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Wyjątkowe miejsce w Polsce
Talenty sportowe, talenty szkolne.

STRONA 4

Więcej węgla za niższą cenę
Tauron Wydobycie coraz bliżej 
osiągnięcia rentowności.

� STRONA 4

Dostosować się do rynku, zadbać 
o załogę
Inwestorzy czekają na zaplanowa-
ną na 20 maja prezentację wyników 
Grupy JSW w pierwszym kwartale 
tego roku, które zweryfikują, na ile 
obserwowane w pierwszych miesią-
cach roku symptomy ożywienia ryn-
kowego przekładają się na kondycję 
jastrzębskiej spółki. 
� STRONA 6–7

Zabójcza spekulacja

„Zielona” transformacja zjada wła-
sny ogon.

STRONA 7

Nowa elektryczna Kia
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

WĘGLOKOKS. Siedemdziesięciolecie firmy

Emerytura? Nie
Nazwa spółki Węglokoks, mimo ogromnej historii, nie oddaje dziś w pełni tego, czym firma się 

zajmuje. Często, niestety, staje się coraz większym obciążeniem. – Dlatego myślimy o rebrandingu. 
Chcielibyśmy jednak, aby nie była to rewolucja, tylko ewolucja. Wielu naszych klientów wciąż jest 

przyzwyczajonych do marki Węglokoks – może być ona nadal rozpoznawalna w niektórych relacjach 
handlowych, natomiast oprócz samej marki handlowej możliwe jest przecież działanie pod bardziej 
pojemną, nową nazwą spółki. Tworzymy bowiem zatrudniającą blisko 6 tys. osób grupę kapitałową 

ponad 20 firm, w skład której wchodzi także ciepłownictwo inwestujące w gaz, przetwórstwo 
hutnicze produkujące dla budownictwa czy segment logistyki – mówi prezes Węglokoksu, 

dr inż. Tomasz Heryszek. 

WIĘCEJ NA S. 5

S. 3

Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG: – Wypracowana 
wspólnie umowa społeczna dla górnictwa 
przeczy stereotypom, według 
których sektor węglowy 
nie rozumie zachodzących 
w otoczeniu zmian.
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Podatek od oddychania

W większości krajów Unii Europejskiej modne stało 
się zamykanie oczu na fakty. Lansuje się marzenia 

o idealnym świecie, ale nie rozwiązuje się ważnych 
problemów. Co nam po marzeniach, które nie staną się 
rzeczywistością albo koszty ich realizacji spowodują, 
że radość z ich realizacji będzie żadna?

Po serii kolejnych spotkań w sprawie transformacji 
górnictwa można powiedzieć, że klamka zapadła – 

będziemy zwijać tę branżę. Związki zgodziły się na to, 
chociaż bez jakiejkolwiek satysfakcji. Wybór był żaden. 
Wyrok na kopalnie zapadł w momencie, kiedy zapadł 
wyrok na energetykę wykorzystującą węgiel kamienny. 
Osiągnięto porozumienie, ale nie osiągnięto sukcesu, 
ponieważ branży nie udało się obronić.

W łaściwie to już kilka lat temu stało się jasne, że ko-
palnie węgla kamiennego dla energetyki zosta-

ły zepchnięte na straconą pozycję. Kolejne pomysły 
wykorzystania węgla jako surowca do produkcji czy-
stych paliw były uznawane przez unijnych urzędników 
za złe. Doszło nawet do tego, że wylansowano kon-
cepcję, w myśl której kopalnie są olbrzymim źródłem 
dwutlenku węgla i dlatego trzeba je zamykać. Czarna 
propaganda spowodowała, że banki zaczęły uznawać 
kopalnie za niegodne kredytów. Nawet firmy okołogór-
nicze zostały wciągnięte na czarną listę. 

G rozi nam brak energii. Węgiel ma być przejściowo 
zastąpiony przez gaz ziemny. To oznacza, że teraz 

będziemy inwestować w energetykę gazową tylko po to, 
aby ją też zamykać. Następnym krokiem zapewne 
będzie walka z przemysłem chemicznym, z fabrykami 
nawozów sztucznych, z hodowlą bydła, świń i gene-
ralnie z rolnictwem. Dlaczego? Bo przecież w tych 
dziedzinach gospodarki emisja gazów cieplarnianych 
jest olbrzymia. A na końcu będziemy płacić podatek 
od oddychania. Gdzieś już o tym przeczytałem. Potrak-
towałem to jak dobry żart, a to realna groźba.

 •

Skoncentrować się 
na przetrwaniu
P roces odchodzenia od węgla energetycznego jest 

efektem nie tylko polityki unijnej, ale także twardej 
ekonomii. Polskie kopalnie działają w coraz trudniej-
szych warunkach geologiczno-górniczych. Aby zapew-
nić załogom bezpieczne warunki pracy, potrzeba coraz 
większych nakładów. Gdybyśmy na Śląsku mieli takie 
warunki, jakie ma Bogdanka na Lubelszczyźnie, wte-
dy można byłoby mówić o szansach na konkurencję 
z importem. Proces odchodzenia od węgla energe-
tycznego wydobywanego w Polsce będzie postępował. 
Chciałbym, żeby to myślenie nie zostało rozszerzone 
na górnictwo węgla koksowego. 

Jastrzębska Spółka Węglowa ze swoimi zasobami 
jest bardzo ważna na mapie gospodarczej. Wiem, 

że to często powtarzane hasło. Nie sztuka je przypo-
minać. Sztuką jest je zrozumieć. Zrozumiemy je tylko 
wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak bardzo 
krucha to pozycja. Wzrost kosztów wydobycia dotyczy 
także nas, ponieważ również mamy coraz trudniejsze 
warunki geologiczno-górnicze. Czy w takim razie mamy 
szansę na utrzymanie się na rynku? Oczywiście. Mu-
simy tylko pamiętać o tej kruchości. Co nam da taka 
pamięć? Wzmocni instynkt samozachowawczy. 

Żeby przetrwać, JSW musi pilnować kosztów. Trze-
ba to robić nie tylko wtedy, kiedy jest źle na rynku 

węgla koksowego. Na razie JSW ledwie starcza pienię-
dzy, a tu wkoło podwyżki. Rosną ceny energii i stali. 
Kopalnie potrzebują stali. Kombajny, obudowy, ma-
szyny i urządzenia, które trzeba kupować na bieżąco – 
to wszystko jest ze stali, a ona w ciągu minionych około 
siedmiu miesięcy podrożała przynajmniej o 50 proc. 
Zanim te wzrosty spowodują wzrost cen węgla kok-
sowego, potrzeba czasu. Żeby zbierać efekty z bardzo 
prawdopodobnej poprawy, trzeba do niej dotrwać. I na 
tym trzeba się skoncentrować. 

 •
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I jak nie wierzyć w teorie spiskowe?
By zlikwidować problem dymów w miastach, wymyślo-
no ciepłownie. Jeden obiekt zastępuje paleniska indy-
widualne i las kominów. Dodatkowe korzyści stanowią: 
scentralizowana obsługa, przywożenie opału w jedno 
miejsce, wspólne modernizacje i remonty. 

Im większa ciepłownia, tym łatwiej też instalować 
elektrofiltry zmniejszające ilość pyłów dostających się 
do powietrza. Wada – w razie poważnej awarii wyłą-
czony z użycia zostaje więcej niż jeden dom.

Sprawdziło się to w wypadku nowych blokowisk, 
jednak zainteresowanie ze strony właścicieli domów 
indywidualnych okazało się słabe. Powodem są koszty. 
Przeciągnięcie izolowanego rurociągu, a czasem też 
instalowanie kaloryferów oznacza wydatek, na który 
nie każdy może lub chce sobie pozwolić. 

Obecnie dodatkowo, z powodu rosnących opłat 
za emisję CO2 i zablokowania wysokości opłat narzu-
canych urzędowo, ciepłownie lokalne są koszmarnie 
zadłużone. Aby poprawić ich sytuację finansową, trze-
ba odblokować ceny, co spowoduje natychmiastowe 
podwyższenie kosztu ogrzewania mieszkań i dostarcza-
nia do nich ciepłej wody. W tym samym czasie ciepło 
pochodzące z indywidualnych pieców i kotłów drożeć 
będzie tylko na tyle, na ile zdrożeje węgiel lub gaz. 

On bowiem ma być rozwiązaniem przejściowym 
między dniem obecnym a zakazem stosowania wszyst-
kiego, co się pali. Patrząc na zapowiedzi, wypada przy-
jąć, że za kilkadziesiąt lat jedynym dopuszczalnym 
sposobem grzania będą pompy ciepła. Stąd rozkwit 
rynku ich sprzedaży i serwisowania. 

Oznacza to, że mieszkańcy budynków podłączonych 
do sieci albo postawią te ustrojstwa na balkonach, albo 
będą mieć zimno. O ludziach, których nie stać dzisiaj, 
by choćby wymienić stare piece na nowsze kotły, nie 
warto nawet wspominać.

I jak nie wierzyć w teorie spiskowe na temat pseu-
doekologów lobbujących za wiatrakami na każdym 
balkonie?

 ZBIGNIEW KORWIN

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

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

Pięścią w stół

– SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO przekonuje stronę 
rządową oraz Komisję Europejską, aby środki z Fun-
duszu Sprawiedliwej Transformacji mogły trafiać 
między innymi do dużych firm branży okołogórniczej 
na przeprofilowanie działalności – poinformował 
marszałek Jakub Chełstowski. Pomoc dla większych 
firm ma się przełożyć na ich kooperantów – dostaw-
ców i usługodawców, a przez to na skuteczniejszą 
transformację regionu w kierunku niskoemisyjności 
i innowacji.

W MARCU BR. POLSKI WĘGIEL DLA ENERGETYKI BYŁ O 3,9 PROC. 
tańszy niż rok wcześniej, a indeks cenowy węgla dla 
ciepłownictwa stracił rok do roku średnio 5,1 proc. 
W trzecim miesiącu tego roku tona węgla dla energetyki 
kosztowała średnio 252,24 złotych (spadek wobec lutego 
o 0,6 proc.), a dla ciepłownictwa 310,37 złotych (spadek 
w stosunku do lutego o 0,2 proc.) – wskazują indeksy 
cenowe opracowywane przez katowicki oddział ARP 
i Towarową Giełdę Energii.

W TRZECIM KWARTALE TEGO ROKU TAURON WYDOBYCIE zakoń-
czy prowadzoną od pięciu lat budowę poziomu 800 m 
w zakładzie górniczym Janina w Libiążu. Inwestycja 
jest obecnie zaawansowana w prawie 90 proc. Firma 
rozpoczęła testowanie szybkiego transportu materiałów 

na dół – nowoczesna klatka szybowa może jednocześnie 
zabrać ich aż 24 tony.

W KOŃCU MARCA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM legalnie pra-
cowało ponad 66 tys. cudzoziemców – o 3 tys. więcej 
niż w grudniu 2020 roku i blisko 10 tys. więcej niż 
pod koniec 2019 roku. W całej Polsce zarejestrowa-
nych jest 766 tys. pracujących obcokrajowców. Naj-
więcej przybyło – zarówno w Polsce, jak i w wojewódz-
twie śląskim – Ukraińców, których legalnie pracuje 
w nim ponad 53 tys. Na drugim miejscu są Białorusini  
(2,2 tys.), Gruzini (ponad 1,7 tys.) oraz obywatele Moł-
dawii (ponad 900) i Rosji (674) – podał ZUS.

W ŚLĄSKIEM TRWAJĄ ROBOCZE KONSULTACJE wstępnych 
projektów nowego programu operacyjnego, a także 
dokumentu określającego, jak najlepiej spożytkować 
dostępne dla regionu środki Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji. Zgodnie z rządowym projektem umowy 
partnerstwa mają one objąć łącznie ponad 4,43 mld 
euro funduszy unijnych – wynika z informacji regio-
nalnego samorządu.

W MARCU BR. WIELKOŚĆ KRAJOWEGO WYDOBYCIA I SPRZEDAŻY 
węgla kamiennego były jak dotąd najwyższe w tym 
roku. Kopalnie wydobyły 5,2 mln ton surowca wobec 
ponad 5 mln ton w marcu 2020 roku, a miesięczna 

wielkość sprzedaży sięgnęła 5,4 mln ton wobec 
4,5 mln ton przed rokiem. W końcu marca ilość węgla 
na zwałach zmniejszyła się rok do roku o 1,8 mln ton, 
do poziomu 5,8 mln ton – wynika z danych katowickie-
go oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

DZIAŁAJĄCE W KATOWICACH ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SO-
LIDARNOŚCI, kultywujące pamięć o ofiarach pacyfikacji 
kopalni Wujek oraz historii opozycji demokratycznej, 
przygotowało adresowany do szkół cykl warsztatowy 
Lekcje Pamięci poświęcony tragicznym wydarzeniom 
sprzed blisko 40 lat. Internetowe lekcje mają przy-
bliżyć historię pacyfikacji strajku w kopalni Wujek 
oraz biografie dziewięciu górników, którzy 16 grudnia 
1981 roku zginęli od milicyjnych kul.

ŚREDNIE NATĘŻENIE RUCHU NA AUTOSTRADZIE A4 między 
Katowicami a Krakowem w pierwszym kwartale tego 
roku było o blisko 10 proc. mniejsze niż rok wcześniej 
– z płatnego odcinka tej drogi korzystało w tym czasie 
średnio 34 tys. pojazdów na dobę. W całym kryzy-
sowym roku 2020 było to średnio 36,5 tys. pojazdów 
na dobę wobec 45,6 tys. rok wcześniej – wynika z da-
nych zarządzającej odcinkiem A4 Kraków–Katowice 
firmy Stalexport Autostrada Małopolska. 
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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 – Wypracowana wspólnie umowa spo-
łeczna dla górnictwa przeczy stereotypom, 
według których sektor węglowy nie ro-
zumie zachodzących w otoczeniu zmian. 
W zgodzie społecznej udało się tak zapro-
gramować proces transformacji, by w per-
spektywie niemal trzech dekad zapewnić 
bezpieczeństwo socjalne pracowników, 
bezpieczeństwo energetyczne kraju 
i wsparcie dla rozwoju regionu – ocenia 
w wywiadzie dla Nowego Górnika prezes 
Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

NOWY GÓRNIK: – Co jest najistotniejsze w pa-
rafowanej w końcu kwietnia umowie spo-
łecznej dla górnictwa?

TOMASZ ROGALA: – Podstawową wartością 
tego dokumentu jest informacja, jakiej 
dostarcza on wszystkim stronom, któ-
rych dotyczy transformacja górnictwa. 
Kluczowe jest tu jednoznaczne określe-
nie perspektywy funkcjonowania bran-
ży. Dzięki temu pracownicy otrzymują 
jasną informację, do kiedy działa ich 
kopalnia, i gwarancję, że przy jej wyga-
szaniu dostaną propozycję pracy w in-
nym zakładzie lub skorzystają z osłon 
socjalnych. Firmy okołogórnicze wiedzą, 
gdzie i jak długo będą mogły dostarczać 
swoje produkty i usługi. Samorządy do-
stają informację, do kiedy będą istniały 
podmioty będące źródłem wpływów po-
datkowych i w jakim tempie powinno 
następować odtwarzanie miejsc pracy. 
Cały proces będzie zaprogramowany 
i transparentny, pozwalający z wyprze-
dzeniem planować wszelkie działania.

Jakiej zatem informacji umowa dostarcza 
największej górniczej spółce?

– Najważniejsza jest dla nas informa-
cja o tym, jak racjonalnie gospodarować 
zasobami, jak zarządzać zatrudnieniem, 
jak prowadzić procesy inwestycyjne – 
bo w działających kopalniach wciąż 
będą one konieczne, uwzględniając 
wyłączanie poszczególnych aktywów 
produkcyjnych zgodnie z przyjętym har-
monogramem. Będziemy mogli również 
ze stosownym wyprzedzeniem przygo-
towywać procesy likwidacyjne i myśleć 
o zagospodarowaniu terenów pogórni-
czych pod nowe inwestycje.

Wspomniał pan o harmonogramie wyga-
szania kopalń do 2049 roku, który jest za-
łącznikiem do umowy społecznej. Krytycy 
uważają, że odejście od węgla powinno 

nastąpić znacznie wcześniej. Czy zatem 
przyjęty harmonogram jest realny?

– Jak najbardziej realny. Przyjęta 
w umowie oś czasu nie jest niczyim wy-
mysłem, ale efektem dogłębnych analiz 
prowadzonych przy udziale ekspertów. 
Wedle najlepszej dostępnej na dzisiaj 
wiedzy założyliśmy określony plan zuży-
cia paliw kopalnych, który nie jest krót-
ki, ale też nie jest bardzo długi. Dzięki 
temu mówimy o konsekwentnym, ale 
jednocześnie stopniowym i racjonalnym 
przejściu na inne paliwa. Tworząc har-
monogram, dostosowaliśmy wielkość 
produkcji w tym okresie do prognozowa-
nego zużycia węgla – tym samym jest on 
racjonalny i skorelowany z potrzebami 
rynku w tym okresie. Trzeba przy tym 
zwrócić uwagę, że oś czasu ma charak-
ter schodzący. Największe zmniejszenie 
produkcji ma następować od połowy lat 
30., kiedy w systemie elektroenergetycz-
nym ma się pojawić najwięcej nowych 
mocy, między innymi energia jądrowa. 
Właśnie z tym skorelowany jest proces 
odchodzenia od węgla, z uwzględnie-
niem także stopniowego przestawiania 
ciepłownictwa na inne źródła zasilania 
oraz potrzeb gospodarstw domowych, 
które jeszcze w latach 40. mogłyby ko-
rzystać z niskoemisyjnego paliwa wę-
glowego. Oczywiście rzeczywistość może 
skorygować obecne plany, ale w obu 
kierunkach – szczególnie w kontekście 
rosnącego zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, któremu system będzie 
musiał sprostać. Odstawianie bloków 
węglowych musi więc być pochodną 
włączania do systemu nowych, nisko-
emisyjnych źródeł.

W ostatnim etapie prac nad umową 
społeczną związkowcy wyrażali obawy, 
że plany operacyjne kopalń PGG mogą 
być niespójne z przyjętym harmonogra-
mem wygaszania zakładów górniczych. 
Czy faktycznie tak może być?

– Zdecydowanie nie. Plany opera-
cyjne poszczególnych kopalń, które 
również prezentujemy w maju stronie 
społecznej, są w pełni zgodne z zapisami 
umowy społecznej i przyjętym w niej 
harmonogramem wygaszania wydoby-
cia. Przewidują odpowiednie wielkości 
zatrudnienia, nakłady inwestycyjne, wy-
datki na koszty materialnego zabezpie-
czenia produkcji czy wielkość wydobycia 
na poziomie umożliwiającym realiza-
cję normalnego procesu wydobywczego 
zgodnie z zawartą umową. Wszystkie 
prognozowane wskaźniki są szczegóło-
wo zapisane na kolejne lata.

Zapisy zapisami, a rynek rynkiem… 
Co w sytuacji, gdy energetyka – jak miało 
to miejsce w minionych dwóch latach – 
przestanie odbierać węgiel w zamówio-
nych ilościach?

– Proszę zauważyć, że wypraco-
wany w umowie społecznej program 
dla górnictwa będzie miał swój odpo-
wiednik w programie dla energetyki, 
gdzie – zgodnie z planami Ministerstwa 
Aktywów Państwowych – bloki węglo-
we mają być skupione w jednym pod-
miocie, Narodowej Agencji Bezpieczeń-
stwa Energetycznego. Właśnie agencja 
będzie partnerem spółek górniczych 
dostarczających paliwo. Skorelowanie 
wydobycia z potrzebami energetyki 
ma wyeliminować problemy z odbiorami 

zamówionego węgla. Chcemy, aby nasze 
relacje z energetyką, o których obecnie 
dyskutujemy, były ułożone na zasadach 
uwzględniających zapisy umowy spo-
łecznej oraz rządowe zamierzenia wo-
bec tego sektora. Już teraz udało nam 
się ustabilizować odbiory węgla przez 
głównych klientów z sektora energetycz-
nego, co widać w zmniejszającym się 
poziomie zapasów.

Najbliższe trzy dekady będą więc czasem 
pełnej symbiozy górnictwa i energetyki?

– Naszym głównym zadaniem jest 
zabezpieczanie potrzeb krajowej elek-
troenergetyki tak długo, jak będzie ona 
potrzebować węgla. Wypracowanie 
umowy społecznej dowiodło świadomo-
ści, że transformacja jest nieuchronna, 
a także odpowiedzialności za to, by pro-
ces ten następował stopniowo, racjonal-
nie, sprawiedliwie, z zachowaniem bez-
pieczeństwa socjalnego pracowników 
i bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Natomiast proponowany mechanizm po-
mocy publicznej powoduje, że będziemy 
w stanie działać stabilnie, oferując kra-
jowej energetyce rynkową cenę węgla. 
Udało nam się zaprogramować cały ten 
proces, podobnie jak zrobiono to w prze-
szłości na przykład w Niemczech. Jednak 
w naszym przypadku – kraju, którego 
energetyka jeszcze ponad 20 lat temu 
była niemal w całości oparta na wę-
glu – punkt startowy był zupełnie inny. 
To także jeden z argumentów, który po-
winna uwzględnić Komisja Europejska, 
akceptując polski program transformacji 
sektora węglowego.

 Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

TOMASZ ROGALA: Umowa społeczna wyrazem rozsądku i odpowiedzialności

Racjonalny plan na prawie trzy dekady
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Tomasz Rogala, prezes PGG: – Naszym głównym zadaniem jest zabezpieczanie potrzeb krajowej elektroenergetyki tak długo, jak będzie ona potrzebować węgla
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Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla 
jest wyjątkowym miejscem w Polsce, jest 
bazą do wychowywania młodych siatka-
rzy i ich edukacji. Stu młodych uczniów 
kształci się i trenuje w komfortowych wa-
runkach stworzonych przez klub Jastrzęb-
ski Węgiel i Jastrzębską Spółkę Węglową. 

W jastrzębskiej Hali Sportowej przy 
ulicy Reja 10 odbyła się 13 maja kon-
ferencja prasowa poświęcona Akade-
mii Talentów Jastrzębskiego Węgla. – 
Ważne jest to, by zrównoważyć poziom 
szkolenia z poziomem edukacji – pod-
kreślał prezes zarządu KS Jastrzębski 
Węgiel Adam Gorol, chwaląc się jed-
nocześnie zdawalnością zeszłorocz-
nych matur w akademii na poziomie 
100 proc.

Dlaczego nauka jest tak ważna? Po-
nieważ mały odsetek adeptów akademii 
zagra kiedyś w zawodowej siatkówce. 
Kuźnia talentów Jastrzębskiego Węgla 
jest trampoliną do PlusLigi. Pierwszym 
adeptem akademii, który przebił się 
do pierwszego zespołu Jastrzębskiego 
Węgla, był Jakub Popiwczak. W najwyż-
szej klasie rozgrywkowej zadebiutował 
on w wieku 16 lat, a obecnie jako 24-la-
tek jest już od kilku lat podstawowym 
libero seniorskiej drużyny i tegorocznym 
mistrzem Polski w barwach klubu.

– Akademia Talentów to nasz sztan-
darowy projekt, który w przyszłym 
roku będzie święcić już dziesięciolecie 
swego istnienia – mówił prezes Gorol. 
Przypomniał o tym, że przez cztery lata 
funkcjonowała ona w Żorach i w 2019 

roku udało się ją sprowadzić z powrotem 
do Jastrzębia-Zdroju. – To był wspólny 
wysiłek mój oraz Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej – akcentował. Dodał, że gdyby 
to nie nastąpiło, obiekt ten pewnie świe-
ciłby pustkami i niszczałby.

Gospodarzem wydarzenia był pre-
zes zarządu KS Jastrzębski Węgiel Adam 
Gorol, a wśród zaproszonych gości zna-
leźli się: Artur Soboń – sekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
Jarosław Jędrysek – zastępca prezesa 
zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
ds. Ekonomicznych, Ryszard Czarnecki 
– wiceprezes zarządu Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej ds. międzynarodowych, 

Anna Hetman – prezydent Jastrzębia-
-Zdroju, Marcin Weiner – prezes zarządu 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej oraz 
Dariusz Luks – trener-koordynator Aka-
demii Talentów Jastrzębskiego Węgla. 
Konferencję poprowadził Marek Magie-
ra – znany komentator sportowy stacji 
Polsat Sport.

– Hala w Szerokiej to miejsce 
szczególne dla jastrzębskiej siatkówki. 
To w tym miejscu nasz klub świętował 
pierwsze, historyczne mistrzostwo Pol-
ski w 2004 roku, wywalczone w Olsz-
tynie po zwycięstwie z tamtejszym  
AZS-em. Dziś, po 17 latach Jastrzębski 
Węgiel znów stanął na najwyższym 

stopniu podium mistrzostw Polski – mó-
wił prezes Gorol. Poinformował o ko-
lejnych planowanych etapach inwesty-
cji, a więc dobudowaniu sal lekcyjnych 
do dawnego Domu Kultury, który przyle-
ga do Hali Sportowej. Obecnie młodzież 
z akademii uczy się w Zespole Szkół 
Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski 
Węgiel” mieszczącej się przy ulicy Ku-
socińskiego. Docelowo nie tylko szko-
lenie, ale i edukacja mają się odbywać 
na obiekcie AT.

Członek zarządu JSW Jarosław Ję-
drysek poinformował, że JSW i jej Grupa 
Kapitałowa mocno angażuje się w fi-
nansowanie działania Akademii Talen-
tów, a wsparcie to doskonale wpisuje się 
w działalność CSR Spółki, czyli społeczną 
odpowiedzialność biznesu.

Minister Artur Soboń wyjawił, że jest 
zaskoczony rozmachem przedsięwzię-
cia, jakim jest Akademia Talentów Ja-
strzębskiego Węgla. – To jest wyjątkowe 
miejsce w Polsce. Ta baza do wychowy-
wania młodych siatkarzy i ich edukacji 
sprawia, że ta setka dzieci i młodzie-
ży ma wielkie szczęście. Cieszymy się, 
że tak liczna grupa młodych ludzi może 
kształcić się i trenować w tak wspania-
łych warunkach stworzonych przez 
klub i JSW. Spółki Skarbu Państwa mogą 
tutaj pomóc i jeśli spojrzy się na Plu-
sLigę, to jest ich niemało. Każda z tych 
spółek traktuje to jako inwestycję, a aku-
rat ta inwestycja jest szczególna, bo jest 
to inwestycja w młodzież – akcentował 
minister Soboń.

HK, MAT. PRAS. KSJW

Talenty sportowe, talenty szkolne

Wyjątkowe miejsce w Polsce

– Niezmiennie koncentrujemy się na po-
prawie rentowności produkcji węgla oraz 
zrównoważeniu przychodów i kosztów 
działalności operacyjnej spółki – deklaru-
je prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel, 
komentując wyniki tej górniczej spółki 
w pierwszym kwartale 2021 roku. W tym 
czasie firma zmniejszyła stratę finanso-
wą o ponad 60 proc. względem pierwsze-
go kwartału 2020 roku. Wydobycie wę-
gla wzrosło rok do roku o ponad 20 proc. 
(do 1,43 mln ton), a sprzedaż o prawie 
40 proc. (do 1,24 mln ton), rynek wymusił 
natomiast spadek średniej ceny sprzeda-
wanego surowca o 7 proc.

ROK MALEJĄCYCH STRAT

Przedstawiciele spółki przekonują, 
że działania poprawiające efektywność 
przynoszą rezultaty, czego efektem 
jest systematyczne zmniejszanie strat. 
Z opublikowanych przez Grupę Tauron 
szacunków wynika, że w segmencie 
wydobycia węgla wartość EBITDA, czy-
li zysku operacyjnego powiększonego 
o amortyzację i odpisy na aktywa niefi-
nansowe, wzrosła w pierwszym kwarta-
le rok do roku o blisko 23 mln złotych, 

choć wskaźnik ten nadal pozostaje ujem-
ny, rzędu minus 14 mln złotych. Wy-
dobycie to obecnie jedyny przynoszący 
straty segment w grupie energetycznej 
Tauron, jednak i on ma w perspekty-
wie wyjść na prostą. Program poprawy 
efektywności realizują wszystkie trzy 
kopalnie spółki: Sobieski w Jaworznie, 
Janina w Libiążu i Brzeszcze w Brzesz-
czach. Pierwsze efekty były widoczne 
w zeszłym roku, kiedy wynik finansowy 
EBITDA był lepszy rok do roku o ponad 
340 mln złotych, zaś firma sukcesywnie 
zmniejszała straty pomimo negatywnego 
wpływu pandemii. W ubiegłym roku 
wzrosła produkcja węgla handlowego 
przy jednoczesnym obniżeniu zatrud-
nienia w Tauronie Wydobycie o ponad 
350 osób.

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ 
I EFEKTYWNOŚĆ
W lutym zakład górniczy Sobieski 

rozpoczął eksploatację nowego, wysoko 
zasobnego złoża Brzezinka, z którego 
w ciągu najbliższych 10 lat planuje po-
zyskać ponad 12 mln ton paliwa speł-
niającego wyśrubowane wymagania 
nowoczesnych bloków energetycznych. 

– Węgiel z ZG Sobieski w Jaworznie osią-
gnął w tym roku najlepsze parametry 
jakościowe w historii kopalni. Paliwo 
to ma bardzo niską zawartość chloru, 
co jest wyjątkową cechą na polskim ryn-
ku. To gwarancja dostaw optymalnego 
paliwa dla strategicznego w krajowym 
systemie energetycznym bloku Taurona 
w Jaworznie – ocenia wiceprezes firmy 
ds. technicznych Edward Paździorko. 
Dostęp do nowych zasobów dobrej ja-
kości niskochlorowego węgla umożliwi 
również nowy poziom 800 m w kopalni 
Janina w Libiążu. Zaawansowanie tej 
prowadzonej od ponad pięciu lat in-
westycji osiągnęło już blisko 90 proc. 
Jesienią zeszłego roku uruchomiono 
tam zjazd ludzi jedną z największych 
klatek szybowych w Polsce, co prawie 
20-krotnie skraca czas dotarcia załogi 
do miejsc pracy. Niedawno zaś rozpo-
częto testowanie szybkiego transportu 
materiałów – jednorazowo można ich 
załadować nawet 24 tony. Zakończenie 
całego przedsięwzięcia przewidziane 
jest na trzeci kwartał tego roku. – Ta in-
westycja skutecznie zwiększy stopień 
automatyzacji produkcji kopalni, wpły-
nie na poprawę jej wydajności oraz 

zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
zakładu – zapewnia prezes Jacek Pytel.

JAKA PRZYSZŁOŚĆ KOPALŃ 
TAURONA?
Zgodnie z parafowaną w końcu 

kwietnia umową społeczną dotyczącą 
transformacji górnictwa kopalnie Sobie-
ski i Janina miałyby prowadzić wydoby-
cie do końca 2049 roku i być zamknięte 
jako jedne z ostatnich polskich kopalń 
węgla energetycznego, natomiast ko-
palnia Brzeszcze ma pracować do 2040 
roku. Prezes Grupy Tauron Paweł Strą-
czyński, pytany w niedawnym wywia-
dzie dla Parkiet TV o przyszłość zakła-
dów górniczych należących do spółki 
Tauron Wydobycie, ocenił, że docelowo 
nie pozostaną one w Grupie Tauron, ale 
– jako objęte umową społeczną dla gór-
nictwa – trafią do podmiotu wskazanego 
przez Skarb Państwa. Prezes Taurona 
wyraził opinię, że na przykład kopalnią 
Brzeszcze mogłaby zainteresować się 
Jastrzębska Spółka Węglowa, która jed-
nak w odpowiedzi oświadczyła, że nie 
zamierza kupować ani przejmować 
nieodpłatnie żadnych kopalń od innych 
podmiotów. MH

Tauron Wydobycie coraz bliżej osiągnięcia rentowności

Więcej węgla za niższą cenę
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Węglokoks jest w przededniu tworze-
nia zupełnie nowej strategii rozwoju, 
uwzględniającej rynkowe megatrendy. 
– Wyrastając z węglowych korzeni, chce-
my nie tylko umacniać i rozwijać grupę 
kapitałową działającą w sektorach ener-
getycznym, stalowym, logistycznym i fi-
nansowym, ale też kreować nowe pro-
jekty biznesowe – od magazynów energii 
po projekty wodorowe. Nie wykluczamy 
procesów akwizycyjnych, kierujących na-
szą grupę na zupełnie inne tory – deklaru-
je w wywiadzie dla Nowego Górnika pre-
zes Węglokoksu, dr inż. Tomasz Heryszek.

NOWY GÓRNIK: – Czy Węglokoks – jak wska-
zywałaby nazwa firmy – to nadal węgiel 
i koks?

TOMASZ HERYSZEK: – Węgiel, którego przez 
lata byliśmy największym eksporterem 
i który niejako wpisany jest w nasze DNA 
– wciąż tak, ale koksem nie zajmujemy 
się już od wielu lat. Trzeba jednak pa-
miętać, że w naszym portfelu przychodo-
wym udział węgla – tak energetycznego, 
jak i metalurgicznego – systematycznie 
maleje. Zdecydowanie odczuwamy trend 
dekarbonizacyjny – trudno, żeby było 
inaczej, skoro działamy na rynku eu-
ropejskim i podlegamy obowiązującym 
w Europie regulacjom. Oprócz węgla na-
sze przychody generują przede wszyst-
kim stal, paliwa, logistyka czy usługi fi-
nansowe. W niedługim czasie planujemy 
kolejne – plany w tym zakresie znajdą 
się w naszej zaktualizowanej strategii.

Skoro więc w działalności grupy nie ma już 
koksu, a węgla jest coraz mniej – może 
czas na zmianę nazwy?

– Rzeczywiście nazwa spółki Węglo-
koks, mimo ogromnej historii, nie oddaje 
dziś w pełni tego, czym się zajmujemy, 
a często, niestety, staje się coraz więk-
szym obciążeniem. Dlatego myślimy 
o rebrandingu. Chcielibyśmy jednak, 
aby nie była to rewolucja, tylko ewolu-
cja. Wielu naszych klientów wciąż jest 
przyzwyczajonych do marki Węglokoks 

– ta marka może być nadal rozpoznawal-
na w niektórych relacjach handlowych, 
natomiast oprócz samej marki handlo-
wej możliwe jest przecież działanie pod 
bardziej pojemną, nową nazwą spółki. 
Tworzymy bowiem zatrudniającą bli-
sko 6 tys. osób grupę kapitałową ponad 
20 firm, w skład której wchodzi także 
ciepłownictwo inwestujące w gaz, prze-
twórstwo hutnicze produkujące dla bu-
downictwa czy segment logistyki.

Co znajdzie się w nowej strategii Grupy 
Węglokoks?

– Pracujemy nad nią, więc nie zdra-
dzę na razie wielu szczegółów. Chce-
my, by grupa się rozwijała. Zakładamy, 
że wszystkie nasze spółki muszą gene-
rować zysk na każdym poziomie, bo li-
czy się dla nas wynik skonsolidowany. 
Wierzę, że odnajdziemy się w otoczeniu 
rynkowym, w którym działamy. Mamy 
także wiele nowych pomysłów bizneso-
wych – od magazynów energii po pro-
jekty wodorowe, w których również 
uczestniczymy. To może jeszcze melo-
dia przyszłości, ale z pewnością bliższej 
niż dalszej. Oczywiście nie wyklucza-
my również procesów akwizycyjnych 
kierujących naszą grupę na zupełnie 
inne tory.

Aby zmieniać przedsiębiorstwo 
i odchodzić od śladu 
węglowego, trzeba mieć dostęp 
do finansowania operacyjnego, 
a przede wszystkim 
inwestycyjnego. Tymczasem 
banki oczekują od takich firm 
jak nasza błyskawicznego 
odejścia od węgla. Jednak żeby 
móc całkowicie odejść od węgla, 
potrzeba nam stosownego czasu 
i zaufania instytucji finansowych, 
by dzięki finansowaniu dać 
szansę takim przedsiębiorstwom 
na zmiany.

Jak w nowej strategii uplasuje się węglowa 
część Grupy Węglokoksu jako właściciela 
kopalni Bobrek i pakietu blisko 20 proc. 
akcji Polskiej Grupy Górniczej?

– W tym segmencie odpowiedzią jest 
parafowana w końcu kwietnia umowa 
społeczna, określająca tempo i zasady 
transformacji górnictwa. Przedstawicie-
le Węglokoksu Kraj uczestniczyli w roz-
mowach na temat tego dokumentu. Za-
równo nasza kopalnia, jak i wszystkie 
kopalnie PGG są włączone do programu, 
który wymaga teraz notyfikacji Komi-
sji Europejskiej. Gdy to się stanie, obie 
spółki będą miały przed sobą określo-
ne zadania w postaci rozpisanej na lata 

likwidacji poszczególnych kopalń. W za-
mian będą objęte pomocą publiczną.

Jak ocenia pan rozwiązania zapisane 
w umowie społecznej?

– Dla górnictwa węgla energetycz-
nego – w szczególności dla górników 
zatrudnionych w branży – umowa jest 
gwarantem bezpieczeństwa socjalnego. 
W związku z obciążeniami EUA obser-
wujemy coraz niższą rentowność pro-
dukcji energii i ciepła ze źródeł węglo-
wych, co przekłada się na zmniejszenie 
konsumpcji i tym samym rentowności 
produkcji węgla energetycznego. Bez 
pomocy publicznej niektóre spółki zna-
lazłyby się w bardzo trudnej sytuacji. 
Umowa daje gwarancje pracy dla gór-
ników, którzy będą pracować w kopal-
niach w najbliższych latach. Daje im też 
możliwość skorzystania z wielu zabez-
pieczeń w postaci na przykład odpraw 
jednorazowych lub możliwości przejścia 
na wcześniejszą emeryturę, co przecież 
nie wyklucza młodych, czterdziesto-
letnich ludzi z rynku pracy w innych 
branżach.

Co umowa oznacza dla Węglokoksu?
– Dla naszej grupy kapitałowej poro-

zumienie daje przede wszystkim moż-
liwość zabezpieczenia pracowników, 
spokojnego dożycia kopalni do czasu 
zakończenia pracy, a następnie wygasze-
nia produkcji, z czym w wymiarze finan-
sowym sama spółka nie miałaby szans 
sobie poradzić ze względu na ogromne 
koszty likwidacji kopalń. Tu uzyskuje-
my pomoc państwa w analogiczny spo-
sób, jak było to prowadzone w ostatnich 
30 latach w Niemczech. Dla nas istotne 
jest również to, że dzięki umowie scho-
dzimy z tzw. śladu węglowego, co z kolei 
otwiera możliwości pozyskania finan-
sowania rozwojowych inwestycji w zu-
pełnie nowych branżach i segmentach. 
Niestety od pewnego czasu wszystkie już 
instytucje finansowe – bez wyjątku – nie 
finansują węgla energetycznego. 

W perspektywie rozważana jest konsolida-
cja węgla energetycznego. Czy Węglokoks 
mógłby – jak spekulowała prasa – być li-
derem takiego procesu?

– Taka koncepcja faktycznie była roz-
ważana, ale obecnie raczej nie jest już 
aktualna. Na dziś dominuje koncepcja 
powołania Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa Energetycznego, skupiającej 
bloki energetyczne zasilane węglem, 
oraz pozostawienia odrębnych podmio-
tów produkujących węgiel energetyczny. 
Finalne rozwiązanie poznamy pewnie 
w perspektywie kolejnych tygodni lub 
miesięcy. Obecnie czekamy na ostatecz-
ną i docelową strukturę segmentu węgla 
energetycznego.

Co będzie największym wyzwaniem dla 
spółek z Grupy Węglokoks?

– Jak wspomniałem – głównie finan-
sowanie. Aby zmieniać przedsiębiorstwo 

i odchodzić od śladu węglowego, trze-
ba mieć dostęp do finansowania ope-
racyjnego, a przede wszystkim inwe-
stycyjnego. Tymczasem banki oczekują 
od takich firm jak nasza błyskawicznego 
odejścia od węgla. Jednak żeby móc cał-
kowicie odejść od węgla, potrzeba nam 
stosownego czasu i zaufania instytucji 
finansowych, by dzięki finansowaniu 
dać szansę takim przedsiębiorstwom 
na zmiany. Instytucje finansowe, w tym 
banki, dostrzegają oczywiście nasze wę-
glowe DNA, ale widzą i chwalą również 
postępującą dywersyfikację przycho-
dów. Jak wszyscy musimy w swojej stra-
tegii uwzględniać megatrendy. Mocno 
liczymy także na wszystkie zewnętrzne 
fundusze, między innymi z Krajowego 
Programu Odbudowy, które mają trafić 
także do regionów węglowych. Reszta 
zależy już tylko od dobrych pomysłów 
i inwencji, aby nie tylko utrzymać miej-
sca pracy, ale by generować nowe, najle-
piej w wysokosprawnych i wysokomar-
żowych sektorach rynku.

Zakładamy, że wszystkie nasze 
spółki muszą generować zysk 
na każdym poziomie, bo liczy się 
dla nas wynik skonsolidowany. 
Wierzę, że odnajdziemy się 
w otoczeniu rynkowym, w którym 
działamy. Mamy także wiele 
nowych pomysłów biznesowych 
– od magazynów energii 
po projekty wodorowe, w których 
również uczestniczymy. 

Jaki będzie dla Węglokoksu obecny,  
70. rok jego działalności?

– Wiele wskazuje na to, że będzie 
lepszy od poprzedniego, co widać tak-
że po wynikach pierwszego kwartału. 
Estymacje kolejnych kwartałów, zarów-
no jednostkowe, jak i skonsolidowane, 
dają podstawę do optymizmu. Trzeba 
jednak podkreślić, że na tle trwającej 
już ponad rok pandemii i ostrego ha-
mowania biznesu na świecie także mi-
niony rok był dla nas czasem relatywnie 
niezłych wyników. Wygenerowaliśmy 
rekordową ilość gotówki, a jednostkowe 
wskaźniki operacyjne okazały się wyż-
sze od planowanych mimo światowego 
spowolnienia gospodarczego. Zanoto-
waliśmy ponad 1,6 mld złotych przy-
chodów przypadających na jednostkę 
dominującą i ponad 2,5 mld złotych 
przychodów skonsolidowanych w gru-
pie oraz jednostkowy wynik operacyjny 
na poziomie 75 mln złotych. Na wyniku 
finansowym zaciążyła jednak utrata 
wartości akcji PGG, stąd wynik netto 
obciążony został odpisem na ponad 
0,5 mld złotych. 

� Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

TOMASZ HERYSZEK: Nowa strategia odpowie na rynkowe megatrendy

70-letni Węglokoks 
nie myśli jeszcze o emeryturze
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Niespełna pięć lat po przekazaniu Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń części majątku 
dawnej kopalni Jas-Mos w końcu lipca 
ma do niej trafić kolejny nieprodukcyjny 
majątek jastrzębskiego zakładu – obszar 
górniczy Jastrzębie III, będący dziś częścią 
kopalni Jastrzębie-Bzie. 

Dla pracowników JSW, którzy wyra-
żą taką wolę, może to być szansa na sko-
rzystanie z ustawowych osłon socjalnych 
– urlopów górniczych i 120-tysięcznych 
jednorazowych odpraw pieniężnych.

MIEJSCA PRACY 
GWARANTOWANE, OSŁONY 
DLA CHĘTNYCH
– Pracownicy zostali poinformowani 

o możliwości skorzystania z osłon w przy-
padku przejścia do SRK. Trwa zbieranie 
informacji od zainteresowanych – po-
twierdza rzecznik JSW Sławomir Starzyń-
ski. Kilka tygodni temu zarząd jastrzęb-
skiej spółki dał wszystkim pracownikom 
firmy 10-letnie gwarancje zatrudnienia. 
Jednocześnie przygotowana w resorcie 
aktywów państwowych nowelizacja usta-
wy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego ma przedłużyć do 2023 roku 
możliwość przekazywania wybranych 
aktywów kopalń do SRK i zwiększyć 
atrakcyjność osłon socjalnych – podczas 
urlopu górniczego pracownik, któremu 
do emerytury zostało nie więcej niż czte-
ry lata, ma dostawać 80 proc. średniego 
wynagrodzenia, zamiast jak wcześniej 
75 proc., a wysokość jednorazowej odpra-
wy wzrośnie do 120 tys. złotych na rękę 
– by się o nią starać, wystarczy przepra-
cować rok na dole lub na powierzchni. 

Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych zakłada, że ustawa wejdzie w ży-
cie z początkiem lipca, zaś przekazanie 
wyodrębnionego majątku ruchu Jastrzę-
bie do SRK planowane jest na 31 lipca. 
Jednak by przejść do SRK, pracownicy 
innych kopalń JSW muszą wcześniej – 
za zgodą pracodawcy – formalnie prze-
nieść się do kopalni Jastrzębie-Bzie. Gór-
nicy pracujący tam obecnie, którzy nie 
są zainteresowani osłonami, pozostaną 
w części Bzie. – Miejsca pracy są zagwa-
rantowane – zapewnił rzecznik JSW.

POŻEGNANIE Z JAS-MOSEM
Obszar górniczy Jastrzębie III, który 

ma trafić do SRK, znajduje się w gra-
nicach administracyjnych Jastrzębia-
-Zdroju oraz gminy Mszana. – Na po-
wierzchni zakładu zlokalizowanych jest 
szereg obiektów budowlanych. Obszar 
ten, ze względu na ograniczenie moż-
liwości dalszego wydobycia węgla, 
zaklasyfikowano jako aktywa prze-
znaczone do przekazania SRK – wy-
jaśnił rzecznik firmy. Ruch Jastrzębie 
to pozostałość dawnej kopalni Jas-Mos 

(Jastrzębie-Moszczenica), której niepro-
dukcyjna część została przekazana SRK 
jesienią 2016 roku wraz z grupą około 
1,6 tys. pracowników. Obszar, gdzie były 
jeszcze opłacalne do eksploatacji złoża 
węgla, pozostał wówczas częścią kopalni 
zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. 
Później ruch Jastrzębie został z tego pod-
miotu wydzielony i połączony admini-
stracyjnie z nowo budowaną kopalnią 
Bzie, która – po zakończeniu trwającej 
inwestycji – będzie eksploatować strate-
giczne dla JSW złoże węgla Bzie-Dębina.

JSW NIE PRZEJMIE INNYCH 
KOPALŃ
Udostępnienie złoża i rozpoczęcie 

eksploatacji węgla koksowego w Bziu po-
większy bazę zasobową JSW, co jest zgod-
ne ze strategią górniczej spółki. Zarząd 
firmy zapewnia przy tym, że spółka nie 
planuje ani zakupu, ani nieodpłatnego 
przejmowania kopalń od innych pod-
miotów. Domniemania, że mogłoby być 
inaczej, wywołała medialna wypowiedź 
prezesa Grupy Tauron Pawła Strączyń-
skiego, który wyraził opinię, że JSW 
mogłaby być zainteresowana na przy-
kład kopalnią Brzeszcze, należącą dziś 
do Taurona Wydobycie. 

Zarząd JSW zapewnia, 
że spółka nie planuje ani zakupu, 
ani nieodpłatnego przejmowania 
kopalń od innych podmiotów. 

Prezes energetycznego giganta za-
deklarował chęć spotkania z zarządem 
JSW w tej sprawie. Na wypowiedź Strą-
czyńskiego szybko zareagował rynek – 
10 maja jastrzębska spółka była liderem 
spadków na giełdzie, wartość jej akcji spa-
dła o 5,2 proc. Zarząd JSW odpowiedział 
jednoznacznym dementi. – Jastrzębska 
Spółka Węglowa oświadcza, że nie była 
i nie jest zainteresowana kupnem ani 
nieodpłatnym przejęciem kopalń z akty-
wów spółki Tauron i innych górniczych 
przedsiębiorstw. Nasza spółka nie planu-
je żadnych rozmów i spotkań związanych 
z ewentualnym zakupem kopalń, gdyż 
JSW SA nie będzie przejmowała aktywów 
węglowych (ani płatnie, ani bezpłatnie). 
Takich działań nie przewiduje strategia 
spółki ani żaden inny dokument – zapew-
nił rzecznik JSW, apelując jednocześnie 
o rozwagę w składaniu podobnych dekla-
racji. – JSW jest spółką giełdową, wrażli-
wą na tego rodzaju doniesienia – wyja-
śnił. Po opublikowaniu dementi wartość 
akcji spółki znów wzrosła – o 2,6 proc.

BEZPIECZNE WYPŁATY 
I MIEJSCA PRACY
Obecnie inwestorzy czekają 

na zaplanowaną na 20 maja prezentację 

wyników Grupy JSW w pierwszym kwar-
tale tego roku, które zweryfikują, na ile 
obserwowane w pierwszych miesiącach 
roku symptomy ożywienia rynkowego 
przekładają się na kondycję jastrzębskiej 
spółki. Jej zarząd nie ukrywa, że wpro-
wadzane zmiany i oszczędności są ko-
nieczne, podkreślając przy tym, że wy-
płaty i miejsca pracy są bezpieczne. 

– Zarząd JSW, traktując pracow-
ników jako najwyższą wartość firmy, 
przedłużył gwarancje pracy o 10, a nie 
– jak wnioskowali (…) związkowcy – je-
dynie o pięć lat. Podjął też decyzję o pod-
wyżkach o 3,4 proc. od lipca 2021 roku, 
inwestując w załogę i wynagradzając 
ją za codzienny trud pracy. W porozu-
mieniu z organizacjami związkowymi 
działającymi w JSW chce także wdro-
żyć stałe rozwiązania w zakresie poli-
tyki płacowej w kolejnych latach dzia-
łalności spółki – poinformowała firma 

w oświadczeniu będącym odpowiedzią 
na kolejny już list reprezentatywnych 
związków zawodowych z JSW, w któ-
rym skrytykowali oni działania zarzą-
du. Tym razem adresatem pisma – jak 
doniosła katowicka Gazeta Wyborcza 
– był prezydent Andrzej Duda. Odnosząc 
się do treści listu, zarząd JSW oświad-
czył, że „nie ma zgody na szykanowanie, 
pomawianie, szarganie dobrego imie-
nia Pracowników JSW” i zapowiedział 
kierowanie na drogę sądową wszelkich 
działań na szkodę spółki i jej załogi.

ZARZĄD STAWIA NA DIALOG
Zarząd JSW zadeklarował też „nową 

jakość” w kontaktach z załogą i związ-
kowcami. 5 maja odbyło się spotkanie 
online ze wszystkimi 65 działającymi 
w firmie związkami – takie spotkania 
mają odbywać się co miesiąc, kolejne 
zaplanowano na 7 czerwca. 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Inwestorzy czekają na zaplanowaną 
na 20 maja prezentację wyników Grupy JSW w pierwszym 
kwartale tego roku, które zweryfikują, na ile obserwowane 

w pierwszych miesiącach roku symptomy ożywienia rynkowego 
przekładają się na kondycję jastrzębskiej spółki. Jej zarząd nie 
ukrywa, że wprowadzane zmiany i oszczędności są konieczne, 

podkreślając przy tym, że wypłaty i miejsca pracy są bezpieczne. 
Spółka musi sprostać wyzwaniom, jakie stawia ekonomia. 

Jednym z działań jest przekazywanie majątku nieprodukcyjnego 
do SRK. Dotychczasowe decyzje można streścić hasłem – 

dostosować się do rynku, zadbać o załogę. 

Dostosować się do rynku,zadbać o załogę

Inwestorzy czekają na zaplanowaną na 20 maja prezentację wyników Grupy JSW w pierwszym kwartale tego roku, które zweryfikują, na ile obserwowane w pierwszych miesiącach 
roku symptomy ożywienia rynkowego przekładają się na kondycję jastrzębskiej spółki
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– Zarząd JSW wspólnie i każdy 
z członków zarządu osobno ponownie 
wyrazili gotowość do dialogu społecz-
nego i podkreślili jego rolę. Uruchomio-
ny został także specjalny adres e-mail, 
a prezesi zadeklarowali wyznaczenie 
w swoich terminarzach stałych tzw. dni 
otwartych drzwi dla strony społecznej 
i wszystkich pracowników spółki – wy-
licza rzecznik firmy. Zarząd deklaruje, 
że chce być w stałym kontakcie z pra-
cownikami poprzez spotkania, listy 
do załogi, komunikację wideo, SMS-y 
w ważnych sprawach oraz komunikaty 
w wewnętrznym portalu pracownika. 
W przygotowaniu jest stały czat człon-
ków zarządu JSW z załogą.

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK 
ZNÓW W ZARZĄDZIE
Na początku maja udało się uzupeł-

nić skład zarządu Jastrzębskiej Spółki 

Dostosować się do rynku,zadbać o załogę

Inwestorzy czekają na zaplanowaną na 20 maja prezentację wyników Grupy JSW w pierwszym kwartale tego roku, które zweryfikują, na ile obserwowane w pierwszych miesiącach 
roku symptomy ożywienia rynkowego przekładają się na kondycję jastrzębskiej spółki

Węglowej. Na stanowisko wiceprezesa 
ds. handlu powrócił odwołany w stycz-
niu prezes Włodzimierz Hereźniak. Jego 
powrót wzbudził emocje w związku 
z odprawą, jaką otrzymał kilka miesię-
cy wcześniej, odchodząc z funkcji szefa 
spółki. W takich przypadkach przepisy 
nakazują zwrot otrzymanych środków. 

Zarząd firmy zapewnia, 
że spółka nie planuje ani zakupu, 
ani nieodpłatnego przejmowania 
kopalń od innych podmiotów. 
Domniemania, że mogłoby być 
inaczej, wywołała medialna 
wypowiedź prezesa Grupy Tauron 
Pawła Strączyńskiego, który 
wyraził opinię, że JSW mogłaby 
być zainteresowana na przykład 
kopalnią Brzeszcze, należącą 
dziś do Taurona Wydobycie. 
Prezes energetycznego giganta 
zadeklarował chęć spotkania 
z zarządem JSW w tej sprawie. 
Na wypowiedź Strączyńskiego 
szybko zareagował rynek – 
10 maja jastrzębska spółka 
była liderem spadków 
na giełdzie, wartość jej akcji 
spadła o 5,2 proc. Zarząd JSW 
odpowiedział jednoznacznym 
dementi. – Jastrzębska Spółka 
Węglowa oświadcza, że nie 
była i nie jest zainteresowana 
kupnem ani nieodpłatnym 
przejęciem kopalń z aktywów 
spółki Tauron i innych górniczych 
przedsiębiorstw.

– Postąpi zgodnie z obowiązującym 
prawem i zwróci odprawę – zapewnił 
rzecznik firmy Sławomir Starzyński. 
Wiceprezesem JSW ds. ekonomicznych 
został natomiast Jarosław Jędrysek, dla 
którego również jest to powrót do ja-
strzębskiej spółki, z którą był związany 
w latach 2009–2016 jako zarządzający 
finansami kopalń i kierujący biurem 
finansów. Później przez kilka lat był 
wiceprezesem katowickiego Węglokok-
su, pracował też w Grupie KGHM. Rada 
nadzorcza JSW nie wyłoniła na razie 
wiceprezesa ds. technicznych i opera-
cyjnych w miejsce odwołanego w marcu 
ze stanowiska Artura Dyczki.
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W rekordowym tempie rośnie cena upraw-
nień do emisji dwutlenku węgla. Branże 
energochłonne muszą ciąć inne wydatki 
i ograniczać inwestycje. System handlu 
uprawnieniami miał poprowadzić unijną 
gospodarkę do neutralności klimatycznej, 
ale stał się hamulcem tego procesu, po-
nieważ firmy nie mają pieniędzy na kosz-
towną, „zieloną” modernizację.

Na początku maja po raz pierwszy 
w historii koszt uprawnień do emisji 
CO2 przekroczył 50 euro za tonę. Nic 
nie wskazuje na to, aby ten trend uległ 
zmianie albo przynajmniej spowolnie-
niu. Zdaniem agencji Bloomberg jesz-
cze w tym roku należy się spodziewać 
przebicia kolejnej, psychologicznej 
bariery 75 euro. Takie tempo wzrostu 
cen jest niepokojące i niezrozumiałe. 
Przed wybuchem pandemii uprawnie-
nia kosztowały około 25 euro. Od tam-
tego czasu zmalało zapotrzebowanie 
na energię, a cena prawa do emisji 
wzrosła dwukrotnie.

Rodzą się pytania o spekulacyjne tło 
tak drastycznych podwyżek i brak reak-
cji ze strony unijnych instytucji.

Sprawę skomentował Frans Timmer-
mans, wiceprzewodniczący Komisji Eu-
ropejskiej, odpowiedzialny za Zielony 
Ład.

– To rynek i powinniśmy bardzo, 
bardzo uważać, aby nie interweniować, 
ponieważ stworzyłoby to cenę nierynko-
wą, a to całkowicie podważyłoby wiary-
godność systemu handlu uprawnieniami 
do emisji (…) Myślę, że cena powinna być 
znacznie wyższa niż nawet 50 euro. Ale 
to zależy od rynku – czytamy w biulety-
nie Politico Pro.

Rosnące ceny uprawnień z entuzja-
zmem przyjmują ekologiczni radyka-
łowie oraz firmy z sektora energetyki 
odnawialnej.

Tradycyjne branże, które wciąż sta-
nowią fundament unijnej gospodarki, 
szukają sposobu na wyrównanie strat. 
Jeden z największych w świecie koncer-
nów stalowniczych Tata Steel już nałożył 
na metal produkowany w Europie dopła-
tę w wysokości 12 euro za tonę.

– Teraz mamy prawdziwy problem. 
Nasi globalni konkurenci nie mają takich 
ograniczeń dotyczących emisji dwutlen-
ku węgla. Znacznie utrudnia to nam in-
westowanie w nowe technologie – mówi 
Axel Eggert, dyrektor generalny Europej-
skiego Stowarzyszenia Producentów Stali.

Przedstawiciele ArcelorMittal, jed-
nego z liderów europejskiego rynku 

stali, ostrzegają przed ryzykiem „uciecz-
ki emisji”, czyli przeniesienia produkcji 
do krajów o mniej rygorystycznych nor-
mach środowiskowych.

Liderzy innych energochłonnych 
branż także alarmują, że rosnąca cena 
praw emisyjnych pozbawia ich środków 
na inwestycje w dekarbonizację.

– Znacznie wyższe koszty emisji 
dwutlenku węgla mogą mieć odwrot-
ny skutek, polegający na ograniczeniu 
kapitału na innowacje i technologie ni-
skoemisyjne. To cienka granica między 
zachęcaniem do inwestycji a ich hamo-
waniem – oświadczył przedstawiciel glo-
balnego koncernu chemicznego Ineos.

Jest to problem, którego nie dostrze-
gają albo nie chcą dostrzegać entuzjaści 
Zielonego Ładu.

Posłowie do Parlamentu Europej-
skiego otrzymują coraz więcej petycji 
i apeli ze strony organizacji zrzeszają-
cych firmy z branż energochłonnych. 
Prezesi i menedżerowie ostrzegają, 
że unijna polityka klimatyczna hamuje 
rozwój ich przedsiębiorstw i doprowa-
dza do granicy opłacalności. Unijni po-
litycy snują plany o zielonym wodorze, 
który zastąpi tradycyjne źródła energii. 
Dla producentów stali i chemikaliów, 
przygwożdżonych opłatami klimatycz-
nymi, są to jednak zbyt drogie i na razie 
nieosiągalne technologie. Sytuacja jest 
paradoksalna. System handlu uprawnie-
niami do emisji CO2 miał ułatwić unijnej 
gospodarce przejście na „zielone” tory. 
Dzieje się odwrotnie. To nie bodziec, 
ale hamulec na drodze do neutralności 
klimatycznej.

IZABELA KLOC,
poseł do Parlamentu Europejskiego, członek 

komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii

„Zielona” transformacja zjada własny ogon

Zabójcza spekulacja
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Z perspektywy przysiółka

Skąd weźmiemy energię?
Siła przekonywania leży nie w argumen-
tach, ale w nieskończonym powtarzaniu 
tych samych haseł. Dlatego dowiadujemy 
się po raz kolejny, że węgiel wykańcza 
Polskę. 

Jego wydobywanie nikomu się nie 
opłaca poza ludźmi zatrudnionymi przy 
tym i związkowcami. Nie opłaca się też 
jego spalanie, dobijające nas opłatami 
za emisję CO2. Powtarzane to jest i będzie 
tak długo, aż zamknięta zostanie ostat-
nia kopalnia, elektrownia i ciepłownia 
węglowa.

Myślący zdrowo zadają trudne py-
tanie – to skąd weźmiemy energię? Ale 
logika nie pasuje do oddziaływania 
na emocje. Ta prosta prawda wyjaśnia, 
dlaczego spokojna argumentacja prze-
grywa z demagogią. Obrazek ginącej 
przyrody – lasu, łąki z roślinkami, zwie-
rząt – działa znacznie skuteczniej niż 
wyjaśnianie, że tempo mnożenia się lu-
dzi, którzy potrzebują jeść, mieszkać, 
odziać się, a nie tylko wegetować w nę-
dzy, prowadzi do przeludnienia i nisz-
czenia zasobów naturalnych. I nikt nie 
wie, jak rozwiązać ten problem. 

KONIEC KOŃCA ŚWIATA
Patrząc z perspektywy globalnej, 

Polska jest odległym przysiółkiem wsi 
o nazwie Europa, położonej w oddali 
od obecnych centrów świata. Miesz-
kańcy wsi postanowili, że będzie u nich 
czysto i ślicznie, a przysiółek im bruź-
dzi. Kopie węgiel, od którego większość 
z nich już się odżegnała lub pokazuje, 
jak odżegnywać się będzie. Przysiółek 
utrzymuje, że jest za biedny, by rezygno-
wać z najtańszego paliwa, a w dodatku 
nie ma pomysłu, jak wykorzystać ludzi, 
którzy w nim z tego węgla żyją. Obiecuje 
postęp, ale zamiast przeskoczyć od razu 
na poziom, do jakiego centrum konty-
nentu dochodziło przez kilkadziesiąt lat, 
chce powtarzać jego drogę – od węgla 
przez gaz i atom do szerokiego korzysta-
nia ze źródeł odnawialnych.

A przecież bogata część europej-
skiej wsi ma już teraz nadwyżki uży-
wanych śmigieł i silników wiatraków, 

kilkudziesięcioletnich paneli fotowolta-
icznych, które wymienia na nowsze. I nie 
ma co z tym zrobić! Wyrzucić coraz mniej 
jest gdzie, unieszkodliwienie kosztuje. Po-
nadto żal, skoro część z tych rzeczy moż-
na sprzedać komuś biedniejszemu, kto 
jeszcze zdoła ich używać przez jakiś czas. 
Potem koszt likwidacji spadnie na niego. 

TYMCZASEM ŚWIAT
W zestawieniu ze światowym wy-

dobyciem i zużyciem węgla (kamienne-
go i brunatnego) polski przysiółek nie 
ma znaczenia. Także cała europejska 
wieś, wciąż spalająca węgiel, przestała 
być poważnym użytkownikiem. Czte-
rej najwięksi producenci – Chiny, Indie, 
USA i Japonia – wytwarzają 76 proc. 
światowej produkcji energii elektrycz-
nej głównie z węgla. Obietnice ograni-
czania jego zużycia odnoszą najchętniej 
do wielkości procentowych. Podobnie 
z gazami cieplarnianymi – Chiny odpo-
wiadają za 27 proc. emisji globalnej, USA 
za 11 proc., Indie za ponad 6,5 proc. 

Chińskie starania o klimat spro-
wadzają się do tego, że udział węgla 
w ich miksie energetycznym spadnie, 
ale realna ilość spalanego węgla będzie 
wzrastała, bo rosnąć musi ogólna ilość 
wytwarzanej w nich energii. To warunek 
wzrostu gospodarczego, niwelowania 
kontrastów występujących w tym kolo-
salnie wielkim kraju. Przy czym wzrost 
produkcji energii będzie nieco szybszy 
od wzrostu spalania, gdyż nowe bloki 
mają sprawność do jednej trzeciej wyż-
szą od starych.

Japonia zmniejszała zużycie węgla 
w elektrowniach, ale… decyzja o likwi-
dacji elektrowni atomowych wymusza 
sięgnięcie po węgiel pochodzący z Indo-
nezji, Wietnamu, może Australii. 

W USA chęć szybkiego zamykania 
elektrowni węglowych wyraźnie spa-
dła po tegorocznej zimie i blackoucie 
w Teksasie. Bo wprawdzie wiatr zawsze 
gdzieś będzie wiał, więc teoretycznie 
energię można przesyłać. Tylko wymaga 

to kolosalnych inwestycji w sieci, a ponad-
to policzenia wielkości strat przy przesyle. 

ŚLAD WĘGLOWY
Jest jeszcze jeden element absurdu 

antywęglowego. Niezbędną produk-
cję ciężką, brudną można wypychać 
na Ukrainę, do Rosji, Indii (stal), Chin… 
Ale CO2 nie zna granic. Obojętnie gdzie 
powstanie, rozprzestrzenia się w całej 
atmosferze ziemskiej. 

Ulegająca lobbystom OZE Europa już 
przegrywa. Narzucając coraz większe 
ograniczenia, przyjmując spekulacyj-
ny handel „darmowymi” uprawnienia-
mi do emisji, uczyniła znaczną część 
swojej produkcji niekonkurencyjną. 
Pomysł, by na granicach Unii pobierać 
opłaty za „ślad węglowy” występują-
cy w praktycznie każdym produkcie, 
ma zmniejszyć różnice cen. Ale tylko 
w obrębie UE. Poza jej granicami ceny 
będą nadal niższe niż w jej obrębie. Ude-
rzy to we wszystkich. Najbardziej zaś 
w mieszkańców unijnych przysiółków. 

Obojętnie, ile i jak by się spinali, ich 
nadzieje na doganianie tzw. reszty Eu-
ropy słabną. Dotychczasowy wzrost za-
możności, przedstawiany jako naturalny 
postęp cywilizacyjny, okazuje się cią-
giem zakupów na kredyt. Teraz trzeba 
spłacić kilkudziesięcioletni brak szybkiej 
modernizacji elektrowni i ciepłowni, 
trzymanie się tradycyjnego modelu wy-
korzystania węgla kamiennego, którego 
spokojnie starczyłoby jeszcze na dobrze 
ponad 100 lat. 

Wobec unijnego nastawienia kilku-
procentowe rok do roku spadki zużycia 
węgla (obojętnie – krajowego czy z im-
portu) okazują się niewystarczające dla 
skutecznego obniżania sztucznych opłat 
za powstający przy spalaniu dwutlenek 
węgla. Zostając w systemie unijnym, kraj 
musi inwestować zgodnie z jego wyma-
ganiami. Przy czym nikt nie powie dzi-
siaj, na jak długo zatrzyma to albo wręcz 
cofnie w próbach dochodzenia do pozio-
mu bogatszych sąsiadów. Bo przecież 
i oni nie będą stali w miejscu, czekając 
na nas. 
 ZBIGNIW KORWIN

OCZYSZCZANIE ZANIECZYSZCZONYCH PRZEZ KOPAL-
NIE STRUMIENI JEST SKUTECZNE. Nowe badania 
pokazują, że wysiłki związane z oczysz-
czaniem strumieni dotkniętych kwa-
śnym odpływem z opuszczonych kopalni 
mogą pozwolić na powrót do warun-
ków zbliżonych do naturalnych w ciągu  
10 do 15 lat po rozpoczęciu oczyszcza-
nia. Autorzy badania przeanalizowali 
informacje z monitoringu w okresach 
20 lub więcej lat dla czterech górniczych 
rejonów zlokalizowanych w Kalifornii, 
Kolorado, Idaho i Montanie w USA. Na-
ukowcy przyjrzeli się szczególnie owa-
dom wodnym i innym różnorodnym 
organizmom bezkręgowym, takim jak 
płazińce i ślimaki, jako wskaźnikom 
przywrócenia zdrowia ekologicznego, 
a pobliskie niezanieczyszczone strumie-
nie służyły jako wzorce porównawcze. 

Nawet przy różnych mieszankach me-
tali toksycznych i różnych praktykach 
oczyszczania stosowanych do kontrolo-
wania zanieczyszczenia w każdym miej-
scu badania udokumentowały pomyślny 
powrót do warunków zbliżonych do na-
turalnych w ciągu 10 do 15 lat.
ŚWIAT NISKOEMISYJNY POTRZEBUJE 1,7 BLN DO-
LARÓW NA INWESTYCJE W GÓRNICTWO. Według 
firmy konsultingowej Wood Mackenzie 
firmy wydobywcze muszą zainwesto-
wać prawie 1,7 bln dolarów w ciągu 
najbliższych 15 lat, aby zapewnić wy-
starczającą ilość miedzi, kobaltu, niklu 
i innych metali potrzebnych do przejścia 
na świat niskoemisyjny. Stany Zjedno-
czone, Wielka Brytania, Japonia, Kanada 
i inne kraje uaktualniły swoje cele w za-
kresie redukcji emisji dwutlenku węgla, 
aby powstrzymać globalne ocieplenie 

na szczycie w kwietniu, którego gospo-
darzem był prezydent USA Joe Biden. 
Osiągnięcie tych celów będzie wymagało 
rozlokowania pojazdów elektrycznych 
na dużą skalę, magazynowania energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 
i przesyłu energii elektrycznej, z których 
wszystkie wymagają materiałów prze-
mysłowych, takich jak lekkie aluminium 
i metale używane w akumulatorach, czy-
li kobalt i lit.
AUSTRALIJSKI BANK MACQUARIE WYCOFA SIĘ Z WĘ-
GLA DO 2024 ROKU. Australijski bank inwe-
stycyjny Macquarie Group zapowiedział 
w piątek, że zaprzestanie finansowania 
projektów węglowych do 2024 roku, 
dołączając do długiej listy lokalnych 
instytucji finansowych, które wycofały 
swoje poparcie dla tego surowca. Sektor 
węglowy przyniósł zaledwie 100 mln 

dolarów australijskich (77,8 mln dola-
rów) w roku finansowym zakończonym 
w marcu, czyli mniej więcej połowę tego, 
co w roku poprzednim. Bank pozosta-
nie zaangażowany w sektor ropy i gazu, 
dopóki nie zostaną opracowane nowe 
technologie. 
W KIRGISTANIE SĄD NAŁOŻYŁ GRZYWNĘ 3,1 MLD 
DOLARÓW NA FIRMĘ KUMTOR GOD COMPANY. 
Orzeczono, że zarządzająca największą 
w kraju kopalnią złota kanadyjska firma 
naruszyła przepisy dotyczące ochrony 
środowiska. Decyzja sądu rejonowego 
zapadła zaledwie dzień po uchwaleniu 
przez parlament Kirgistanu ustawy ze-
zwalającej państwu na czasowe prze-
jęcie spółki, jeśli jej działalność stano-
wi zagrożenie dla życia ludzkiego lub 
środowiska.

 •

Górnictwo na świecie

Czterej najwięksi producenci – Chiny, Indie, USA i Japonia – wytwarzają 76 proc. światowej produkcji 
energii elektrycznej głównie z węgla.
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EV6 będzie dostępne z czterema wersjami mocy silnikaEV6 ma długość 4680 mm, co wskazywałoby na przynależność do segmentu kompaktowych crossoverów
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Nowa elektryczna Kia
Samochodu co prawda jeszcze nie ma, 
bo produkcja ma wystartować w lipcu, 
ale sprzedaż już się zaczyna – Kia otwo-
rzyła zapisy na elektryczny model EV6. 
Dostawy mają się rozpocząć w ostatnim 
kwartale roku. 

EV6 ma długość 4680 mm, co wska-
zywałoby na przynależność do segmentu 
kompaktowych crossoverów. Samochód 
jest jednak od modelu Sorento o 13 cm 
krótszy i o 15 cm niższy, ale już tyl-
ko o 2 cm węższy. Rozstaw osi, który 
w dużej mierze determinuje wielkość 
wnętrza, EV6 ma przy tym o 8,5 cm 
większy niż Sorento. Za 228-konne EV6 
GT-Line z akumulatorem o pojemności  
77,4 kWh, który zapewnia zasięg 
do 510 km, trzeba zapłacić o 2 tys. zło-
tych mniej niż za 265-konne Sorento 
Prestige Line w wersji hybrydowej typu 
plug-in. Cena wyjściowa EV6 to 179 900 
złotych. 

EV6 będzie dostępne z czterema 
wersjami mocy silnika. Najmocniej-
sza ma 585 KM, a jej przyspieszenie od 
0 do 100 km/h wynosi zaledwie 3,5 s. 
Napęd może być przenoszony na tylne 
koła lub obie osie. Model jest wyposa-
żony w nowego asystenta jazdy po auto-
stradzie generacji 2.0, asystenta unika-
nia kolizji czołowych i rozbudowanego 
asystenta zdalnego parkowania oraz 
wyświetlacz typu head-up, który działa 
w rzeczywistości rozszerzonej.

Samochód umożliwia ultraszybkie 
ładowanie prądem o napięciu 800 V, 
dzięki któremu ładowanie akumulato-
ra od 10 do 80 proc. pojemności trwa 
jedynie 18 minut, a zasilenie go energią 
potrzebną do pokonania 100 km – za-
ledwie 4,5 minuty. Problemem będzie 
tylko znalezienie tak szybkich ładowa-
rek. W zależności od wersji Kia EV6 jest 
oferowana z akumulatorami o dwóch 
pojemnościach do wyboru – 58 kWh 
i 77,4 kWh. Już akumulator o mniejszej 
pojemności zapewnia zasięg wynoszący 
do 400 km. Z akumulatorem o większej 
pojemności Kia EV6 potrafi przejechać 
do 510 km.

Samochód ma przy tym funkcję ve-
hicle-to-load, która umożliwia zasilanie 
energią zgromadzoną w akumulatorze 
EV6 zarówno odbiorników zewnętrz-
nych, jak i akumulatora innego samo-
chodu elektrycznego.

Skoro jesteśmy przy ciekawost-
kach, to fotele są pokryte nowatorskim, 

wytrzymałym materiałem, który otrzy-
mano z tworzyw sztucznych pochodzą-
cych z recyklingu. Do jego wyprodu-
kowania zużywa się 111 plastikowych 
butelek na fotel. Z ekologicznych mate-
riałów wykonane są nie tylko poszycie 
foteli, ale również podsufitka, tapicerka 
drzwi, podłoga i podłokietniki. Kia pozy-
skuje to tworzywo w sposób zrównowa-
żony z materiałów takich jak butelki PET 
z recyklingu, przędza roślinna (bio PET) 
i przędza z naturalnej wełny, ekoskóra 
oraz ekolakier z ekstraktami roślinnymi.

Do wyposażenia seryjnego EV6 na-
leżą między innymi takie systemy jak 
asystent utrzymania pasa ruchu (Lane 
Keeping Assist), system autonomiczne-
go hamowania z funkcją wykrywania 
pojazdów, przechodniów i rowerzystów, 
asystent skrętu w lewo oraz aktywnego 
sterowania kierownicą w celu uniknię-
cia kolizji (Forward Collision Avoidance 
Assist), system ostrzegania o zmęczeniu 
kierowcy (Driver Attention Warning), 
asystent jazdy utrzymujący pojazd 
na pasie ruchu (Lane Following Assist) 
oraz system rozpoznawania znaków 
ograniczeń prędkości i automatycznego 
dostosowywania prędkości do obowią-
zujących ograniczeń (Intelligent Speed 
Limit Assist).

NOWE SPALINOWE 
VOLKSWAGENY W DRODZE
Ostatnio jakoś większość nowości, 

którymi chwalą się koncerny, to auta 
elektryczne, ale spalinowe jeszcze 
nie odchodzą. Wśród aut czekających 
na wejście na rynek są dwa Volkswageny 
– Polo GTI i Tiguan Allspace.

Pierwszy model to usportowio-
na wersja małego Volkswagena, która 
ma zostać zaprezentowana w czerwcu 
na zjeździe nad jeziorem Wörthersee. 
Na razie znamy tylko pierwszy szkic. 
Tiguan Allspace zaś to przedłużona od-
miana Tiguana, która oferuje jeszcze 
więcej miejsca dzięki przestrzeni baga-
żowej o pojemności sięgającej aż 1920 l. 
Opcjonalny trzeci rząd siedzeń zapewnia 
sporo miejsca nawet siedmiu pasażerom, 
co czyni Tiguana Allspace’a idealnym 
samochodem rodzinnym.

Przedłużona wersja Tiguana będzie 
produkowana w dwóch fabrykach. Ti-
guan L na rynek chiński będzie wytwa-
rzany w Szanghaju, natomiast modele 
na rynki Ameryki Północnej i Południo-
wej oraz europejskie – w zakładach 

w Puebla w Meksyku. Debiut Tiguana 
z przedłużonym nadwoziem okazał się 
dla Volkswagena strzałem w dziesiątkę 
– aż 55 proc. wszystkich produkowanych 
modeli to tzw. wersje LWB, czyli z dłu-
gim rozstawem osi.

TOYOTA RÓWNA RATY 
ZA HYBRYDY I SPALINOWE
Toyota zrównała ceny aut spalino-

wych i hybryd. Na razie tylko w leasin-
gu wybranych modeli. Hybrydy mają 
te same podzespoły co auta spalinowe, 
a dodatkowo baterie i silnik elektryczny, 
więc muszą być droższe od spalinowych. 
Nie ma wyjścia. W wypadku leasingu 
czy wynajmu długoterminowego można 
jednak brać pod uwagę inne koszty eks-
ploatacji, zużycia układu napędowego, 
a także wyższej niż w przypadku aut 
spalinowych wartości hybrydy przy od-
sprzedaży i tak dobrać miesięczne raty, 
żeby je zrównać. 

To właśnie robi teraz Toyota, chcąc 
zwiększyć sprzedaż hybryd, których po-
pularność w Polsce przez ostatnich 12 lat 
i tak rośnie. W ubiegłym roku pomimo 
pandemii sprzedaż hybryd Toyoty wzro-
sła u nas do poziomu 30 316 egzempla-
rzy, a łącznie na drogi wyjechało już 
ponad 100 tys. aut hybrydowych marki. 

Toyota wprowadziła modele hybry-
dowe do wszystkich kluczowych segmen-
tów oraz obniżyła ich ceny do poziomu 
aut z silnikami Diesla, co doprowadziło 
do tego, że obecnie hybrydy stanowią 
niemal połowę jej całkowitej sprzeda-
ży. Potwierdzają to także najnowsze 
dane z tego roku – od 1 stycznia do 

20 kwietnia do klientów trafiło już 12 
698 hybryd koncernu.

– Kiedyś wszyscy – nasi klienci, 
sprzedawcy, a nawet my – podchodzi-
liśmy do hybryd z rezerwą. Takie były 
trudne początki postrzegania nowej 
technologii przez pryzmat ówczesnej 
motoryzacji. Było mnóstwo obaw – jak 
te auta eksploatować, jak je serwisować, 
czy będą chętni na te samochody jako 
używane. Dziś hybrydy Toyoty są po-
wszechnie znane jako bardzo nieza-
wodne auta, jest na nie bardzo duży 
popyt na rynku samochodów używa-
nych, koszty użytkowania i serwisowa-
nia są niższe od tych dla samochodów 
konwencjonalnych, a samo używanie 
hybrydy okazuje się bezproblemowe, 
komfortowe i przywiązuje do tej tech-
nologii na lata. Dlatego dziś co druga 
nowa Toyota sprzedawana w Polsce 
jest hybrydowa, a my wzmacniamy ten 
trend i wkraczamy ze specjalną ofertą 
niskich rat dla wybranych modeli z tym 
napędem – przypomina Maciej Kilim, 
General Manager Marketingu Produktu 
Toyoty Motor Poland.

W nowej ofercie Toyota C-HR Hy-
brid 1.8 w wersji Comfort jest dostępna 
od 992 złotych netto miesięcznie. Rata 
ta jest taka sama jak za benzynową Co-
rollę Hatchback z silnikiem 1.2 Turbo 
i automatyczną skrzynią biegów CVT. 
Miesięczna opłata pozwoli wyjechać 
z salonu jeszcze jedną kompaktową 
hybrydą Toyoty – modelem Hatchback 
w wersji Comfort z hybrydowym napę-
dem 1.8.

 PIOTR MYSZOR

Toyota zrównała ceny aut spalinowych i hybryd
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Martwe ciało Krystyny leżało w jej 
mieszkaniu na drugim piętrze na uli-

cy Granicznej dobre cztery dni, zanim 
wezwano dozorcę. Pech chciał, że była 
to bardzo mroźna zima, a ona z oszczęd-
ności w ciągu dnia skręcała ogrzewa-
nie do minimalnej temperatury, a aku-
rat wtedy jej się zmarło. Inna sprawa, 
że na starość towarzyszył jej tylko gruby 
kot, Wacuś, który nie żywił do niej (ani 
nikogo innego) zbyt ciepłych uczuć ani 
przed śmiercią, ani po niej, ale nienakar-
miony darł się przeraźliwie…

Żeby jednak zrozumieć, dlaczego 
Krystyny nikt nie szukał, a na jej pogrze-
bie pojawiła się zaledwie odwiedzająca 
ją czasem pani sprzątająca, trzeba cof-
nąć się o kilka lat wstecz, a lepiej – o kil-
kadziesiąt. Krystyna bowiem nie zawsze 
była zgorzkniałą, zasuszoną, przesiadu-
jącą w oknie babą z sąsiedztwa.

Urodziła się w Kędzierzynie, jako 
złote dziecko w wielodzietnej rodzinie, 
niezbyt majętnej, ale radzącej sobie. 
Krystyna była jednak inna niż reszta 
rodzeństwa. Wszystko, za co się bra-
ła, robiła idealnie. Potrafiła pięknie 
śpiewać i malować, nauczyła się czytać 
jako trzylatka, jako pięciolatka płynnie 
pisała i potrafiła formułować zdania, 
jakich nie powstydziłyby się znacznie 
starsze dzieci. Szybko nauczyła się li-
czyć. Ale mimo to – była przede wszyst-
kim artystką. Rodzice wiedzieli, że mają 

w domu prawdziwy diament, dlatego 
wysłano ją do szkoły w mieście, gdzie 
zamieszkała u ciotki. I być może to był 
błąd, bo Krystyna dość szybko musiała 
nauczyć się samodzielności, ale poznała 
też, czym jest związana z nią wolność. 
Po szkole wróżono jej wielką karierę, 
ale ta nigdy miała nie nadejść. I nie 
chodziło tu o brak talentu czy może 
nawet nie o siłę przebicia, ale zapewne 
specyficzny charakter, który z jednej 
strony działał na ludzi jak lep na muchy, 
a z drugiej powodował, że nigdy nie 
miała prawdziwych, oddanych przy-
jaciół. Czasem myliła ich z kolejnymi 
adoratorami, wśród których znalazła 
swoich trzech mężów.

Patrząc na jej życie w trakcie jego 
trwania z perspektywy jej koleżanek 
czy grupki fanów, których się dorobiła 
– wiele można jej było zazdrościć. Mimo 
wszystko kariery, ładnych strojów i sezo-
nowego bycia w centrum uwagi. Krysty-
na jednak żyła obok swojego życia, jakby 
nieustannie na coś czekając.

Pierwszego męża poznała bardzo 
młodo i szybko za niego wyszła. Mimo 
że jej kariera wtedy jeszcze nabierała 
rozpędu – potrzebowała po prostu pie-
niędzy na codzienne życie, a zakochany 
w niej bez pamięci Kazimierz, inżynier, 
wydawał się być idealnym kandydatem. 
Porzucała go jednak dziesiątki razy, za-
kochując się bez pamięci w niezwykle 

ją pociągających, acz bez grosza przy du-
szy artystach, żeby wracać do Kazimie-
rza, który zawsze przyjmował ją z otwar-
tymi ramionami. Niezbyt ją lubiący 
znajomi męża mówili, że złamała mu 
serce, bo to faktycznie pewnego dnia 
stanęło, robiąc z niej młodą wdowę.

Kolejne jej małżeństwo było z miło-
ści – namiętnej i pełnej pasji, ale z kolei 
ją to bardzo przytłaczało i wykańczało, 
na tyle że znowu uciekała, tym razem 
szukając spokoju. Trwało jednak z prze-
rwami, ale jednak przez lata. I może na-
wet byłoby tym ostatnim, gdyby jej wy-
branek nie zginął tragicznie w wypadku 
samochodowym.

No i ostatnie z trzech małżeństw Kry-
styny, znów jak na huśtawce – statecz-
ne, spokojne i rokujące na to, że zgod-
nie z oczekiwaniami się ustabilizuje. 

Dorobiła się z niego nawet dwójki dzieci, 
choć szybko odkryła, że nigdy nie chciała 
i nie powinna być matką. Przez lata zno-
wu szamotała się z rzeczywistością, któ-
ra nigdy nie była tą, w jakiej chciała żyć. 
I nie będąc w tym nigdy do końca sobą, 
znowu uciekała – od pieluch i smocz-
ków do występów, życia towarzyskiego 
i podróży. Wracała i wyjeżdżała. I trwa-
ło to na tyle długo, że jej własne dzieci 
zaczęły traktować ją jak ekscentryczną, 
śmieszną ciotkę. Ona zresztą nigdy prze-
sadnie się nimi nie interesowała, tym 
bardziej że wyraźnie wdały się w ojca. 
Gdy ten zmarł, liche więzi rodzinne tak-
że się rozeszły.

Krystyna zmarła więc tak, jak żyła 
– czekając, choć sama nie wiedziała 
na co.

  •
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P E R Y F E R I A

Oczekiwanie

Wielokrotnie poruszaliśmy tematy zwią-
zane z komunikacją. Jedną z podstaw do-
brego wychowania jest zresztą wyrażanie 
się w sposób zgodny z przyjętymi w da-
nym miejscu normami czy zwyczajami 
i umiejętność rozmawiania. Dzisiaj do-
tkniemy jednak tematu związanego z sa-
voir-vivre’em pośrednio, ale w ostatnim 
czasie szczególnie aktualnego i ważnego.

W ostatnich latach wiele mówi się 
o „fake newsach”, czyli nieprawdziwych 
informacjach, które czasem trudno 
szybko odróżnić od prawdziwych wia-
domości. Jest to o tyle skomplikowane, 
że w świecie, w którym informacje naj-
szybciej docierają przez internet, zwe-
ryfikowanie ich zajmuje nieco czasu 
i wymaga cierpliwości w dochodzeniu 
do ich źródeł. Fake newsy są też zresztą 
bardzo nośne i dotykają drażliwych dla 
niektórych tematów – jak choćby szcze-
pionek, pieniędzy czy polityki. Jak więc 
nie wpaść w ich pułapkę?

Najważniejsze – warto zacząć 
od przyjrzenia się źródłu, czy strona 
internetowa albo serwis są wiarygod-
ne? A jeśli jej nie znamy, jak wyglądają 
inne wiadomości na niej, czy nie jest 
to nastawiony na chwytliwe, acz nieko-
niecznie prawdziwe informacje portal? 
Kim jest autor publikacji i co wcześniej 
publikował? 

W kolejnych etapach – jeśli jeste-
śmy zainteresowani artykułem, warto 

oczywiście przeczytać go w całości, a nie 
tylko nagłówek czy zajawkę, które mogą 
być mylące. Trzeba się także upewnić, 
czy artykuł nie jest żartem, których 
w internetowej przestrzeni jest niema-
ło, a także sprawdzić, kiedy był opubli-
kowany i czy nie dotyczy na przykład 
informacji sprzed lat, co mogło znacząco 
wpłynąć na jego kontekst.

W przypadku, gdy cokolwiek budzi 
naszą niepewność, warto być nieufnym 
i poszukać informacji na dany temat 
w sprawdzonym, rzetelnym źródle, 
a najlepiej – trzech i to od siebie nieza-
leżnych. Warto też szukać rzeczowych, 
naukowych danych, nie tylko opinii 
na dany temat. Gdy mamy z ich zna-
lezieniem problem, wtedy warto także 
zapytać ekspertów, szczególnie gdy in-
formacja dotyczy na przykład zdrowia.

No i najważniejsze – nie rozsiewać 
fake newsów dalej, bo działają one jak 
plotka i często są bardzo nośne.

 HK

Krztusiec, zwany również kokluszem, 
to ostra bakteryjna choroba dróg odde-
chowych. Wywołują ją Gram-ujemne pa-
łeczki Bordetella pertussis, które prze-
noszą się drogą kropelkową. Wskaźnik 
podatności na zakażenie jest bardzo wy-
soki – 90 proc., co znaczy, że zachoruje 
aż 90 ze 100 osób, które miały kontakt 
z osobą chorą i nie są odporne. Często 
jednak lekceważymy krztusiec, zwłaszcza 
że jego objawy przypominają inne choro-
by – astmy, alergii czy nawet COVID-19. 

JAKIE SĄ OBJAWY KRZTUŚCA? Objawem 
charakterystycznym są napady duszą-
cego kaszlu po kilkanaście razy na dobę, 
głównie w nocy. Może on być bardzo 
silny, uciążliwy i utrzymywać się nawet 
przez dwa tygodnie. Towarzyszy mu 
charakterystyczny świszczący wdech. 
Wśród objawów można również zaob-
serwować katar, stan podgorączkowy 
oraz zaczerwienienie i niewielki ból gar-
dła. Jeśli choroba trwa dłużej, napady 
kaszlu mogą kończyć się wymiotami, 
a wysiłek z nim związany powoduje 
krwawienia z nosa. 

KTO JEST NARAŻONY NA TĘ CHOROBĘ? Zacho-
rować na krztusiec może każdy, gdyż 
przenosi się on drogą kropelkową, jed-
nak narażone są zwłaszcza dzieci w wie-
ku do czterech lat. Choroba jest szcze-
gólnie niebezpieczna dla noworodków 
i niemowląt, ponieważ nie nabywają 
one biernej odporności przeciw krztuś-
cowi od matki. W Polsce obowiązkowe 

szczepienie przeciw krztuścowi obowią-
zuje od 1960 roku, ale odporność zani-
ka po około 12 latach od szczepienia. 
W związku z tym coraz częściej chorują 
na niego dzieci w wieku szkolnym oraz 
dorośli.

JAK LECZYĆ KRZTUSIEC? Niezbędne jest 
przyjmowanie antybiotyków (makro-
lidów lub ampicyliny), które zniszczą 
pałeczki choroby. Lekarz może też prze-
pisać środki łagodzące kaszel. Chory po-
winien odpoczywać w domu, pić dużo 
wody mineralnej i stosować lekkostraw-
ną, bogatą w witaminy dietę. Wskutek 
terapii choroba powinna się cofać, choć 
pokasływanie może się utrzymywać 
jeszcze przez wiele tygodni. Niemowlęta 
i małe dzieci z ciężkimi napadami kaszlu 
z uwagi na zagrożenie bezdechami po-
winny być leczone w szpitalu. Nieleczo-
ny krztusiec może prowadzić do różnych 
powikłań, takich jak zapalenie płuc, za-
palenie ucha środkowego czy zapalenie 
mózgu. W przypadku niemowląt może 
dojść nawet do złamania żeber wskutek 
uporczywego kaszlu. •

Z D R O W I E

Zaraźliwy kameleon, 
czyli krztusiecPI
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O sztuce niewpadania 
w pułapkę fałszywych 
wiadomości
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W przypadku, gdy cokolwiek budzi naszą 
niepewność, warto być nieufnym i poszukać 
informacji na dany temat w sprawdzonym, 
rzetelnym źródle, a najlepiej – trzech i to od siebie 
niezależnych.
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Krzyżówka panoramiczna nr 10
W POLSCE PRACUJE PONAD 15 MLN DOROSŁYCH 
OSÓB. Około 1,4 mln otrzymuje część pen-
sji „pod stołem” – wynika z danych GUS. 
Oznacza to, że od tych wynagrodzeń nie 
są odprowadzane składki zdrowotne, 
emerytalne i podatki. Skala tego zja-
wiska jest największa w mikrofirmach 
(zatrudniających do dziewięciu osób), 
gdzie aż 31 proc. pracowników otrzy-
muje tak część wynagrodzenia. Taki spo-
sób rozliczania z pracownikiem zaburza 
konkurencję na rynku oraz znacząco 
zmniejsza dochody sektora finansów pu-
blicznych, którego straty wynoszą ponad 
17 mld złotych rocznie. 

W CZASIE PANDEMII LOMBARDY ODWIEDZIŁO 
4,5 MLN OSÓB, A 1,5 MLN SKORZYSTAŁO Z ICH 
USŁUG. Aż 65 proc. ich klientów argumen-
towało to pogorszeniem swojej sytuacji 
materialnej, a 41 proc. nie otrzymało 
finansowania z banku lub firmy pożycz-
kowej. Według szacunków ZPP w Pol-
sce może być już 40 tys. lombardów, 
a 14 proc. Polaków ma doświadczenie 
ze sprzedażą produktu w tych punktach. 
Pożyczki lombardowe pod zastaw są dziś 
już niemal tak samo popularne jak te 
z uregulowanych firm pożyczkowych. 
ZPP zaznacza, że cechują je przede 
wszystkim bardzo wysokie koszty. Od-
setki wynoszą od 0,66 proc. do ponad 
1,5 proc. dziennie, a średnia wycena 
przedmiotu oddawanego do lombardu 
wynosi zaledwie około 35 proc. jego ryn-
kowej wartości.

W CHINACH WESZŁA W ŻYCIE USTAWA, KTÓRA ZA-
KAZUJE GOŚCIOM RESTAURACJI ZAMAWIAĆ WIĘK-
SZEJ ILOŚCI JEDZENIA, NIŻ POTRZEBUJĄ. Władze 
Państwa Środka twierdzą, że krajowi 
nie grozi deficyt żywności, a w ubiegłym 
roku prezydent Xi Jinping marnowanie 
żywności nazwał niepokojącym pro-
blemem i rozpoczął kampanię mającą 
na celu jej oszczędzanie. Przepisy usta-
wy regulującej kwestię marnotrawienia 
żywności między innymi zakazują za-
mawiania w restauracji więcej jedzenia, 
niż gość może zjeść, a także nagrywania 
i rozpowszechniania popularnych w Chi-
nach programów o jedzeniu.•

W Dębowcu powstała plantacja chmielu 
prowadzona przez Browar Cieszyn. Za-
sadzono dwie polskie odmiany – Lubel-
ski i Oktawię oraz jedną amerykańską 
– Cascade. Nowi właściciele browaru za-
powiadają, że pole będzie otwarte dla 
turystów. Wkrótce chcą organizować wy-
cieczki do Dębowca, gdzie opowiedzą go-
ściom o chmielu, który odpowiada w piwie 
za goryczkę, ale także nasyca go ciekawy-
mi aromatami i smakami.

Legendarny Browar Zamkowy w Cie-
szynie od kilku miesięcy należy do spół-
ki Felix Investments, grupy lokalnych 
przedsiębiorców działających między 
innymi na Śląsku Cieszyńskim. Nowi 
właściciele deklarują, że chcą pielęgno-
wać ponad 170 lat tradycji browaru, ale 
również go rozwijać. Jednym z takich 
pomysłów jest posadzenie chmielu „cie-
szyńskiego”. W pracach na polu wzięli 
udział przedstawiciele lokalnych władz 
– wójt gminy Dębowiec Tomasz Bran-
ny i burmistrz Cieszyna Gabriela Stasz-
kiewicz, którzy posadzili symboliczną 
pierwszą sadzonkę. W pierwszym roku 
powinny dać 20–30 proc. wydajności, 
a w trzecim powinien być to już pełny 

zbiór. Jako 
że chmiel jest 
rośliną wielo-
letnią, plan-
tacja może 
się utrzymać 

20–30 lat. Podczas jesiennych zbio-
rów świeżej szyszki chmielowej 
piwo będzie warzone metodą 
tzw. wet hopping, dzięki której 
jego aromat i smak będzie wyrazist-
szy niż przy użyciu granulatu chmie-
lowego. Pierwszy trunek z dodatkiem 
„cieszyńskiego” chmielu zadebiutuje 
jesienią 2021 roku.

ROK BEZ ALTERNATYWY
Od kilku lat w Rudzie Śląskiej-Go-

duli działa rzemieślniczy Browar Śląski 
Alternatywa. Jego twórcami jest mał-
żeństwo, dla którego było to spełnienie 
marzeń. Na początku powstał browar, 
następnie otwarto przy nim sklepik, 
a później także część restauracyjną 
z ogrodem. Właściciele organizowali 
w nim różne wydarzenia, na przykład 
podczas Nocy Świętojańskiej goście 
mogli słuchać słowiańskiej muzyki 
na żywo, upleść wianki, jak również 
poszukać alternatywnych kwiatów pa-
proci, czyli butelek z piwem ukrytych 
w zakamarkach browaru. 

Niestety półtora roku temu rozwój 
browaru zahamowała pandemia i zwią-
zane z nią obostrzenia. Wielu stałych 
bywalców długo czekało na jego otwar-
cie i liczyło, że stanie się to w maju wraz 
z luzowaniem gospodarki. Właścicie-
le Alternatywy mają jednak dla fanów 
złe wiadomości. W długiej wiadomo-
ści na Facebooku napisali, że bardzo 

ucieszyli się z informacji 
o otwarciu ogródków i niedłu-

go całej gastronomii. Podkreślili, 
że telefony z rezerwacjami i pyta-

niami o ich plany się urywają. Nieste-
ty uznali, że nie mają wyjścia i w tym 
roku muszą zamknąć browar. Otrzymali 
co prawda dotację z tarczy finansowej, 
jednak niewystarczającą, aby w 2021 
roku mogli kontynuować działalność. 
W podsumowaniu podziękowali wszyst-
kim klientom, którzy przez ostatnie czte-
ry lata odwiedzali ich browar, i wyrazili 
nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkają 
w całkiem normalnych czasach.

NO TO CHO!
W tym roku 101. urodziny obchodzi 

Ruch Chorzów – klub bardzo zasłużony 
w historii polskiej piłki nożnej, jeden 
z przedwojennych założycieli krajowej 
ligi (jeszcze jako Ruch Wielkie Hajduki) 
i 14-krotny mistrz Polski. Chociaż obec-
nie gra w trzeciej lidze, wciąż ma wier-
nych fanów na całym Śląsku, którzy wie-
rzą, że niedługo wróci do elity. Z okazji 
nieokrągłych urodzin klub przygotował 
dla kibiców wiele niespodzianek, wśród 
których jedną jest piwo Chorzowskie. 
Okolicznościowego pilsnera z odświeżo-
nym herbem na etykiecie można kupić 
w klubowych sklepach – eRce na ulicy 
Jagiellońskiej w Chorzowie i Strefie Ki-
bica na Cichej, czyli znanym Grzybku.

 MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
WIOSNA PORA RADOSNA
Nagrodę wylosowała: TERESA WILK.
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Park chmielowy w Cieszynie
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