnym projekcie umowy spo-
łecznej związkowcy proponowali, by wy-
nagrodzenia górników rosły o 2 proc. 
powyżej średniorocznej inflacji, jednak 
– jak zasugerował w Radiu Piekary szef 
górniczej Solidarności Bogusław Hutek 
– prawdopodobnie również indeksacja 
o wskaźnik inflacji byłaby dla związków 
do przyjęcia. Związki nie godzą się jed-
nak, by w perspektywie dalszych 29 lat 
działania kopalń nie wpisać do umowy 
żadnego mechanizmu indeksacji płac. 
Chcą też jasnej interpretacji pojęcia tzw. 
weryfikacji nadzwyczajnej, czyli oceny 
tego, czy kopalnie wypełniają określo-
ne wskaźniki wydobycia, zatrudnienia 
i efektywności itp.  – Co to są zdarzenia 
nadzwyczajne? Dla nas to są zdarzenia 
górniczo-geologiczne itd. Jest jedno pod-
stawowe pytanie: czy nieodbieranie za-
kontraktowanego węgla będzie zdarze-
niem nadzwyczajnym, czy nie będzie? 
– tłumaczył Hutek. – Zależy nam na tym, 
aby uniemożliwić sytuację, w której 
każde zdarzenie geologiczno-górnicze 
będzie wykorzystywane jako pretekst 
do likwidacji – dodał Dominik Kolorz.

UMOWA NIEMAL GOTOWA
Wśród obszarów umowy społecz-

nej, w której udało się już osiągnąć 
porozumienie, są między innymi roz-
działy dotyczące inwestycji w nowocze-
sne technologie węglowe (inwestycje 
mają ruszyć w 2022 roku i zostać od-
dane do użytku najdalej do 2029 roku), 
transformacji gospodarczej regionu 
(uzgodniono między innymi stworzenie 
specjalnego Funduszu Transformacji 
Śląska) oraz systemu osłon socjalnych 
dla pracowników odchodzących z ko-
palń. Wiceminister Artur Soboń ocenia, 
że uzgodniono już 95 proc. albo i wię-
cej procent treści umowy społecznej, 
wraz z załącznikami, jednak propozycje 
związkowe w spornych kwestiach okre-
śla jako zbyt radykalne.

INDEKSACJA ODPRAW 
I SYSTEM PREMIOWY
Resort aktywów zapewnia, że w ra-

mach planowanego systemu nie zajdzie 
okoliczność, która mogłaby narazić 
pracownika kopalni na wcześniejszą, 
niż to wynika z harmonogramu, utratę 
pracy bez żadnej osłony. – W każdym 
przypadku likwidacji dotychczasowego 
miejsca pracy, niezależnie od harmono-
gramu, pracownik będzie miał zagwa-
rantowaną alokację lub osłonę socjalną 
– zapewnił wiceminister Soboń w pi-
śmie, które trafiło do strony związkowej 
25 marca. Gwarancja, że w przypadku 
likwidacji jednostki następuje alokacja 
pracownika do innej kopalni, a jeśli nie 

jest to możliwe – przyznanie osłony so-
cjalnej, ma znaleźć się w znowelizowa-
nej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego.

Najważniejsze punkty nowej rządo-
wej propozycji to indeksacja wysokości 
jednorazowych odpraw pieniężnych 
dla odchodzących z pracy górników 
o wskaźnik inflacji oraz – zamiast in-
deksacji płac – system premiowy dający 
szansę na wypracowanie maksymal-
nie jednej dodatkowej pensji. Resort 
wyliczył, że postulowana przez związ-
ki indeksacja wynagrodzeń w kopal-
niach o 2 proc. powyżej średniej infla-
cji do 2049 roku zwiększyłaby koszty 
pracownicze w kopalniach o 67,8 mld 
złotych, czyli średnio 2,5 mld złotych 
rocznie – wobec 5,9 mld złotych obec-
nych kosztów pracowniczych. Dlate-
go zamiast indeksacji wynagrodzeń 
strona rządowa proponuje wprowa-
dzenie w kopalniach systemu pre-
miowego – premie byłyby obliczane 
oddzielnie dla każdej kopalni i uzależ-
nione od realizacji planu operacyjnego, 
w tym wskaźników efektywności oraz 
ostatecznego wyniku jednostki. Szcze-
góły i mechanizmy takiego rozwiązania 
mogłyby zostać wypracowane pod wa-
runkiem akceptacji takiego kosztu jako 

kwalifikowanego w ramach systemu 
wsparcia przez Komisję Europejską. 
Z kolei mechanizm indeksacji wysoko-
ści odpraw miałby pokazać – jak czyta-
my w ministerialnym piśmie – „intencje 
rządu odnośnie utrzymania niezbędne-
go poziomu zatrudnienia w jednostkach 
do momentu przekazania ich do likwi-
dacji zgodnie z porozumieniem z 25 
września 2020 roku”.

JEŚLI UNIA POWIE „NIE”…
W przyszłej umowie społecznej 

ma się także znaleźć zapis, że jeśli KE 
nie zgodzi się na planowane instrumenty 
wsparcia dla sektora górniczego, „stro-
ny podejmą w dobrej wierze rozmowy 
w celu wypracowania możliwych sce-
nariuszy działań, z uwzględnieniem 
stanowiska KE”. Strona rządowa za-
proponowała jednak, by w tym zapisie 
umowy dodatkowo zaznaczyć, iż „nie 
wstrzymuje to jednak procesu notyfi-
kacji oraz rozmów z Komisją na temat 
możliwych rozwiązań systemu wsparcia 
sektora”. Wszystkie zapisy umowy spo-
łecznej mają wejść w życie w momencie 
akceptacji programu pomocowego dla 
górnictwa węgla kamiennego przez Ko-
misję Europejską.
 MH

Gwarancje zatrudnienia i indeksacja wynagrodzeń wciąż sporne w umowie społecznej

Szukanie kompromisu
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Kopalnie Taurona z większym wydobyciem i mniejszą stratą

Cel: rentowność
– Niezmiennie koncentrujemy się na re-
alizacji działań, które mają zapewnić ren-
towność wydobycia w naszych kopalniach 
w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach – dekla-
ruje prezes spółki Tauron Wydobycie, Jacek 
Pytel. W ubiegłym roku spółka wykonała 
duży krok w kierunku rentowności – wy-
dobycie węgla wzrosło o ponad 20 proc., 
zatrudnienie zmniejszyło się o przeszło 
350 osób, a strata była mniejsza o około 
70 proc. W tle górniczych zmagań o ren-
towność są związkowe obawy o przyszłość 
Grupy Tauron po ewentualnym wydziele-
niu z niej aktywów wytwórczych opartych 
na węglu. Tauron nie ukrywa także, że pra-
cuje nad strategią ograniczania produkcji 
energii z węgla w kolejnych latach.

WĘGIEL WCIĄŻ POD KRESKĄ

Według wstępnych danych cała Gru-
pa Tauron zamknęła 2020 rok stratą zbli-
żoną do 2,5 mld złotych, głównie z po-
wodu dokonanych w ostatnim kwartale 
odpisów. W odniesieniu do poprzedniego 
roku grupa zmniejszyła produkcję, sprze-
daż oraz ilość dostarczanej odbiorcom 
energii. Więcej prądu wyprodukowano 
z odnawialnych źródeł, wzrosła także 
produkcja ciepła. Zysk EBITDA, czyli wy-
nik operacyjny powiększony o amorty-
zację i odpisy na aktywa niefinansowe, 
wzrósł z blisko 3,6 mld złotych w roku 
2019 do ponad 4,2 mld złotych w roku 
ubiegłym – największy udział w zysku 
miał segment dystrybucji energii, zaś 
jedynym, który przyniósł stratę (w wy-
sokości 157 mln złotych), był segment 
wydobycia węgla. Jednak rok wcześniej 
ujemny wpływ kopalń na wskaźnik EBIT-
DA wynosił aż 500 mln złotych.

JACEK PYTEL: WYRAŹNIE 
ODROBILIŚMY STRATY
– W trudnym otoczeniu rynkowym 

czasu pandemii wyraźnie odrobiliśmy 
straty, poprawiając tym samym wyniki 
finansowe zakładów górniczych spółki. 
Dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztowej 
i wdrożonym działaniom naprawczym 
wynik EBITDA za 2020 rok jest dla Tau-
ron Wydobycie lepszy o blisko 70 proc. 
niż rok wcześniej, a działania realizowa-
ne na rzecz poprawy efektywności prze-
łożyły się na wzrost wydobycia o 20 proc. 
– skomentował prezes Taurona Wydoby-
cie, Jacek Pytel. W zeszłym roku kopal-
nie Taurona wydobyły ponad 4,5 mln 
ton węgla wobec niespełna 3,8 mln ton 
rok wcześniej, kiedy poziom wydobycia 
był najniższy w historii spółki. Firma 

realizuje program zmniejszania kosztów 
– w ubiegłym roku zatrudnienie zmniej-
szyło się o ponad 350 osób, a pod koniec 
2020 roku spółka zatrudniała 6458 osób. 
Tauron inwestuje w perspektywiczne 
złoża – niedawno kopalnia Sobieski w Ja-
worznie rozpoczęła eksploatację węgla 
ze złoża Brzezinka na potrzeby nowego 
bloku energetycznego w Jaworznie, któ-
ry w ciągu 20 lat ma spalić ponad 20 mln 
ton paliwa z Brzezinki.

TAURON DO LIKWIDACJI?
Związkowcy obawiają się, że przy-

gotowywana przez resort aktywów pań-
stwowych transformacja energetyczna 
może prowadzić do likwidacji zatrud-
niającej blisko 26 tys. osób grupy. Chodzi 
o analizowane od zeszłego roku przez 
MAP wydzielenie z grup energetycznych 
– także z Taurona – aktywów wytwór-
czych opartych na węglu do odrębnego 
podmiotu, a w kontekście kopalń – ich 
rozważaną konsolidację z aktywami Pol-
skiej Grupy Górniczej i Węglokoksu Kraj. 
– W naszej ocenie proces transformacji 
spowoduje likwidację wielu miejsc pra-
cy, głównie w zakresie obszaru wsparcia 
– ocenili liderzy Solidarności w spółkach 
Taurona, opowiadając się za pozostawie-
niem Taurona w obecnej formule orga-
nizacyjnej. Chociaż wiceszef MAP Artur 
Soboń oficjalnie zapewnił, że resort nie 
pracuje nad potencjalnym połączeniem 
Taurona i Polskiej Grupy Energetycznej 
po ewentualnym wydzieleniu z nich ak-
tywów węglowych, związkowcy nie mają 
jednak takiej pewności, tym bardziej 
że w kontekście powołania nowego pre-
zesa Taurona coraz częściej nieoficjalnie 
pada nazwisko wiceprezesa PGE Pawła 
Strączyńskiego, który miałby gwaranto-
wać dobrą współpracę obu firm. Powoła-
nie nowego prezesa Taurona spodziewa-
ne jest na przełomie marca i kwietnia.

KIEDY KONIEC Z WĘGLEM?
W lutym zarząd spółki Tauron Wy-

twarzanie przyjął warunkową uchwałę 
dotyczącą eksploatacji bloków energe-
tycznych, której częścią jest potencjalny 
harmonogram ich wygaszania w najbliż-
szych latach, maksymalnie do 2035 roku. 
– Ewentualne wykonanie tej uchwały 
zależy od szeregu czynników, w tym 
przede wszystkim przyszłej opłacal-
ności pracy poszczególnych jednostek 
wytwórczych, uzależnionej od nowych, 
możliwych do wdrożenia mechanizmów 
pomocowych – wyjaśniła rzeczniczka 
Taurona Wytwarzanie Patrycja Hamera, 

podkreślając warunkowy charakter 
uchwały. Jak mówi, prace mają służyć 
przygotowaniu wielowariantowego pla-
nu działań w kontekście założeń Euro-
pejskiego Zielonego Ładu oraz Polity-
ki energetycznej Polski do 2040 roku. 
Wśród analizowanych czynników jest 
przede wszystkim systematyczny wzrost 
opłat za emisję dwutlenku węgla (ich 
koszt sięgnął ostatnio 40 euro za tonę 
CO2), brak możliwości finansowania 

inwestycji w technologie węglowe, ro-
snąca ilość energii wytwarzanej z odna-
wialnych źródeł oraz wzrost znaczenia 
gazu i kogeneracji jako technologii przej-
ściowych. – Prowadzone są rozmowy 
ze stroną społeczną, by korzystając z do-
stępnych źródeł finansowania, stworzyć 
jak najbardziej efektywne narzędzia 
osłonowe dla pracowników – zapewnia 
rzeczniczka Taurona Wytwarzanie.
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Przedstawiciele spółki przyznają, że trwają prace nad strategią dostosowania jej do konieczności 
ograniczania produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego
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Wzbierająca od kilku tygodni fala zakażeń 
koronawirusem nie ominęła śląskich ko-
palń – potwierdzają statystyki górniczych 
spółek, w których na początku ostatniego 
tygodnia marca chorych było łącznie po-
nad 400 górników, a przeszło pół tysiąca 
przebywało w kwarantannie. To jednak 
kilkakrotnie mniej niż w ubiegłorocznym 
szczycie zachorowań, kiedy COVID-19 
na kilka tygodni sparaliżował pracę nie-
których kopalń. Dziś wszystkie zakłady 
górnicze pracują bez zakłóceń, niezmien-
nie w reżimie sanitarnym. – W ostatnich 
tygodniach obserwujemy wzrost liczby 
zakażonych pracowników, który jednak 
rozkłada się w miarę równomiernie w ko-
palniach. Żadna z nich nie jest wiodącym 
ogniskiem zakażeń – zapewnia rzecznik 
Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Gło-
gowski. Od początku pandemii wśród 
pracowników grupy wykonano ponad  
46,6 tys. testów przesiewowych na obec-
ność koronawirusa.

PRZEDE WSZYSTKIM 
PROFILAKTYKA

Na PGG przypada ponad połowa 
wszystkich obecnie zakażonych w gór-
nictwie, a ogólna liczba pracowników 
dotkniętych koronawirusem od począt-
ku pandemii przekroczyła 5 tys. – dotąd 

wyzdrowiało około 4,8 tys. zakażonych. 
Statystyki zmieniają się z dnia na dzień, 
nie zmieniają się jednak obowiązujące 
w kopalniach warunki reżimu sanitar-
nego. Nadal w każdej z kopalń i każdym 
z zakładów PGG pracują koordynatorzy 
będący w stałym kontakcie ze sztabem 
kryzysowym spółki. Uruchomiono te-
lefon interwencyjny, gdzie można zgła-
szać nieprawidłowości, a w ramach Sys-
temu Informacji Pracowniczej górnicy 
są na bieżąco informowani o wszyst-
kich zagrożeniach i funkcjonowaniu 
kopalń w szczególnej sytuacji. – Nie-
ustannie sprawowany jest wzmożony 
nadzór nad wprowadzanymi na teren 
zakładu pracy osobami – pomiar tem-
peratury ciała za pomocą kamer termo-
wizyjnych, obowiązek zakrywania ust 
i nosa maseczką ochronną czy, w miarę 
możliwości, ograniczanie bezpośred-
niego kontaktu pracowników z innymi 
pracownikami – informuje rzecznik 
PGG. Grupa kontynuuje też rozpoczę-
tą w ubiegłym roku produkcję płynu 
do dezynfekcji powierzchni o właściwo-
ściach wiruso- i grzybobójczych. Płyn 
na bieżąco trafia do wszystkich kopalń 
i zakładów spółki. – Powierzchnie ta-
kie jak łaźnie i korytarze, ale też ele-
menty użytku codziennego, jak klam-
ki, poręcze oraz aparaty ucieczkowe 

w kopalniach, są regularnie czyszczone 
i dezynfekowane – zapewnia Tomasz 
Głogowski.

DYSTANS, DEZYNFEKCJA, 
MASECZKA
Sprostanie rygorowi sanitarnemu 

to wyzwanie logistyczne, by w kopal-
niach nie brakowało masek ochronnych, 
rękawic, środków dezynfekujących 
i myjących. Wiele zależy także od sa-
mych pracowników, na ile stosują się 
do obowiązujących obostrzeń. Dotyczą 
one na przykład zasad korzystania z szy-
bu zjazdowego w kopalniach. – Zgod-
nie z obowiązująca procedurą podczas 
zjazdu pracownicy, w maseczkach, od-
wróceni są tyłem do siebie, a przodem 
do kierunku obudowy szybu, dzięki 
temu wydychane powietrze wyrzuca-
ne jest na zewnątrz klatki – wyjaśnia 
rzecznik PGG. Przeorganizowano też 
pracę na powierzchni, zarówno na sta-
nowiskach robotniczych, jak i w admi-
nistracji. Między innymi zgodnie z za-
leceniami Głównego Inspektora Pracy 
zajęcia szkoleniowe dla pracowników 
organizowane są w formie samokształ-
cenia zdalnego na platformie e-learnin-
gowej. Administracja pracuje w trybie 
hybrydowym – częściowo stacjonarnie, 
częściowo zdalnie.

GÓRNICY DLA LOKALNEJ 
SPOŁECZNOŚCI

Przedstawiciele PGG zapewniają, 
że w razie konieczności możliwe jest 
bardzo szybkie przetestowanie załogi ko-
palń pod kątem obecności koronawiru-
sa. W zeszłym roku grupa sfinansowała 
zakup sprzętu dla Interdyscyplinarnej 
Pracowni Diagnostyki Molekularnej ka-
towickiego sanepidu, a także supernowo-
czesną pracownię biologii molekularnej 
w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach 
– obydwa laboratoria w pierwszej kolej-
ności pracowały na potrzeby PGG, która 
w razie potrzeby będzie nadal korzystać 
z ich usług. – Uważamy za nasz obowią-
zek wsparcie całej społeczności Śląska 
w zmaganiach z pandemią. Ze strony 
PGG miało to bardzo konkretny wymiar 
w postaci zakupu na przykład 10 kamer 
termowizyjnych dla szpitali i placówek 
medycznych w regionie, środków dezyn-
fekujących i myjących, rękawic i masek 
ochronnych – podsumował rzecznik naj-
większej górniczej spółki. PGG nawią-
zała też ścisłą współpracę z sanepidem, 
a programiści grupy stworzyli oprogra-
mowanie wspomagające pracowników 
powiatowych stacji sanitarno-epide-
miologicznych pod nazwą PSEE Rejestr 
COVID-19. HANNA KRZYŻOWSKA

Kopalnie nie są ogniskami zakażeń SARS-CoV-2

COVID-19 nie odpuszcza górnikom
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Europosłanka Izabela Kloc podczas posie-
dzenia Komisji Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii zaproponowała utworzenie 
Europejskiego Centrum Technologii Bez-
emisyjnych, które zajmowałoby się opra-
cowywaniem czystych technologii węglo-
wych. Mariya Gabriel, komisarz do spraw 
innowacji, badań naukowych, kultury, edu-
kacji i młodzieży, zadeklarowała, że jest 
otwarta na pomysł utworzenia centrum.

– W ostatnich miesiącach byliśmy 
świadkami niepokojącej serii zaburzeń 
w dostawach energii, co na własnej 
skórze odczuli zwłaszcza mieszkańcy 
krajów Unii Europejskiej. Jednym z po-
wodów tych awarii była zawodność od-
nawialnych źródeł energii – powiedziała 
Izabela Kloc. Zadaniem centrum miały-
by być badania nad czystymi technolo-
giami węglowymi, także w zakresie wy-
chwytywania i składowania dwutlenku 
węgla.

Czy jest to koncepcja, która ma zła-
godzić skutki polityki Zielonego Ładu 
tak, aby obronić sektor wydobycia 

węgla? Może chodzi o odwrót od tej 
polityki? Czy mamy szansę, aby takie 
centrum powstało na Śląsku? – Nie 
namawiam do rezygnacji z ambitnych 
celów Zielonego Ładu, ale apeluję o wy-
korzystanie wszystkich dostępnych 
środków, aby wzmocnić bezpieczeń-
stwo europejskiego rynku energetycz-
nego – zapewnia Izabela Kloc. – Trzeba 
odważnie przyznać, że energetyka od-
nawialna nie jest jeszcze technologicz-
nie gotowa, aby oprzeć na niej bezpie-
czeństwo energetyczne UE. Rozsądny 
jest powrót do pomysłu utworzenia 
Europejskiego Centrum Technologii 
Bezemisyjnych. Nie jest to obca idea, 
ponieważ w przeszłości przymierzała 
się do tego Komisja Europejska, a szcze-
gólnie zainteresowani tym projektem 
byli Niemcy – dodała.

Dlaczego pomysł, którym byli zain-
teresowani przedstawiciele największej 
unijnej gospodarki, został zapomniany 
i porzucony? Ponieważ Unia Europej-
ska bardzo zradykalizowała politykę kli-
matyczną. Co kilka lat stawiano coraz 

ambitniejsze progi ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla bez dokładnej ana-
lizy, czy są one realne do osiągnięcia 
ze względu na poziom rozwoju technicz-
nego. To, co sprawdza się w laborato-
riach i w instalacjach demonstracyjnych, 
nie zawsze sprawdza się w skali wielko-
przemysłowej. Założenia porozumienia 
paryskiego z 2015 roku, które było pierw-
szym światowym kompromisem w spra-
wie zahamowania zmian klimatu, były 
jasne – należy do 2030 roku zreduko-
wać emisję dwutlenku węgla o 40 proc. 
w porównaniu do roku 1990. Państwa 
zobowiązano do działań na rzecz kli-
matu, ale pozwolono im budować miks 
energetyczny oparty na własnych zaso-
bach. Taka sama zasada, pozwalająca 
na budowę miksu energetycznego przez 
każdy kraj z osobna, obowiązuje w UE. 
Te założenia zostały potwierdzone pod-
czas międzynarodowej konferencji kli-
matycznej COP24 w Katowicach w 2018 
roku. Dziś mamy Zielony Ład i redukcję 
dwutlenku węgla na poziomie 55 proc. 
W dodatku Komisja Europejska forsuje 

zapisy, które pod pozorem zaostrzania 
norm emisji w praktyce eliminują inne 
źródła energii poza energetyką jądrową 
i tak zwaną zieloną energetyką. Dla wie-
lu unijnych polityków to wciąż za mało. 
Niewiele także zostało z prawa do bu-
dowy miksów energetycznych opartych 
na własnych zasobach poszczególnych 
państw. 

– Energetyka odnawialna nie jest 
jeszcze technologicznie gotowa, aby 
na niej oprzeć bezpieczeństwo energe-
tyczne. Gwarancję stabilności dostaw 
prądu daje atom, gaz i węgiel – podkreśla 
europosłanka. 

Jej zdaniem województwo śląskie 
powinno zostać naturalnym gospoda-
rzem Europejskiego Centrum Techno-
logii Bezemisyjnych, ponieważ jeste-
śmy największym i wciąż aktywnym 
regionem górniczym w Europie. Nigdzie 
indziej nie ma tylu ośrodków badawczo-
-rozwojowych ani społecznego przy-
zwolenia oraz oczekiwania, aby takie 
prace prowadzić.

HK 

Wsparcie dla Zielonego Ładu 

Pracujmy nad czystymi 
technologiami węglowymi
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W 2020 roku średnie ceny węgla kokso-
wego i koksu z kopalń i koksowni Grupy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej były pra-
wie o jedną trzecią niższe niż rok wcze-
śniej. Z powodu pandemii COVID-19 kopal-
nie JSW wydobyły ponad 1 mln ton węgla 
mniej, niż zakładano w początkach roku. 
W efekcie roczne przychody grupy spa-
dły o niespełna 20 proc., strata netto prze-
kroczyła 1,5 mld złotych, a strata EBITDA 
– 638,4 mln złotych. „Biorąc pod uwagę 
obecną sytuację, musimy dziś funkcjono-
wać skromniej, gdyż tego wymaga od-
powiedzialność za wasze miejsca pracy, 
za spółkę i za region. Dlatego zmuszona 
jestem wprowadzić program oszczędno-
ściowy w naszej firmie. Zapewniam jed-
nak, że wasze wypłaty i miejsca pracy nie 
są zagrożone” – zapewniła w marcowym 
liście do załogi prezes JSW Barbara Piontek.

COVID-19 ZDEMOLOWAŁ 
RYNEK

Ogłoszone w drugiej połowie marca 
wyniki finansowe Grupy JSW nie były 
zaskoczeniem. Na wielkość straty wpły-
nęła przede wszystkim niestabilna sytu-
acja gospodarcza na świecie związana 
z COVID-19. Jastrzębska firma, szcze-
gólnie wrażliwa na zmiany na powią-
zanych ze sobą rynkach węgla, koksu 
i stali, boleśnie odczuła skutki pande-
mii. Światowa produkcja stali została 
ograniczona w niespotykanej wcześniej 
skali, co wpłynęło na popyt i ceny su-
rowców do jej produkcji. W swoim li-
ście do 22-tysięcznej załogi firmy prezes 
Barbara Piontek zauważyła, że obecnie 
widać pewne ożywienie na rynkach. 
„Mamy jednak świadomość, jak nie-
przewidywalna jest pandemia i jakie 
pośrednie skutki dla naszej działalno-
ści przynosi. Musimy przygotować się 
do czasu koniunktury, do wzrostów cen 
węgla koksowego, ale pamiętać musimy 
też, że mamy do spłaty pożyczkę z PFR” 
– napisała szefowa górniczej spółki. 
W końcu zeszłego roku JSW otrzy-
mała z Polskiego Funduszu Rozwoju 
1 mld złotych pożyczki płynnościowej, 
którą musi spłacić najdalej do jesieni 
2024 roku, oraz 173,6 mln złotych po-
życzki preferencyjnej. Spółka sięgnęła 
też po większość środków z funduszu 
stabilizacyjnego, gdzie w szczytowym 
momencie zgromadzono „na czarną 
godzinę” ponad 1,8 mld złotych. „Moim 
celem jest odbudowa Funduszu Stabi-
lizacyjnego, z którego byliście tak bar-
dzo dumni. To wasze bezpieczeństwo 

na kolejne lata” – zadeklarowała wobec 
pracowników prof. Piontek.

MNIEJSZA PRODUKCJA, 
NIŻSZE CENY, OGRANICZONE 
INWESTYCJE
W zeszłym roku kopalnie JSW 

wyprodukowały 14,4 mln ton węgla 
(w tym 11,1 mln ton koksowego) wobec  
14,8 mln ton rok wcześniej i 15,5 mln ton 
pierwotnego planu, a także 3,3 mln ton 
koksu. Sprzedaż węgla do odbiorców ze-
wnętrznych osiągnęła 9,5 mln ton i była 
blisko 2 proc. mniejsza niż rok wcze-
śniej. Natomiast sprzedaż koksu wzrosła 
o 24,4 proc. i wyniosła 3,6 mln ton. Śred-
nia cena węgla koksowego z JSW wynio-
sła 436,76 złotych za tonę, a średnia cena 
koksu 777,75 złotych za tonę. Do cza-
su wybuchu pandemii wydobycie było 
większe od planowanego. W 2020 roku 
Grupa JSW wydała na inwestycje bli-
sko 1,9 mld złotych wobec rekordowych  
2,4 mld złotych rok wcześniej. Najwięcej 
– przeszło 1,5 mld złotych – pochłonęły 
wydatki w kopalniach. Między innymi 
wydrążono 73,1 km nowych wyrobisk 
korytarzowych, co zapewnia spółce fron-
ty eksploatacyjne. Mimo planowanych 
oszczędności inwestycje służące pozy-
skaniu kolejnych źródeł węgla kokso-
wego o najlepszych parametrach oraz 

zwiększeniu udziału tego rodzaju węgla 
w produkcji mają pozostać priorytetem 
JSW także w tym roku.

NOWA STRATEGIA 
ŚRODOWISKOWA
Z powodu pogarszającej się sytu-

acji epidemicznej w biurze zarządu 
JSW, gdzie w drugiej połowie marca 
potwierdzono kilkadziesiąt zakażeń ko-
ronawirusem, w tym roku spółka nie 
zorganizowała tradycyjnej konferen-
cji poświęconej omówieniu wyników. 
Szczegółową prezentację zamieszczo-
no natomiast na stronie internetowej, 
gdzie przedstawiono również priorytety 
działania zarządu JSW. Najważniejszymi 
– obok kontynuowania strategicznych 
inwestycji – są między innymi poprawa 
sytuacji finansowej, optymalizacja kosz-
towa oraz opracowanie i wdrożenie stra-
tegii środowiskowej, a także aktualizacja 
strategii zrównoważonego rozwoju. Pla-
ny w tym zakresie są następstwem – jak 
podaje spółka – rosnącego znaczenia 
„czynników ESG w zarządzaniu spółką 
i w dostępie do kapitału”. ESG to ele-
menty, na podstawie których tworzy 
się ratingi i oceny pozafinansowe firm. 
Skrót pochodzi od trzech czynników: 
E to środowisko (ang. environmental), 
S – społeczna odpowiedzialność (social 

responsibility), zaś G to ład korporacyjny 
(corporate governance).

BARBARA PIONTEK STAWIA 
NA LUDZI I DIALOG 
SPOŁECZNY
Wśród deklarowanych przez zarząd 

priorytetów jest też „umacnianie pozycji 
i wizerunku JSW jako producenta węgla 
koksowego, jednego z surowców krytycz-
nych dla Unii Europejskiej, niezbędne-
go w transformacji gospodarki w celu  
osiągnięcia neutralności klimatycznej” 
oraz „utrzymanie odpowiedzialnego dia-
logu ze stroną społeczną”. W liście do za-
łogi prezes Barbara Piontek zapewniła, 
że oszczędności nie będą następować 
kosztem miejsc pracy i wynagrodzeń 
pracowników. Zapowiedziała też podję-
cie starań zmierzających do przedłuże-
nia gwarancji zatrudnienia w JSW – te 
10-letnie, udzielone załodze w roku gieł-
dowego debiutu JSW, wygasają w poło-
wie tego roku. „Oczywista jest dla mnie 
sytuacja, w której nasi górnicy i pracow-
nicy zakładów przeróbczych będą mieli 
przedłużone gwarancje zatrudnienia. 
Zobowiązuję się dbać o wszystkich pra-
cowników JSW, bo jesteście największą 
wartością spółki” – napisała do pracow-
ników prezes, kierująca zarządem JSW 
od początku marca. HK

Przychody Grupy JSW mniejsze o jedną piątą, ceny węgla i koksu o jedną trzecią

Trudny rok Jastrzębskiej Spółki Węglowej

W liście do załogi prezes Barbara Piontek zapewniła, że oszczędności nie będą następować kosztem miejsc pracy i wynagrodzeń pracowników. Zapowiedziała też 
podjęcie starań zmierzających do przedłużenia gwarancji zatrudnienia w JSW
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Nowoczesne technologie

Japonia ruszyła z wytwarzaniem 
wodoru z węgla
Właściwie powinno być, że to Australia 
ruszyła z produkcją, ale wodór ma tra-
fić do Japonii i stać się jednym z filarów 
odchodzenia tego kraju od węgla, gazu 
i ropy naftowej. Uruchomiona w tym roku 
pilotażowa instalacja to wstęp do maso-
wej produkcji. Warto przyglądać się losom 
tego projektu i uczyć na japońsko-austra-
lijskich sukcesach i błędach.

Wodorowe plany Daniela Ozona 
z czasów, kiedy zasiadał w fotelu prezesa 
JSW, często były odbierane jako odległa 
od rzeczywistości bajeczka. Tymczasem 
bardzo podobna bajeczka jest jedną 
z podstaw wodorowej strategii, która 
ma dać Japonii klimatyczną neutralność. 
Japończycy właśnie zaczęli ją realizo-
wać. Na razie to faza pilotażowa, która 
ma udowodnić poprawność rozumowa-
nia i dać wskazówki do ewentualnego 
dalszego rozwoju, ale przez kolejny rok 
warto obserwować, co się dzieje w austra-
lijskiej dolinie Latrobe. Tak, australijskiej, 
bo wodorowa strategia Japonii jest oparta 
na australijskim węglu brunatnym. 

Plany są takie, aby wydobywany 
w Latrobe węgiel brunatny przerabiać 
na wodór, który po skropleniu na austra-
lijskim wybrzeżu będzie przez 16 dni po-
dróżował statkiem do Japonii, pokonując 
9 tys. km. Pozostając w klimacie bajek – 
w porównaniu z planami JSW to jest jak 
„Toy Story” w zestawieniu z „Przygodami 
Misia Colargola”. 

Australia ma dużo węgla kamienne-
go i brunatnego, więc plany odchodze-
nia od tego surowca także ją niepokoją. 
W samej dolinie Latrobe ma być go tyle, 
że potrzeby energetyczne Japonii można 
by pokrywać przez 240 lat. Nie wiadomo 

jednak, czy dotyczy to jego konwencjo-
nalnego wykorzystania, czy przerobie-
nia na wodór.

W przypadku wodoru plany Japo-
nii są ogromne. Według strategii sama 
japońska energetyka będzie potrzebo-
wała w 2030 roku 300 tys. ton wodoru, 
a po całkowitej rezygnacji z węgla i gazu 
nawet 5–10 mln ton! A gdzie jeszcze 
potrzeby niemal miliona wodorowych 
pojazdów, które mają poruszać się po ja-
pońskich drogach w 2030 roku? 

Zgazowanie węgla ma być jedną 
z dróg do pozyskiwania wodoru. Dolina 
Latrobe ma po uruchomieniu masowej 
produkcji dostarczać 225 tys. ton tego 
gazu rocznie. Na razie ruszył projekt 
pilotażowy, który zakłada przetworzenie 
w ciągu roku 160 ton węgla w 3 tony 

wodoru. To tylko 70 kg dziennie. Zwodo-
wany dwa lata temu ponad stumetrowej 
długości statek do przewozu skroplone-
go wodoru będzie musiał trzy miesiące 
czekać, aż zakład w Hastings zapełni 
jego zbiorniki skroplonym gazem. On 
sam zresztą także pełną parą nie ru-
szy – może produkować dziennie 250 kg 
skroplonego wodoru. Pierwszy transport 
skroplonego wodoru do Japonii przewi-
dziano na czerwiec tego roku.

Oczywiście na razie trudno mówić 
o jakimkolwiek ekonomicznym sensie tej 
produkcji. Obecnie wyprodukowanie 1 m3 
wodoru kosztuje kilkaset jenów i ten koszt 
Japończycy chcą docelowo obniżyć do 12 
jenów (około 50 groszy). O połowę trzeba 
także poprawić efektywność energetycz-
ną skraplania tego gazu. Na razie zakład 

w Hasting skraplając wodór, będzie zuży-
wać 1 MW energii na godzinę. Instalacja 
do zgazowania ma zużyć w ciągu pilota-
żowego roku pracy 1560 MWh energii, 
co ma odpowiadać rocznemu zużyciu 
energii przez 110 australijskich domów. 

To zresztą nie tylko problem zga-
zowania węgla. Drugie źródło wodoru, 
elektroliza wody, także ma przed sobą 
ciężką walkę o ekonomiczny sens. Obec-
na cena urządzeń do elektrolizy musi 
spaść czterokrotnie, a zużycie energii 
ma być zmniejszone z 5 KWh/m3 obecnie 
do 4,3 kWh w przyszłości. 

Według japońskiej strategii wodoro-
wej gaz ten w 2030 roku ma kosztować 
w stacjach tankowania 30 jenów za 1 m3 
(czyli 1,07 złotych), a docelowo nawet 
20 jenów, czyli 71 groszy. Obecnie to pięć 
razy więcej. 

Celem jest jednak redukcja emisji 
dwutlenku węgla. – Szacujemy, że nasz 
projekt może pozwolić uniknąć emisji 
1,8 mln ton CO2 rocznie, co odpowia-
da emisji około 350 tys. samochodów 
spalinowych – powiedział Jeremy Stone 
z firmy J-Power Latrobe Valley.

Całkowitej zeroemisyjności ten pro-
jekt Japonii nie zapewni. Według planów 
zakładane 300 tys. ton wodoru dla ener-
getyki w 2030 roku to generacja około 
1 GW energii, a 5–10 mln ton to  
15–30 GW. Obecnie generacja z węgla 
i gazu wynosi mniej więcej po jednej 
trzeciej generacji energii w Japonii, 
a źródła odnawialne zapewniają nie-
całe 20 proc. Japończycy traktują jed-
nak poważnie odchodzenie od emisji 
CO2 i sporo w to inwestują, więc war-
to przyglądać się ich poczynaniom. 
 PIOTR MYSZOR

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE BĘDĄ DROŻSZE, JEŚLI 
AKUMULATORY BĘDĄ ETYCZNIE WYKONANE. Wy-
siłki Unii Europejskiej, aby etycznie po-
zyskać kluczowy w baterii metal, mogą 
spowodować, że przejście na energię 
elektryczną będzie dla producentów 
samochodów droższe. Kobalt to metal, 
który często jest wydobywany w sposób 
szkodliwy dla zdrowia ludzi i środo-
wiska. Większość światowych dostaw 
pochodzi z Demokratycznej Republi-
ki Konga, a aż jedna trzecia od drob-
nych górników, którzy często pracują 
w niebezpiecznych warunkach. Jednak 
zgodnie z oceną przygotowaną przez 
naukowców doradzających Komisji Eu-
ropejskiej ambitne wymagania UE mogą 
być obecnie zbyt trudne do spełnienia. 
Raport, który zostanie opublikowany 
w czerwcu przez czasopismo Elsevier 
Ltd. dotyczący polityki zasobów, sugeru-
je kurczenie się rynku odpowiedzialnie 
pozyskiwanego kobaltu.

Wiele przedsiębiorstw niższego 
szczebla niechętnie kupowało ręcznie 

kopany kobalt ze względu na obawy do-
tyczące pracy dzieci. Glencore Plc, która 
zarządza dwiema największymi przemy-
słowymi kopalniami kobaltu na świecie 
w Kongo, zapewnia swoich nabywców, 
takich jak Tesla Inc., że do jej produktów 
trafia wyłącznie odpowiedzialnie pozy-
skiwany kobalt.

Jednak według raportu niektóre 
chińskie firmy sprzedające przetworzo-
ny kobalt do Europy mieszają certyfiko-
wane strumienie metalu z materiała-
mi pochodzącymi z nieuregulowanych 
kopalni.

MITSUBISHI WSPÓŁPRACUJE Z GLENCORE, ABY KUPIĆ 
UDZIAŁY W PROJEKCIE BOKSYTOWYM. Japoński 
dom handlowy Mitsubishi Corp. poin-
formował, że zgodził się kupić 30 proc. 
udziałów w projekcie boksytu Aurukun 
w Australii od giganta górniczego Glen-
core Plc. Umowa jest pierwszą inwesty-
cją Mitsubishi w wydobycie boksytu, 
surowca aluminiowego. Projekt doty-
czy niezabudowanej kopalni boksytu 

w Queensland i Glencore. Firma zamie-
rza podjąć ostateczną decyzję inwesty-
cyjną dotyczącą rozwoju kopalni w 2022 
roku i współpracuje w tym z Glencore. 
Glencore osobno stwierdziło, że kopal-
nia będzie wymagała siły roboczej do  
250 osób podczas dwuletniej fazy bu-
dowy i stworzy około 400 miejsc pracy 
po rozpoczęciu produkcji. Stwierdzono 
także, że zaangażowanie tradycyjnych 
właścicieli i społeczności lokalnej jest 
kluczowe dla projektu i będzie działać 
na rzecz dostosowania ich celów do jego 
rozwoju.

CERREJÓN – KOLUMBIJSKA SPOŁECZNOŚĆ TUBYL-
CZA OGŁASZA POROZUMIENIE W SPRAWIE KWESTII 
ŚRODOWISKOWYCH. Kolumbijska kopalnia 
węgla Cerrejón poinformowała o zawar-
ciu wcześniej ogłoszonego porozumienia 
z rdzenną wspólnotą Wayuu w północ-
nym departamencie La Guajira. Według 
firmy, która jest własnością BHP Group, 
Anglo American i Glencore, 16 tradycyj-
nych władz, gubernator rady miejskiej 

Wojewódzkiego Rezerwatu Ludności Tu-
bylczej oraz kopalnia rozpoczęły działa-
nia przewidziane w umowie otwartym 
dialogiem i tradycyjnymi ceremoniami. 
Decyzja uwzględniła wcześniejsze we-
zwanie specjalnego sprawozdawcy ONZ, 
który zwrócił się do rządu o zawieszenie 
niektórych działań kopalni, ponieważ 
powodowały one zanieczyszczenie, kurz, 
hałas, zużycie wody i problemy zdrowot-
ne. Realizacja umowy obejmuje budowę 
i wyposażenie nowego ośrodka zdrowia 
w regionie, program rewitalizacji środo-
wiska na różnych obszarach rezerwatu 
oraz utworzenie szkółki, która będzie 
produkować 100 tys. roślin rocznie i ge-
nerować dochody dla gminy.

Zbudowany 30 lat temu Cerrejón 
to zintegrowany kompleks wydobyw-
czo-transportowy, który obejmuje kopal-
nię odkrywkową, 150-kilometrową linię 
kolejową i karaibski port. W 2020 roku 
kopalnia wyprodukowała 12,4 mln ton 
węgla, o prawie 52 proc. mniej niż rok 
wcześniej.  •

Górnictwo na świecie

Zgazowanie węgla ma być jednym ze sposobów do pozyskiwania wodoru
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Według szacunkowych obliczeń w Polsce 
jest używanych nie mniej niż 3 mln starych 
pieców umożliwiających wykorzystanie 
dowolnych produktów mogących się pa-
lić: węgla, drewna, płyt meblowych, pla-
stików, gumy… 

Jednak to nie trafiające na ruszty 
śmieci są obecnie wrogiem numer je-
den ekopostępu. Na pierwszym froncie 
przeciwników umieszczono tych, którzy 
stosują nowoczesne kotły, wymagają-
ce odpowiedniego typu paliw, wśród 
których najbardziej popularne są tzw. 
ekogroszki. Tak zwane, gdyż ekogro-
szek to nazwa handlowa, którą stoso-
wać może dowolny producent wypusz-
czający węgiel o ziarnach z grubsza od 
8 do 30 mm, czyli groszek nadający się 
do kotłów z podajnikami.

Dodatek „eko” powinien oznaczać, 
że chodzi o produkty określane jako 
„kwalifikowane paliwa węglowe”. Takie, 
w wypadku których producent gwaran-
tuje, że mają wyższą od przeciętnego wę-
gla (i ujednoliconą w procesie wytwarza-
nia mieszanek) wartość opałową, przy 
ich spalaniu powstaje mniej popiołu, 
a w dymie znajdziemy mniej siarki. Gdy 
trafią do nowoczesnych kotłów, odzysku-
jących ciepło ze spalin, te, wydostając 
się z komina, są chłodne i unoszą mniej 

cząstek stałych tworzących smog. W bar-
dzo ciekawym rozwiązaniu dotyczącym 
kogeneracji, jakie przedstawiał kilka lat 
temu Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN z Gdańska, kocioł wytwarzał prąd, 
dawał ciepło, a temat spalin rozwiązy-
wał elektrofiltr w wersji umożliwiającej 
jego serwisowanie bez potrzeby uzyski-
wania uprawnień do obsługi urządzeń 
elektrycznych. 

Ignorowanie realiów to naturalny 
element na drodze przemian, 
których nie sposób zatrzymać. 
Tak przynajmniej zakładają 
lobbyści oraz inwestorzy. Wyłożyli 
potężne pieniądze w tworzenie 
i upowszechnianie rozwiązań 
opartych na OZE, a teraz muszą 
na tym zarabiać. 

Wrogość apostołów ekopostępu wo-
bec takiej nowoczesności bierze się stąd, 
że wprawdzie w sposób czystszy, jed-
nak chodzi o spalanie węgla. Co gorsza 
użytkownik tradycyjnego pieca szyb-
ciej wymieni go na podobne ustrojstwo, 

ewentualnie na piec gazowy, niż zacznie 
kopać dziurę w ziemi, by zainstalować 
za chałupą pompę ciepła. Ogrzewanie 
węglem, nawet jeśli kupować ekogroszek 
w workach, jest prostsze i tańsze. Dekla-
racje cytowane przez orędowników eko, 
wynikające jakoby z proekologicznych 
ankiet, rozbijają się o realia finansowe. 

Kłopotem dla postępowców jest nie-
możliwość nałożenia na użytkowników 
pieców indywidualnych opłat za emisję 
CO2. To, co łatwo wychwycić i wyliczyć 
w wypadku elektrowni, ciepłowni i za-
kładów przemysłowych, stanowi pro-
blem nie do przejścia w wypadku mi-
lionów gospodarstw indywidualnych. 
Żaden rząd nie zaryzykuje konfliktu 
z nimi. A podejście proekonomiczne za-
miast proekologicznego szkodzi potęż-
nemu biznesowi źródeł odnawialnych. 

Kłopotem dla postępowców 
jest niemożliwość nałożenia 
na użytkowników pieców 
indywidualnych opłat za emisję CO2.

Wspomaga go całkowity zakaz sto-
sowania węgla lub planowany „podatek 
węglowy”, płacony na granicach Unii 

Europejskiej i w jej obrębie. W uprosz-
czeniu jest to opłata ponoszona przez 
użytkownika, który kupi węgiel albo do-
wolny produkt, do którego wytworzenia 
użyto energii pochodzącej z surowców 
kopalnych. Coś jak opłata recyklingowa 
przy sprzęcie AGD.

Dopiero takie obciążenie spowodu-
je, że węgiel zarówno dla grzania, jak 
też dla produkcji stanie się kompletnie 
niekonkurencyjny wobec rozwiązań po-
pieranych i dotowanych, choćby przez 
tanie lub „darmowe” kredyty. Wpraw-
dzie Czesi policzyli, że rocznie wytwa-
rzanie stali za pomocą energii z wodoru 
zużyje połowę całej energii, jaka tam 
powstaje, ale to szczegół, którym nie za-
wraca sobie głowy żaden prawdziwy 
ekopostępowiec. 

Ignorowanie realiów to naturalny 
element na drodze przemian, których 
nie sposób zatrzymać. Tak przynajmniej 
zakładają lobbyści oraz inwestorzy. Wy-
łożyli potężne pieniądze na tworzenie 
i upowszechnianie rozwiązań opartych 
na OZE, a teraz muszą na tym zarabiać. 
Podpierają swe zdanie opiniami na-
ukowców, chętnie, acz niekoniecznie 
za darmo wyjaśniających, że innych 
możliwości nie ma. Tylko bowiem w ten 
sposób otworzy się przed nami promien-
na przyszłość.  ZBIGNIEW KORWIN

Realia nie mają znaczenia

Ekogroszek – czyli wróg
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Jan obudził się kilka minut temu, choć 
jeszcze nie poruszył żadną kończyną, 

żeby na dobre nie rozpoczynać dnia. 
Był wtorek. Kolejny wtorek, który miał 
być podobny do setek innych przeszłych 
i przyszłych wtorków, jakie miał w życiu. 
A Jan miał stabilną, choć nudną pracę, 
ładny, choć według niego za duży dom, 
na który nie byłoby go stać, gdyby nie 
kredyt na wiele lat, i za drogie auto, któ-
re nie cieszyło go nawet w dniu zakupu. 
Obok Jana spała jeszcze żona, z którą 
był od liceum i którą poślubił na drugim 
roku studiów, w kilka miesięcy po tym, 
jak się okazało, że jest w ciąży. I mimo 
że zdarzają się podobne związki, które 
są idealne i szczęśliwe – ten zdecydowa-
nie nigdy taki nie był. Zresztą Jan nie 
miał już 20 lat, ale prawie 45. I zdecydo-
wanie czuł się na dwa razy tyle. Od lat 
maskował swoje życiowe porażki w pro-
sty sposób – przy najdrobniejszym zwąt-
pieniu wychodził na papierosa, a wie-
czorne smutki tłumił butelką miodowego 
piwa. Był milczkiem, choć miał ocho-
tę wykrzyczeć światu wszystkie swoje 
wątpliwości i smutki. Do tego zawsze 
chciał być dobrym ojcem, traktował 
to jako swoją wielką misję, ale całkiem 
poprawny kontakt z córką zaczął być 
trudniejszy, gdy dorastała, a całkiem się 
rozrzedził, gdy poszła na studia.

Tamten wtorek miał nie być 
inny – miał być dniem świstaka, 

z następującymi po sobie identycznymi, 
szarymi, nudnymi czynnościami. A oka-
zał się sumą spraw, które miały zmienić 
jego życie na zawsze.

Zaczęło się od samochodu, który nie 
odpalił, w wyniku czego Jan pierwszy 
raz od dawna musiał dojechać do pra-
cy komunikacją miejską. Nie miałby 
nic przeciwko niej, gdyby nie to, że ten 
za drogi dom stał w miejscu fatalnie sko-
munikowanym, które wymagało od nie-
go aż trzech przesiadek. I gdy już prawie 
był u celu – zaczął padać mocny deszcz, 
przemaczając go do ostatniej nitki. Gdy-
by tego było mało, gdy przechodził pod 
jedną ze starych kamienic w centrum, 
na jego głowę spadła cegła. Taka jed-
na, niewielka, oberwana z ponadstulet-
niego budynku ukruszona cegła, która 
akurat dzisiaj stwierdziła, że sekunda, 
gdy głęboko nieszczęśliwy Jan przecho-
dził obok, jest odpowiednia, żeby się 
ukruszyć.

I właściwie tak mógłby się skończyć 
nie tylko Jankowy wtorek, ale także jego 
całe, trudno nie zaprzeczyć, dość marne 
życie. Stało się jednak inaczej, Jan nie do-
tarł do pracy, zdążył jednak dotrzeć ka-
retką do szpitala, gdzie miało się okazać, 
że nieszczęśliwy przypadek skończył się 
wstrząsem mózgu i koniecznością doby 
w szpitalu. Ale nie tylko.

Zepsuty samochód, oberwanie 
chmury i obluzowana cegła były tylko 

początkiem, bo po dwóch godzinach 
w szpitalu zjawiła się żona Jana, której 
ten natychmiast oznajmił, że od niej od-
chodzi. Ta niewiele myśląc, wytoczyła 
najmocniejsze działa i poinformowała 
go, że zostawi go z absolutnie niczym. 
Jan, choć decyzję podjął – z ręką na ser-
cu – nie dalej niż godzinę wcześniej, był 
z takim obrotem spraw od początku po-
godzony. Prawdę mówiąc, zdziwiłoby go, 
gdyby przyszła była żona zostawiła mu 
coś więcej niż jego własne, stare skar-
petki. Martwił się bardziej reakcją córki. 
Ona jednak także zjawiła się w szpitalu 
i wbrew temu, czego oczekiwał, pierw-
szy raz od lat rzuciła mu się na szyję 
z okrzykiem radości.

Czy faktycznie mogło być tak, że nasz 
bohater jako jedyny, z bliska, nie widział 
postępującej zgnilizny jego własnego 

życia? Być może. Bo nikogo specjalnie 
nie zdziwił ani jego rozwód, ani to, że tuż 
po zakończeniu zwolnienia lekarskiego 
postanowił zwolnić się z pracy. Choć 
jego własne oszczędności wystarczyły 
tylko na wynajęcie kawalerki w centrum 
– czuł się, jakby dostał od życia nową 
szansę.

I nie będziemy tej historii kończyć 
tym, że Jan rzucił wszystko i wyjechał 
surfować na Hawajach czy pasać kozy 
w Bieszczadach, bo tak się nie stało. Fak-
tycznie – znalazł nową pracę, kilka razy 
wyjechał z kraju na wakacje, ale to pod-
czas weekendowego wyskoku na pol-
ski półwysep spotkał swoją prawdziwą 
miłość i choć już dawno nie miał 20 lat, 
to wreszcie, po raz pierwszy w życiu czuł 
się, jakby je miał.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Wtorek

Zarówno przeciągające się zamknięcie 
w domach, jak i zwiększająca się dostęp-
ność dobrych jakościowo win nawet w po-
pularnych sklepach sprawia, że w Polsce 
wzrasta spożycie tego trunku. I choć długo 
byliśmy krajem płynącym głównie piwem 
i wódką – ten trend powoli się zmienia. 
A wino to bardzo ciekawy alkohol – z bo-
gatą historią, tradycjami i warto poświęcić 
mu trochę uwagi.

Zatem od początku – wino zazwy-
czaj potrzebuje powietrza, aby uwolnić 
swój zapach i smak, szczególnie czer-
wone. Aby je napowietrzyć, możemy 
użyć dekantera albo po prostu otworzyć 
wcześniej niż bezpośrednio przed wy-
piciem. Ważna jest także temperatura, 
w jakiej jest serwowane. Optymalna tem-
peratura dla czerwonego wina to około  
16–18 stopni, a dla białego ciut niższa, 
około 8–12 stopni. Wina musujące, takie 
jak szampan czy coraz popularniejsze 
w Polsce prosecco i cavę, warto serwo-
wać jeszcze bardziej schłodzone.

Wino warto także pić z odpowied-
nich kieliszków. Nie chodzi tu tylko 
o względy estetyczne, ale także o to, 
że wydobędą one z napoju jak najwięcej 
jego zalet. I tak kieliszki do wina czer-
wonego są bardziej pękate, dzięki cze-
mu ma więcej kontaktu z powietrzem. 
Z kolei kieliszki do wina białego są nieco 
węższe i mniejsze, a wina musujące po-
daje się w wąskich, podłużnych, które 
dłużej utrzymują niższą temperaturę 

i powstrzymują szybkie ulatnianie się 
bąbelków. Nalewając wino, warto pa-
miętać o tym, żeby obrócić butelkę tak, 
żeby ewentualne spływające krople nie 
pobrudziły nam rąk i stołu. W tym sa-
mym celu można zabezpieczyć butelkę 
serwetką.

Przed napiciem się wina warto je po-
wąchać i zacząć od małego łyka. Jeżeli 
wszystko jest w porządku – można za-
cząć cieszyć się napojem. Dobrze też pa-
miętać, żeby kieliszek trzymać za nóżkę, 
inaczej ogrzejemy dłonią jego zawartość. 

Jeśli wino ma być dopełnieniem po-
siłku, warto zbalansować smaki i wina 
cięższe, czerwone pić do cięższych po-
traw, na przykład mięs, a wina lżejsze, 
białe do lżejszych posiłków. Ale tak na-
prawdę wszystko już zależy od własnych 
preferencji.

Wino jest w Polsce często alkoholem 
odświętnym, na specjalne okazje i choć 
to także powoli się zmienia – warto je od-
czarować podczas zwykłych, niezobo-
wiązujących spotkań. HK

Od kilku dni przyzwyczajamy się do wcze-
śniejszej pobudki. Podział na czas letni 
i zimowy został w Polsce wprowadzony 
w 1983 roku, głównie w celach gospo-
darczych – by móc dłużej wykorzysty-
wać światło słoneczne oraz by oszczę-
dzić energię elektryczną. Przestawienie 
zegarków nie oszczędza jednak samopo-
czucia wielu ludzi, którzy nieraz potrze-
bują tygodni, by przestawić się na nowe 
godziny funkcjonowania. Czy przejście 
z jednego czasu na drugi poważnie wpły-
wa na nasze zdrowie?

JAK ORGANIZM REAGUJE NA ZMIANĘ CZASU? 
Niesie ona konkretne konsekwencje – 
zakłóca zegar biologiczny, przez co roz-
regulowuje tryb aktywności i czuwania, 
może więc prowadzić do bezsenności. 
Zaburzenia snu są w tym okresie najbar-
dziej typową dolegliwością. W wyniku 
bezsenności z kolei podnosi się poziom 
kortyzolu we krwi, a obniża odporność. 
Jesteśmy więc bardziej podatni na in-
fekcje. U osób starszych lub u ciśnie-
niowców zmiana czasu na letni może 
zwiększać ryzyko powikłań sercowych, 
w tym zawału serca. Co ciekawe, ryzyko 
to maleje w okresie przejścia z czasu 
letniego na zimowy.

JAK TA ZMIANA WPŁYWA NA HORMONY? 
Zmiana pór wstawania i posiłków po-
woduje zaburzenie dobowej produkcji 
hormonów – melatoniny (nazywanej 
hormonem snu) i kortyzolu (nazywane-
go hormonem stresu). Każdego ranka 

organizm otrzymuje zastrzyk kortyzolu, 
który mobilizuje do działania. Zmiana 
czasu może zaburzyć jego wydzielanie 
i sprawić, że hormon ten nie dotrze 
na czas. To dlatego w pierwszych dniach 
po przestawieniu godziny odczuwamy 
senność i znużenie. 

JAK ZMINIMALIZOWAĆ SKUTKI ZMIANY CZA-
SU? Po powrocie z pracy nie zaszkodzi 
półgodzinna drzemka, która przynosi 
lepsze efekty niż nadrabianie straco-
nej godziny i spanie dłużej rano. Warto 
zadbać o właściwą higienę snu, czyli 
zmienić pościel, przewietrzyć sypialnię 
oraz zadbać o odpowiedni nastrój. Przed 
snem należy odłożyć telefon, wyłączyć 
telewizor i oddać się ciekawej lekturze 
albo nastawić spokojną muzykę. Ostatni 
posiłek dnia najlepiej zjeść około dwie–
trzy godziny przed snem – powinien być 
lekki. By móc lepiej sypiać, wystarczy też 
pół godziny umiarkowanej aktywności 
fizycznej trzy razy w tygodniu, pamię-
tajmy jednak, by unikać wysiłku na trzy 
godziny przed położeniem się do łóżka. •

Z D R O W I E
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Winny savoir-vivre, czyli 
kilka prostych zasad picia
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Prezydent Stanów Zjednoczonych Benjamin 
Franklin uważał, że wino „czyni codzienne życie 
lżejszym, mniej wymagającym, pozbawia je napięć 
i uzbraja w tolerancję” 
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Krzyżówka panoramiczna nr 7

NA ORGANIZACJĘ TEGOROCZNYCH ŚWIĄT 
WIELKANOCNYCH PRZEZNACZYMY ŚREDNIO  
300–400 ZŁOTYCH. W tym roku nie bę-
dzie możliwości wyjazdów ani spotkań 
w większym gronie, a mimo to wydamy 
znacznie więcej niż w ubiegłym roku, 
kiedy na świąteczne zakupy przezna-
czyliśmy 200–300 złotych. Obecnie grupa 
24 proc. ankietowanych zadeklarowała, 
że wyda na spożywcze zakupy wielka-
nocne kwotę 300–400 złotych, w prze-
dziale 200–300 złotych chce się zmieścić 
22 proc. pytanych, a 400–500 złotych 
wyda 18 proc. Polaków. Nie więcej niż 
200 złotych przeznaczy 8 proc. pytanych, 
a powyżej 600 złotych – 6 proc. 

ROŚNIE GRUPA POLAKÓW ZDECYDOWANYCH NA EMI-
GRACJĘ. Ponad jedna trzecia osób w wieku 
18–24 lat rozważała pod koniec zeszłego 
roku wyjazd do pracy za granicą, a pra-
wie co piąty z dorosłych aktywnych 
na rynku pracy miał w planach wyjazd 
zarobkowy. Jak wynika z sondażu prze-
prowadzonego pod koniec 2020 roku 
na zlecenie agencji zatrudnienia Work 
Service, odsetek chętnych do emigra-
cji zwiększył się w ciągu kilku miesię-
cy minionego roku o ponad 75 proc., 
bo jeszcze w lipcu plany emigracyjne 
deklarował niespełna co 10. z badanych. 
Jednocześnie zmniejszyła się grupa od-
rzucających możliwość wyjazdu. Wielu 
Polaków chce szukać źródeł dochodu 
za granicą, gdzie jest zapotrzebowanie 
na pracowników i zarobki są dużo wyż-
sze. Najczęściej wskazywany kierunek 
wyjazdu to Niemcy i Holandia.

W CIĄGU ROKU ALKOHOL ZDROŻAŁ O OKOŁO 40 PROC. 
Najwięcej wzrosły ceny mocnych alko-
holi i likierów – blisko o połowę, wina 
zdrożały o około 30 proc., a piwo o kil-
kanaście. Najbardziej zdrożał alkohol 
w hurtowniach (blisko 60 proc.), w hi-
permarketach podwyżki wyniosły oko-
ło 10 proc., a ceny obniżyły dyskonty 
i supermarkety. Analiza ponad 255 tys. 
cen wykazała, że alkohol w sklepach 
kosztuje średnio o 39,5 proc. więcej niż 
przed pandemią – podają międzyna-
rodowa agencja badawczo-analitycz-
na Hiper-Com Poland i platforma UCE 
RESEARCH.•

Dawno minęły już czasy, gdy browary wa-
rzyły jedynie piwo i tylko z tego chciały 
być znane. Od lat wychodzą poza swoją 
niszę i stają się częścią swoich lokalnych 
środowisk, pielęgnując historię regionu 
i włączając się w różne akcje. Ostatnio 
w kampanie społeczne zaangażowały się 
Arcyksiążęcy Browar w Żywcu i Browar 
Tenczynek. Pierwsza ma na celu ochro-
nę środowiska, a druga – uświadamianie 
w kwestii zdrowia psychicznego.

DBAMY O WODĘ

Grupa Żywiec i Żywiec Zdrój stwo-
rzyły koalicję o tej nazwie, której celem 
jest ochrona zasobów wodnych i racjo-
nalne gospodarowanie nimi. W pod-
pisanym manifeście firmy zwróciły 
uwagę, że zmiany klimatu wywołują 
gwałtowne zjawiska pogodowe, któ-
re zakłócają obieg wody w przyrodzie 
i utrudniają naturalną retencję. Skut-
ki nagłych ulew przeplatanych długi-
mi okresami suszy będą odczuwalne 
zwłaszcza na terenach górzystych, jak 
Żywiecczyzna. Jak powiedział dyrek-
tor Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, 
woda jest skarbem i fundamentem roz-
woju regionu – niezbędna zarówno dla 
mieszkańców, jak i w produkcji piwa. 
Koalicjanci zadeklarowali, że chcą 
dbać o zasoby wody na Żywiecczyźnie 
dla następnych pokoleń, a biznes nie 
może być obojętny na zmiany klimatu, 

które będą coraz silniej wpływały 
na sytuację wodną w regionie. 
Chcą, by ich działalność wpisy-
wała się w inicjatywy proreten-
cyjne realizowane na Żywiecczyźnie 
przez instytucje publiczne. Równocze-
śnie ruszyła strona internetowa www.
dbamyowode.pl, gdzie publikowane 
będą aktualne informacje o działalno-
ści koalicji.

Dla żywieckiego browaru to nie 
pierwsza proekologiczna inicjatywa. 
Grupa Żywiec od dawna wprowadza 
rozwiązania pozwalające na oszczędza-
nie zużycia wody w produkcji. W celu 
dbania o wodę stworzyła strategię zrów-
noważonego rozwoju Warzymy Lepszy 
Świat. Jest też partnerem programu 
edukacyjnego „Łapmy wodę”, przepro-
wadziła lokalną kampanię edukacyjną 
„Woda to nasza wspólna sprawa” oraz 
wspólnie z Lasami Państwowymi posa-
dziła 8 mln drzew na terenie Beskidu 
Żywieckiego.

#NIEWSTYDŹSIĘ
Zgodnie z danymi Narodowego Fun-

duszu Zdrowia ponad 3 proc. Polek i Po-
laków cierpi na depresję. Odsetek ten 
może być niedoszacowany z powodu 
ograniczonego dostępu do profesjonal-
nej pomocy udzielanej przez psycholo-
gów i psychiatrów. Najlepszym sposo-
bem na zwrócenie uwagi innych na ten 
problem jest głośne mówienie o depresji 

czy innych zaburzeniach w re-
lacjach międzyludzkich. Żeby 

to zrobić, często trzeba jednak 
zmierzyć się z paraliżującym wsty-

dem, z którym wiąże się poczucie bez-
silności i niższości. Często też sam wstyd 
może prowadzić do depresji, ponieważ 
przeważnie jest związany z niską sa-
mooceną. W czasie pandemii, gdy rady-
kalnemu ograniczeniu uległy kontakty 
międzyludzkie, ludzie odczuwają stałe 
zagrożenie życia i zdrowia, a także tracą 
poczucie bezpieczeństwa, nierozładowa-
ne poczucie wstydu jest jeszcze bardziej 
niebezpieczne. 

Odpowiadając na ten problem, Bro-
war Tenczynek rozpoczął na swoich 
kanałach społecznościowych kampanię 
zachęcającą do przełamywania wła-
snego wstydu oraz do głośnego wypo-
wiedzenia tego, co nas krępuje. Wła-
dze browaru zwracają uwagę, że dziś 
wstyd się przyznać przed innymi, ale 
też przed samym sobą, że jest się uza-
leżnionym, że ma się depresję, że jest 
się ofiarą przemocy. W czasie pandemii 
zaburzenia osobowości są zaś najwięk-
szym problemem przy braku systemo-
wej pomocy psychologicznej. Przeko-
nują, że wstyd, którego tak bardzo się 
boimy, jest głównie w nas i w naszych 
głowach. Warto porozmawiać i wyrzu-
cić z siebie poczucie winy, by poczuć 
się lepiej. 

MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
WIOSNY POWITANIE
Nagrodę wylosowała: TERESA SZMIT.
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