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Pracownicy są inwestycją, nie 
kosztem
Grupa Kapitałowa JSW powoli od-
rabia straty po trudnym 2020 roku.

STRONA 3

Węgiel brunatny w centrum uwagi
Jacek Sasin: – Nie ma mowy o za-
mknięciu kopalni Turów.

� STRONA 5

Nowe technologie,  
a nie wycofywanie węgla

Niepopularność nie może być przy-
czyną wykluczenia.
� STRONA 8

Ford na wakacje
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

KATOWICE. Umowa społeczna dla górnictwa

Co na to Unia?
Proces odchodzenia od węgla energetycznego będzie przebiegał w sposób uporządkowany. Zapewnia 

to podpisana 28 maja w Katowicach umowa społeczna dla górnictwa. Zakłada ona między innymi 
wygaszenie kopalń węgla energetycznego do 2049 roku, pomoc publiczną dla górnictwa w tym 

okresie, osłony socjalne dla górników i mechanizmy wsparcia transformacji Śląska. Zanim umowa 
zacznie obowiązywać, potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej. Od jej decyzji zależy, czy Polska 
będzie mogła udzielić pomocy publicznej dla kopalń. Chodzi między innymi o dopłaty do redukcji 
wydobycia, finansowanie działań likwidacyjnych i osłon socjalnych dla górników. Wicepremier 

Jacek Sasin, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, szef gabinetu politycznego premiera 
Krzysztof Kubów, wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio oraz liderzy związków 

zawodowych podpisali 28 maja w Katowicach umowę społeczną dla górnictwa. – To nie jest tak, 
że spotykaliśmy się tutaj, bo uznaliśmy, że trzeba odejść od górnictwa, od tej gałęzi przemysłu, która 
jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki od wielu lat. Górnictwo nie powinno być postrzegane 
jedynie w wymiarze gospodarczym. To także element tradycji tego regionu, wszystko, co tworzyło 

przez prawie 200 lat jego tożsamość – powiedział Jacek Sasin. Sygnatariusze porozumienia 
nie ukrywali, że umowa społeczna dla górnictwa jest bardziej koniecznością wynikającą 

z polityki klimatycznej Unii Europejskiej niż sukcesem tworzącym radosny nastrój. Uczestnikom 
wielomiesięcznych negocjacji zakończonych podpisaniem umowy chodziło przede wszystkim o to, 

aby stworzyć najbardziej przyjazne warunki dla górników i perspektywę rozwoju dla regionu. 
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Temat na czasie
W pięć lat ponad 100 ofiar górniczej pracy.
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Znaleźć problem u sąsiada

Z uwagą obserwuję konflikt wokół kopalni węgla 
brunatnego Turów. Po skardze Czechów Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał natychmia-
stowe wstrzymanie wydobycia do czasu ostatecznego 
rozstrzygnięcia merytorycznego sprawy. Czesi uwa-
żają, że kopalnia ma negatywny wpływ na ich obszar 
sąsiadujący z nią. Podobno zanikają wody gruntowe, 
a pył jest uciążliwy dla mieszkańców czeskich miejsco-
wości. Jakoś nikt nie wspomina, że mamy do czynie-
nia na tamtym obszarze z suszą hydrologiczną, czyli 
zjawiskiem naturalnym w sytuacji, kiedy przez długi 
czas było mało opadów. W czasie gdy na pograniczu 
polsko-czeskim w rejonie Bogatyni panowała powódź, 
sytuacja była inna. 

Nasi sąsiedzi nie dodają, że w tamtym rejonie Europy, 
na styku granic Polski, Czech i Niemiec, działa wiele 

kopalń węgla brunatnego. Na przykład niemieckie 
sądy spory społeczności lokalnych z kopalniami roz-
strzygają bardzo często w prosty sposób. Przyznają, 
że wydobycie węgla brunatnego jest uciążliwe dla spo-
łeczności lokalnej, ale bardzo ważny interes społeczny 
usprawiedliwia takie działanie. Co jest tak ważnym 
interesem społecznym, że kraj uznawany za zielony 
musi wydobywać węgiel brunatny? Odpowiedź jest 
bardzo prosta – energia elektryczna. 

Sprawa Turowa powinna być dla nas ostrzeżeniem. 
Wkrótce może się okazać, że ingerencja w działal-

ność górniczą zostanie rozszerzona na kopalnie węgla 
kamiennego, w tym na kopalnie węgla koksowego. Bar-
dzo łatwo będzie znaleźć argumenty pseudoekologiczne 
przemawiające za tym, aby na Polsce próbować wymóc 
błyskawiczną likwidację górnictwa. W tym przypadku 
będzie działać prosta i sprawdzona zasada – trzeba zna-
leźć problem u sąsiada, żeby przykryć swój problem. 
I na koniec jeszcze jedna istotna uwaga – w Czechach 
zbliżają się wybory parlamentarne. Ktoś coś chce ugrać. 
I w ten sposób został wykreowany konflikt na skalę 
międzypaństwową.  •

Obrona Turowa

P rzez kilka dni byliśmy świadkami ostrych ataków 
na premiera Mateusza Morawieckiego, polską dy-

plomację, a nawet na cały rząd. Powodem była sprawa 
kopalni węgla brunatnego w Turowie. O co chodziło? 
Otóż Czesi skierowali do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej skargę na Polskę, ponieważ obawia-
ją się, że dalsze prace w kopalni odkrywkowej węgla 
brunatnego spowodują u nich straty ekologiczne, a ich 
przygraniczne miejscowości zostaną pozbawione wody. 
Trybunał nakazał wstrzymanie wydobycia do czasu 
wydania wyroku w sporze Czechy – Polska.

Naiwnością jest sądzić, że rację mają krytycy, którzy 
zarzucają rządowi bezczynność, zaniechania i brak 

chęci do rozmów z Czechami. Przecież takie rozmowy 
były, ale nasi partnerzy nie chcieli przyjmować naszych 
racji. Po decyzji trybunału były one kontynuowane 
na najwyższych szczeblach. 

P roblem polega na tym, że miejscowości po drugiej 
stronie granicy oddalone od kopalni o kilka kilome-

trów nie mają żadnych profitów ani z elektrowni, ani 
z wydobycia węgla, które są po polskiej stronie. Dlate-
go uważam, że gra toczy się o zyski, a nie o ekologię. 
Z punktu widzenia ekologii wstrzymanie wydobycia 
zgodnie z decyzją trybunału oznaczałoby olbrzymie 
straty nie tylko ekonomiczne, ale także straty w środo-
wisku naturalnym. 

Kopalni nie można ot tak sobie zamknąć bez odpo-
wiedniego zabezpieczenia obszaru wydobywczego 

i okolicy przed zatopieniem i obsuwaniem się ziemi. 
W dodatku kopalnia jest nierozerwalnie związana 
z elektrownią. Jej zamknięcie oznaczałoby zamknięcie 
elektrowni, która dostarcza 8 proc. energii potrzebnej 
do funkcjonowania polskiej gospodarki. Dlaczego to ta-
kie istotne? Węgla brunatnego nie da się transportować 
na duże odległości. Dlatego nie dziwi zapewnienie 
premiera, że nie możemy podporządkować się takiej 
decyzji.  •

F E L I E T O N

Nakazy, zakazy, instrukcje
W celu w miarę sprawnego korzystania z coraz bardziej 
skomplikowanych urządzeń układa się instrukcje obsługi. 
Wprawdzie piszą je ludzie świadomi, dla kogo to robią, 
jednak nie wszystko i nie zawsze się sprawdza. Poucza 
o tym między innymi telewizyjny serial analizujący przy-
czyny katastrof lotniczych. 

Z techniki system ten przeniesiono do zarządzania 
ludźmi. Instrukcje, regulaminy, procedury, polecenia, 
kontrole i audyty dają kierownictwom firm złudzenie 
panowania nad sytuacją i wiarę, że nawet jeśli coś 
złego się zdarzy, zarządzający będą kryci. Muszą tylko 
pilnować, by każdy pracownik potwierdził zapoznanie 
się ze stosem mądrych papierków (albo gigabajtami 
plików), zgodnie z którymi ma postępować.

Śmieszy nas szkolenie z otwierania konserw, czyli 
przykład, jaki przeleciał niedawno przez net. Mniej 
śmieszna jest sytuacja, w której pracodawca ma zapew-
nić pracownikom warunki bezpiecznej pracy, ale nie 
wolno mu żądać, by ci się zaszczepili, a sprawdzać, czy 
któryś znajduje się „pod wpływem”, powinien, odsta-
wiając człowieka od pracy i wzywając policję. 

Absurd? Pewnie tak. Ale to absurd biorący się 
z przyjętego sposobu myślenia. Z mnożenia praw nie-
spójnych, często przeczących sobie nawzajem, żądania, 
by jako obowiązujące traktować decyzje ujawnione 
na Twitterze albo podczas rozmowy z przedstawicielem 
gazety (z całym szacunkiem) bartników podlaskich. 

Takie podejście prowadzi do tego, że ludzie w mia-
rę jeszcze normalni traktują najsensowniejsze nawet 
zalecenia jako fanaberie zarządzających. Prostym przy-
kładem jest ustawienie znaku ograniczenia prędkości 
do 40 km/h na czteropasmowej ulicy z przejściami pod-
ziemnymi i brakiem skrzyżowań. Widzą to użytkowni-
cy. Nie widzą ci, którym dano władzę nad kawałkiem 
drogi. No i szczęśliwi policjanci, mający gdzie przyczaić 
się z radarem. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

W KWIETNIU BR. CENA WĘGLA ENERGETYCZNEGO w europej-
skich portach po raz pierwszy od dwóch lat przekro-
czyła poziom 76 dolarów za tonę. To między innymi 
efekt rosnącej produkcji energii z paliw kopalnych, 
przede wszystkim węgla – wskazuje katowicki oddział 
Agencji Rozwoju Przemysłu w podsumowaniu publi-
kacji prasowych dotyczących światowego rynku węgla 
w czwartym miesiącu tego roku.

JAK WYNIKA Z OPRACOWANIA ARP, W KWIETNIU BR. w krajach 
Europy Zachodniej nastąpił wzrost produkcji energii 
ze wszystkich paliw kopalnych – konsumpcja gazu 
wzrosła o 85 proc., węgla brunatnego i ropy o 54 proc., 
zaś największy wzrost – o 110 proc. – odnotował węgiel 
kamienny, którego konkurencyjność zwiększyły rosną-
ce ceny gazu. W efekcie wzrosły też marże elektrowni 
węglowych.

DO 2030 ROKU GRUPA TAURON zamierza przestawić swoje 
aktywa ciepłownicze z zasilania węglowego na ga-
zowe, uzyskując około 3–4 gigawatów mocy w źró-
dłach gazowych – poinformował prezes Taurona Paweł 
Strączyński.

TAURON PRACUJE NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII, którą naj-
później do końca września zarząd spółki zamierza 
przedstawić radzie nadzorczej. Publiczne ogłoszenie 

nowej strategii ma nastąpić przed końcem tego roku 
– poinformował prezes Taurona podczas konferencji 
poświęconej wynikom grupy w pierwszym kwartale br.

ZARZĄD TAURONA ZAPROPONOWAŁ STRONIE SPOŁECZNEJ wzrost 
płac o 180 złotych brutto, co podniosłoby koszty pracy 
o 67 mln złotych rocznie. Związkowcy postulują pod-
wyżkę o 340 złotych, co zwiększyłoby roczne koszty 
o 127 mln złotych. Strony zapewniają, że rozmowy 
płacowe będą kontynuowane. Związkowcy sprzeciwiają 
się też podziałowi Grupy Tauron poprzez wydzielenie 
z niej węglowych aktywów wytwórczych.

W MINIONYM SEZONIE GRZEWCZYM SPÓŁKA TAURON CIEPŁO 
wyprodukowała około 12 mln gigadżuli ciepła – około 
20 proc. więcej niż w poprzednim sezonie. Dane spółki 
potwierdzają, że ostatnia zima była najsurowsza od 10 lat.

W DĘBNICY KASZUBSKIEJ (POMORSKIE) należąca do hisz-
pańskiej grupy Uriel firma Ibereolica zainwestuje ponad 
100 mln złotych w budowę farmy wiatrowej o mocy  
20,7 megawatów. To kolejne przedsięwzięcie hiszpań-
skiego inwestora w Polsce – w Białym Borze (Zachodnio-
pomorskie) za około 675 mln złotych trwa już budowa 
farmy z 42 turbinami o łącznej mocy 145 megawatów.

TERENY BYŁYCH WALCOWNI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, gdzie 
ma powstać Śląskie Centrum Biznesu i Technologii, 

zostały wpisane do obszaru objętego Lokalnym Progra-
mem Rewitalizacji. Ma to pomóc w staraniach o środki 
z krajowych i unijnych programów rewitalizacyjnych. 
Na 22 hektarach poprzemysłowego terenu jest ponad 
66 tys. mkw. zadaszonej powierzchni użytkowej hal, 
które mają służyć nowym przedsięwzięciom.

DOBRA SYTUACJA W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
w pierwszych miesiącach br. jest pochodną jej silnych 
związków z gospodarką globalną. Światowy przemysł 
z dużą dynamiką wychodzi z pandemicznego dołka, 
a Polska i Śląsk wpisują się w ten trend – oceniają eks-
perci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DYNAMIKA REALNEGO SPADKU PKB, 
spowodowanego restrykcjami covidowymi wiosną 
zeszłego roku, należała do najwyższych w Polsce – 
wielkość spadku w 2020 roku przekroczyła 5 proc., 
podczas gdy w najlepszym pod tym względem woje-
wództwie wielkopolskim wskaźnik ten praktycznie się 
nie zmienił. Może to pogłębić problem słabej dynamiki 
PKB województwa śląskiego względem konkurencyj-
nych regionów oraz relatywnie niskiego poziomu PKB 
na jednego mieszkańca w odniesieniu do potencjału 
gospodarczego województwa – uważają specjaliści 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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– Pracownicy są dla nas inwestycją, nie 
kosztem. Cenimy ich ciężką pracę i kom-
petencje. Są naszym fundamentem dla 
kształtowania procesów wzrostu i rozwo-
ju – zapewniała inwestorów i dziennika-
rzy prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Barbara Piontek podczas prezentacji wy-
ników Grupy JSW w pierwszym kwartale 
tego roku. Szefowa jastrzębskiej spółki 
przypomniała, że od lipca płace załogi 
wzrosną o 3,4 proc., i jednoznacznie zade-
klarowała, że choć firma jest wciąż na mi-
nusie, zarząd nawet nie myśli o zamra-
żaniu wynagrodzeń – docelowo chciałby 
jednak, by płace były powiązane z wyni-
kami spółki.

WYŻSZE PRZYCHODY, 
MNIEJSZA STRATA

– Obecnie, z mojej inicjatywy, podję-
liśmy temat zbudowania nowego syste-
mu płacowego, który byłby uzależniony 
od EBITDA i kształtowany byłby rocznie 
– wyjaśniła prezes Piontek, deklarując 
dialog ze stroną społeczną w tej spra-
wie. W pierwszym kwartale tego roku 
wartość wskaźnika EBITDA (to zysk 
operacyjny przed potrąceniem kosztów 
finansowych, podatków i amortyzacji) 
bez zdarzeń jednorazowych wyniosła 
w Grupie JSW 112,6 mln złotych, zaś 
kwartalna strata netto przekroczyła  
179 mln złotych – to mniej niż przed 
rokiem, kiedy Grupa zamknęła pierwszy 
kwartał stratą rzędu 208,8 mln złotych. 
W stosunku do poprzedniego kwarta-
łu przychody Grupy, sięgające niemal  
2 mld złotych, były wyższe o 12 proc.  
– Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia 
straty po trudnym 2020 roku. Na bieżąco 
analizujemy wpływ pandemii korona-
wirusa na sytuację rynkową i wszelkie 
sygnały płynące od naszych kontrahen-
tów, mające bezpośredni wpływ na zapo-
trzebowanie na produkty naszej Grupy, 
a co za tym idzie wielkość przycho-
dów – skomentowała Barbara Piontek. 
– Obserwujemy wyraźne zwiększenie 

zapotrzebowania na produkty Grupy 
Kapitałowej JSW. Po wielomiesięcznym 
zastoju gospodarka zaczyna wracać 
na dobre tory, a to bardzo dobry sygnał 
dla naszej spółki – oceniła prezes.

BEZ OSZCZĘDNOŚCI 
NA INWESTYCJACH
Korzystny wpływ na przychody Gru-

py miała średnia cena koksu, która wy-
niosła 885,60 złotych za tonę – o 5,7 proc. 
więcej niż rok wcześniej. O 15,4 proc. 
niższa była natomiast średnia cena węgla 
do celów metalurgicznych, która wynio-
sła 413,08 złotych za tonę. W pierwszym 
kwartale kopalnie JSW wyprodukowały 
około 3,4 mln ton węgla – około 16,6 proc. 
mniej niż w porównywalnym okresie 
przed rokiem i około 10 proc. mniej 
niż w poprzednim kwartale. O blisko 
15 proc. wzrosła natomiast rok do roku 
sprzedaż węgla. Wiceprezes JSW ds. 
rozwoju Tomasz Duda zadeklarował, 

że w kolejnych latach spółka zamierza 
utrzymać roczne wydobycie na pozio-
mie około 15 mln ton, z perspektywą jego 
zwiększenia w dłuższym okresie. Zarząd 
JSW zapewnia, że nie będzie oszczędności 
na inwestycjach służących udostepnieniu 
nowych pokładów węgla. – Wprowadzi-
liśmy w tym roku szereg oszczędności, 
natomiast staraliśmy się nie uszczuplać 
procesów inwestycyjnych, ponieważ 
jest to dla nas zapewnienie przychodów 
w przyszłych okresach. Dalej realizujemy 
nasze inwestycje na zadeklarowanym 
poziomie – zapewniła prezes Barbara 
Piontek. Potwierdziła, że pierwszy węgiel 
z nowo budowanej kopalni Bzie powinien 
pojawić się w grudniu tego roku. Założo-
ny w tegorocznym planie techniczno-eko-
nomicznym Capex, czyli poziom inwesty-
cji, ma wartość 2,59 mld złotych, licząc 
z kosztami zbrojenia ścian wydobyw-
czych. W pierwszym kwartale br. Gru-
pa JSW wydała na inwestycje (w ujęciu 

gotówkowym) 536,4 mln złotych – ponad 
10 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 
zeszłego roku.

DOBRE PERSPEKTYWY DLA 
KOKSU
W fazę realizacji wchodzi jedna 

z najważniejszych inwestycji Grupy JSW 
w segmencie koksowniczym – budowa 
baterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń w Dą-
browie Górniczej. W ostatnim czasie 
rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę 
budowy masywu ceramicznego tej ba-
terii wraz z osprzętem – wygrała firma 
Zarmen. – Budowa baterii nr 4 w Kok-
sowni Przyjaźń według zakładanego pro-
jektu jest dziś kluczowa dla utrzymania 
wolumenu zdolności produkcyjnych 
koksu i węglopochodnych na obecnym 
poziomie, a także przyszłego wzrostu – 
wyjaśnia Barbara Piontek. Z Koksowni 
Przyjaźń pochodzi obecnie trzy czwarte 
produkcji koksu w Grupie JSW. – Utrzy-
manie potencjału produkcyjnego tego 
kluczowego zakładu poprzez budowę 
nowej baterii jest jednym z kluczowych 
zadań oraz racjonalnym z punktu wi-
dzenia ekonomiki produkcji – podkreśla 
prezes. Nowa bateria powstanie na miej-
scu zwolnionym przez poprzednią, z wy-
korzystaniem istniejących elementów 
infrastruktury, na przykład instalacji 
suchego chłodzenia koksu. Projekt za-
kłada wykonanie baterii w tzw. techno-
logii wsadu ubijanego, co daje możliwość 
ograniczenia zużycia węgli o bardzo 
dobrych parametrach jakościowych 
(typu 35) na rzecz węgli typu 34 (ga-
zowo-koksowych) – w efekcie można 
będzie taniej uzyskać koks najwyższej 
jakości. W pierwszym kwartale br. kok-
sownie Grupy JSW wytworzyły ponad 
0,9 mln ton koksu – około 12,5 proc. 
więcej niż przed rokiem. Przychody 
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych 
do odbiorców zewnętrznych sięgnęły 
974,3 mln złotych i były wyższe o blisko 
30 proc. wobec poprzedniego kwartału. 
  HANNA KRZYŻOWSKA

Grupa Kapitałowa JSW powoli odrabia straty po trudnym 2020 roku

Pracownicy są inwestycją, nie kosztem

BARBARA PIONTEK, PREZES 
ZARZĄDU JSW SA: Przed�
nami� szereg� wyzwań.�
Chcemy� poprawić� pro-
cesy�wydobywcze�i�usta-
bilizować� procesy� in-
westycyjne�poprzez� ich�

konsekwentną� realizację.� Zadbamy�
o� prace� przygotowawcze,� ponieważ�
one�decydują�o�przyszłości�firmy.�Naj-
ważniejsze�jest�bezpieczeństwo�pracy,�
dlatego�koncentrujemy�się�na�poprawie�
klimatyzacji�w�kopalniach.�Pracownicy�
są�dla�nas�inwestycją,�to�od�nich�zale-
ży�przyszłość�firmy.�Bardzo�ważne�jest�
zagospodarowanie�metanu,�wód�poko-
palnianych�oraz�odpadów.�JSW�będzie�
konsekwentnie�realizować�zadania�bu-
dowy�gospodarki�obiegu�zamkniętego.�
Jesteśmy�spółką,�która�chce�aktywnie�

uczestniczyć�w�budowie�Europejskiego�
Zielonego�Ładu.�

TOMASZ DUDA, ZASTĘPCA PRE-
ZESA ZARZĄDU DS. ROZWOJU, 
P.O. ZASTĘPCY PREZESA ZA-
RZĄDU DS. TECHNICZNYCH 
I OPERACYJNYCH:� Nakła-
dy� na� inwestycje� w� GK�
JSW�w�pierwszym�kwar-

tale� wyniosły� ponad� 411� mln� złotych.�
Są�niższe�o�około�27�proc.�w�porównaniu�
z�pierwszym�kwartałem�2020�roku.�Wyni-
ka�to�z�rozkładu�planów�inwestycyjnych.�
W�następnych�kwartałach�te�nakłady�będą�
wyższe.� Nakłady� na� inwestycje� w� JSW�
w�pierwszym�kwartale�to�359�mln�złotych�
–�są�niższe�o�ponad�23�proc.�w�stosunku�
do�czwartego�kwartału�2021�roku.�To�tak-
że�efekt�harmonogramu�przygotowanego�

na�ten�rok.�W�skali�całego�2021�roku�na-
kłady�inwestycyjne�w�JSW�będą�na�po-
równywalnym�poziomie�do� roku�2020.�
W�okresie�krótko-�i�średnioterminowym�
planujemy�wydobycie�węgla�na�poziomie�
około�15�mln�ton.�W�perspektywie�długo-
terminowej�będziemy�dążyć�do�zwiększe-
nia�wydobycia.�Podejmujemy�działania,�
aby�maksymalnie�zwiększyć�udział�węgla�
koksowego�w�produkcji.�Produkcja�wę-
gla�w�2021�roku�powinna�być�większa�niż�
w�roku�poprzednim.�

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK, 
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄ-
DU DS. HANDLU:� Sytuacja�
na�rynku�jest�skompliko-
wana.�Mamy�historyczny�
poziom� cen� na� wyroby�
stalowe.� Obserwujemy�

to�na�globalnym�rynku.�Wzrost�produk-
cji� stali� na� świecie� to� ponad� 10� proc.�
Notowania�koksu�wzrastają�o�43�proc.,�
a� na� rynku� chińskim� nawet� o� ponad�
53�proc.�Natomiast�ceny�spotowe�węgli�
koksowych�w�tym�samym�okresie�spadają�
o�około�17�proc.�Taka�sytuacja�jest�mię-
dzy�innymi�efektem�wojny�gospodarczej�
między�Australią�a�Chinami.�To�powoduje�
nerwowość�na�rynku�węgla�koksowego,�
bo�czasem�w�ciągu�jednego�dnia�notowa-
nia�potrafią�wzrosnąć�o�10�proc.,�a�potem�
wracają�do�niskich�poziomów.�Nasza�sy-
tuacja�jest�o�tyle�skomplikowana,�że�ceny,�
po�jakich�sprzedajemy�węgiel�do�celów�
metalurgicznych,� są� oparte� na� cenach�
kształtowanych�na�podstawie�kontraktów�
Australia�–�reszta�świata.�Mimo�nerwowo-
ści�na�rynkach�globalnych�zauważamy,�
że�ceny�sprzedaży�powoli�wzrastają.�� •
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Spółka dostosowuje się do wymagań rynku
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– Ta inwestycja będzie gotowa do prowa-
dzenia, natomiast my, jako Tauron, nie bę-
dziemy jej prowadzić, tak jak nie będziemy 
prowadzili już żadnych inwestycji związa-
nych ze źródłami konwencjonalnymi – po-
wiedział prezes Taurona Paweł Strączyń-
ski, pytany podczas konferencji prasowej 
o przyszłość budowanego od blisko czte-
rech lat w Jaworznie szybu Grzegorz. 

Nowe parametry tego przedsięwzię-
cia są obecnie tematem mediacji między 
Tauronem Wydobycie a wykonawcą szy-
bu, prowadzonych przy udziale Proku-
ratorii Generalnej. Ich efekt poznamy 
w najbliższych miesiącach.

INWESTYCJA NA PÓŁMETKU?
Gdy we wrześniu 2017 roku z pompą 

inaugurowano budowę szybu, całkowitą 
wartość inwestycji szacowano na ponad 
pół miliarda złotych. Zakładano, że głębo-
ki na 870 m szyb uzyska pełną funkcjonal-
ność w 2023 roku, dając kopalni Sobieski 
– a w przyszłości kopalni zespolonej Sobie-
ski-Janina – dostęp do perspektywicznego 

złoża Dąb i skracając o ponad połowę dro-
gę załogi do ścian wydobywczych. Do-
tychczas wydrążono 80 m szybu, jednak 
zaawansowanie całego przedsięwzięcia 
– wraz z infrastrukturą na powierzch-
ni – Tauron ocenia na około 50 proc. 
– Jest prowadzone mrożenie górotworu, 
tak że w każdej chwili jest możliwość 
kontynuowania w określonym zakresie 
tej inwestycji. Sam szyb jest wydrążony 
do głębokości 80 m, natomiast cała infra-
struktura powierzchniowa do drążenia, 

jak i do docelowej eksploatacji jest prak-
tycznie albo w części ukończona, albo 
na ukończeniu – informuje wiceprezes 
Taurona ds. zarządzania majątkiem Jerzy 
Topolski. Prowadzone obecnie rozmowy 
z wykonawcą prac dotyczą warunków 
ewentualnego dalszego kontynuowania 
budowy szybu Grzegorz, tak aby spełnił 
on minimum warunków technicznych 
i ekonomicznych dla eksploatacji złoża, 
zwłaszcza nowego złoża Dąb dla kopalń 
Sobieski i Janina, które docelowo będą 

kopalnią zespoloną. Jednak zakończenie 
inwestycji – jeżeli nastąpi – będzie reali-
zowane już raczej poza Grupą Tauron.

ZDECYDUJE NOWY 
WŁAŚCICIEL
– Tauron utrzyma tę inwestycję 

w stanie niepogorszonym – wyłoży nie-
zbędne kwoty, które spowodują, że jej 
stan się nie pogorszy. Ta inwestycja bę-
dzie gotowa do prowadzenia, natomiast 
my, jako Tauron, tej inwestycji nie bę-
dziemy prowadzić – tak jak nie będziemy 
prowadzili już żadnych inwestycji zwią-
zanych ze źródłami konwencjonalnymi 
(…). To, co dla nas jest najważniejsze 
– po wydzieleniu aktywów węglowych 
chcemy pozostawić majątek nowemu 
właścicielowi w takim stanie, żeby mógł 
podejmować decyzje co do dalszych kie-
runków eksploatacji – deklaruje prezes 
Taurona Paweł Strączyński, przypomi-
nając, iż szyb Grzegorz to zabezpiecze-
nie możliwości dalszej eksploatacji złóż 
kopalni Sobieski.

 MH

Tauron nie zamierza już inwestować w górnictwo i energetykę węglową

Co dalej z szybem Grzegorz?
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Plac budowy szybu Grzegorz

Przygotowany w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych wniosek o zgodę Komisji 
Europejskiej na rozwiązania pomocowe 
zawarte w umowie społecznej dla górnic-
twa trafił do Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, skąd po ostatecznym 
zredagowaniu i przetłumaczeniu został 
przesłany do Brukseli.

Konstrukcja wniosku prenotyfika-
cyjnego opiera się na dwóch filarach 
pomocy publicznej: pierwszy zakłada 
pokrywanie tzw. kosztów nadzwyczaj-
nych – między innymi wydatków na li-
kwidację kopalń i osłon socjalnych dla 
odchodzących z pracy górników, drugi 
przewiduje dopłaty do redukcji produk-
cji węgla. – To komplet, czego oczeku-
jemy: posiadając instrumenty kosztów 
nadzwyczajnych i dopłat do redukcji 
produkcji, jesteśmy – moim zdaniem 
– w stanie ten proces odpowiednio roz-
łożyć w czasie – przekonywał wicemi-
nister aktywów państwowych Artur 
Soboń podczas majowego posiedzenia 
sejmowej Podkomisji ds. Sprawiedliwej 
Transformacji.

BUDŻET DOPŁACI 
DO REDUKCJI WYDOBYCIA 
WĘGLA?
– Całość tej konstrukcji nie opiera 

się na tym, że mamy jakieś specjalne 
przywileje dla górników, ale na tym, 
iż likwidujemy poszczególne jednost-
ki, a robiąc to, ponosimy koszty, także 
osobowe. To są właśnie osłony społecz-
ne – wyjaśniał wiceszef MAP. Przypo-
mniał, że tego typu „koszty nadzwy-
czajne”, związane z likwidacją kopalń 
i osłonami dla górników, to mechanizm 

akceptowany już w przeszłości przez 
Komisję Europejską, zgodny z unijnymi 
regulacjami z 2010 roku. – Nowy filar, 
który chcemy reaktywować na wzór nie-
miecki, to dopłaty do redukcji produkcji 
– mówił Artur Soboń. Prenotyfikacja, 
w ramach której niebawem złożony bę-
dzie polski wniosek dotyczący wsparcia 
dla górnictwa, to rodzaj postępowania 
w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej. Jest ono prowadzone między 
państwem członkowskim UE a KE i nie 
powinno trwać dłużej niż dwa miesią-
ce. W tym czasie służby Komisji oraz 
państwa członkowskie mają możliwość 
nieformalnego i poufnego przedysku-
towania prawnych i ekonomicznych 
aspektów projektu przyznania pomocy. 
Ma to wpłynąć na lepsze przygotowanie 
późniejszej notyfikacji. W toku takiego 
postępowania państwa ubiegające się 
o notyfikację mogą liczyć na nieformal-
ne wskazówki dotyczące zgłaszanych 
projektów.

PIERWSZE URLOPY I ODPRAWY 
– JESZCZE W TYM ROKU
Odpowiadając na pytania posłów, 

wiceminister Soboń przypomniał, 
że podpisana 28 maja w Katowicach 
umowa społeczna, określająca zasady 
i tempo stopniowej likwidacji górnic-
twa węgla energetycznego oraz mecha-
nizmy wsparcia transformacji Śląska, 
przewiduje dwa rodzaje odejść górników 
z pracy: naturalne odejścia emerytalne 
oraz odejścia związane z likwidacją za-
kładów, przy możliwości skorzystania 
z urlopów przedemerytalnych (płatnych 
w wysokości 80 proc. dotychczasowe-
go wynagrodzenia) i jednorazowych 

120-tysięcznych odpraw pieniężnych. 
W pierwszej kolejności pracownicy 
likwidowanych kopalń mają jednak 
przechodzić do czynnych zakładów. 
Dziś trudno precyzyjnie oszacować, ilu 
pracowników ostatecznie zdecyduje 
się na osłony socjalne. MAP spodziewa 
się, że tylko w związku z przekazaniem 
do spółki restrukturyzacyjnej wydzie-
lonego z PGG ruchu Pokój odejść może 
nawet 3,9 tys. uprawnionych do osłon 
górników. Z urlopów i odpraw będą 
mogli skorzystać też obecni pracownicy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy – 
jeśli wyrażą taką wolę – trafią do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń z wydzielonym 
nieprodukcyjnym majątkiem ruchu 
Jastrzębie. By osłony można było uru-
chomić już w połowie tego roku, MAP 
przygotowało projekt nowelizacji usta-
wy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego. Docelowo jednak ma po-
wstać nowa ustawa górnicza, zawiera-
jąca rozwiązania uzgodnione w umowie 
społecznej.

SOLIDARNOŚĆ ZA UMOWĄ 
SPOŁECZNĄ
Podpisana 28 maja umowa ma cztery 

załączniki dotyczące pomocy publicz-
nej dla kopalń, inwestycji w czyste tech-
nologie węglowe, wykazu gmin górni-
czych dotkniętych transformacją oraz 
instrumentów wsparcia gmin i firm 
okołogórniczych. Porozumienie prze-
widuje ponadto warte łącznie ponad  
16 mld złotych inwestycje w czyste tech-
nologie węglowe oraz powołanie spe-
cjalnego Funduszu Transformacji Śląska 
z 500-milionowym kapitałem początko-
wym i gwarancjami na kolejny miliard 

złotych. Przed ostatecznym podpisaniem 
umowy jej treść musiały zaakceptować 
statutowe gremia poszczególnych związ-
ków zawodowych. Jako jedna z ostatnich 
dokument poparła Rada Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ So-
lidarność. Związkowcy czekali z akcep-
tacją umowy, chcąc wcześniej między 
innymi przeanalizować plany operacyj-
ne poszczególnych kopalń i ocenić, czy 
są one zgodne z zapisami wynegocjowa-
nego porozumienia. Chodziło głównie 
o spójność planów z rozpisanymi do 2049 
roku datami wygaszania poszczególnych 
kopalń. Lider górniczej „S” Bogusław Hu-
tek przyznał, że w wewnętrznej dysku-
sji pojawiały się rozmaite wątpliwości, 
ostatecznie jednak związkowcy poparli 
umowę. – Przeważyły sprawy ludzkie. 
Zależało nam na zabezpieczeniu ludziom 
pracy do momentu uzyskania praw eme-
rytalnych; na tym, by wynegocjowane 
instrumenty osłonowe weszły w życie 
i by żaden górnik nie stracił pracy wcze-
śniej bez odpowiedniej rekompensaty 
– wyjaśnił szef górniczej Solidarności, 
który chciałby, aby w ostatecznej treści 
umowy ujęto także prywatną kopalnię 
Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 
W negocjacjach umowy społecznej 
uczestniczyło 16 związkowców – wśród 
nich przedstawiciele różnych struktur 
Solidarności, OPZZ, Związku Zawodo-
wego Górników w Polsce, Związku Za-
wodowego Pracowników Dołowych, 
Porozumienia Związków Zawodowych 
Kadra oraz Sierpnia’80 i Solidarności’80. 
Wszystkie te związki zaakceptowały już 
treść umowy, co otworzyło drogę do jej 
podpisania.

 TW

MAP i UOKiK pracują nad wnioskiem prenotyfikacyjnym ws. umowy społecznej

Dwa filary pomocy dla górnictwa
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Awaria, pożar i unijny trybunał sprawi-
ły, że polski węgiel brunatny i wytwarza-
na z niego energia znalazły się w maju 
w centrum uwagi. Awarię stacji rozdziel-
czej w Rogowcu udało się usunąć, pożar 
taśmociągu w Elektrowni Bełchatów uga-
sić, a napiętą sytuację wokół zagrożonej, 
przynajmniej czasowym, zamknięciem 
kopalni Turów nieco uspokoić. Pozytywną 
stroną ostatnich wydarzeń jest uświado-
mienie opinii publicznej, co dla polskiego 
systemu elektroenergetycznego oznacza-
łoby nagłe wyłączenie energetyki opar-
tej na węglu brunatnym. Rząd zapewnia, 
że do tego nie dojdzie, a kopalnie i elek-
trownie Turów i Bełchatów mają przed 
sobą wieloletnią perspektywę działania.

SPOKOJNIE, TO TYLKO AWARIA

Zwiastunem kryzysowego dla wę-
gla brunatnego tygodnia była 17 maja 
awaria stacji rozdzielczej Polskich Sie-
ci Energetycznych w Rogowcu, która 
spowodowała awaryjne wyłączenie  
10 bloków energetycznych Elektrow-
ni Bełchatów o łącznej mocy około  
3900 megawatów. W momencie awarii 
jednostki Bełchatowa oddawały do sys-
temu 3640 MW, czyli przeszło 15 proc. 
krajowego zapotrzebowania na energię. 
Wsparciem dla systemu okazała się wów-
czas między innymi Elektrownia Turów, 
w której niedawno do eksploatacji prze-
kazano nowoczesny blok energetyczny 
o mocy 496 MW, cztery pozostałe elek-
trownie spółki PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna oraz elektrownie 
szczytowo-pompowe Grupy PGE. Awa-
rię, której prawdopodobną przyczyną 
było zwarcie w stacji rozdzielczej PSE, 
szybko usunięto i Elektrownia Bełchatów 
wznowiła produkcję prądu, którego jest 
największym w Polsce dostawcą – wy-
twarza ponad 20 proc. krajowej energii 
dla 11,5 mln gospodarstw domowych. 
Pięć dni po awarii w elektrowni zapalił 
się taśmociąg doprowadzający węgiel 
do bloku energetycznego nr 14. Sięgające 
30 metrów płomienie strawiły urządze-
nie na długości około 200 metrów. Blok 
nr 14 o mocy 858 MW został odłączony, 
w zamian uruchomiono jeden z bloków 
rezerwowych, a następnie dodatkowo 
dwie jednostki, które zasiliły system 
mocą ponad 750 MW. W opinii komisji 
powołanej po wybuchu pożaru infra-
struktura związana z transportem węgla 
do bloku 14 została nieznacznie uszko-
dzona, więc konieczny będzie remont.

WIELKI POŻAR BEZ OGNIA
Dzień przed pojawieniem się ognia 

w Elektrowni Bełchatów międzynaro-
dowy „pożar” wywołała decyzja Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
który przychylił się do wniosku Czech 
i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzy-
manie wydobycia węgla brunatnego 
w kopalni Turów do czasu merytorycz-
nego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Cze-
si uważają, że kopalnia ma negatywny 
wpływ na regiony przygraniczne, gdzie 
zmniejszył się poziom wód gruntowych. 
– Podnoszone przez Czechy zarzuty doty-
czące stanu faktycznego i prawnego uza-
sadniają zarządzenie wnioskowanych 

środków tymczasowych – napisała 
w postanowieniu wiceprezes unijnego 
trybunału Rosario Silva de Lapuerta. 
Pod koniec lutego, po tym jak nie doszło 
do porozumienia w ramach prowadzo-
nych konsultacji transgranicznych, Cze-
chy wniosły przeciwko Polsce skargę 
do TSUE w sprawie rozbudowy kopalni 
Turów z wnioskiem o środki tymczaso-
we, czyli nakaz wstrzymania wydobycia. 
Minister środowiska Czech Richard Bra-
bec tłumaczył, że pozew jest niezbędny 
dla ochrony czeskich obywateli, ponie-
waż Polska – jego zdaniem – nie spełniła 
postulatów Pragi związanych z ochroną 
środowiska. Minister zapowiedział też, 
że rozmowy z naszym krajem będą kon-
tynuowane, ale Czechy traktują obecne 
wydobycie w Turowie jako nielegalne – 
mimo wydanej w Polsce koncesji umoż-
liwiającej prowadzenie eksploatacji 
do 2044 roku. Wydając decyzję, TSUE 
ocenił, że wydobycie węgla brunatnego 
w kopalni Turów do czasu ogłoszenia 
ostatecznego wyroku może mieć ne-
gatywny wpływ na poziom lustra wód 
podziemnych w Czechach, zaś Polska 
nie wykazała w wystarczający sposób, 
że zaprzestanie wydobycia wiązałoby 
się z rzeczywistym zagrożeniem jej bez-
pieczeństwa energetycznego, zaopatrze-
nia polskich odbiorców w energię czy 
z zagrożeniem dla transgranicznych 
przesyłów energii. Kompleks energe-
tyczny Turów zapewnia dostawy prądu 
do 3,7 mln polskich gospodarstw domo-
wych, co stanowi do 7 proc. krajowego 
zapotrzebowania na energię. – Decyzja 
TSUE to droga do dzikiej transformacji 
energetycznej – komentowali na gorąco 
przedstawiciele PGE.

TURÓW BĘDZIE PRACOWAĆ
– Nie ma przesłanek, aby posta-

nowienie TSUE mogło być wykonane. 
Byłoby to ciosem w polską gospodarkę 
i pociągnęłoby za sobą skutki społecz-
no-ekonomiczne – ocenił wicepremier 
Jacek Sasin, który kilka dni po decyzji 
trybunału, wraz z wiceszefem MAP 
Arturem Soboniem i prezesem PGE 
Wojciechem Dąbrowskim, przy-
jechał do Bogatyni, by spotkać się 

z pracownikami kopalni i elektrowni 
Turów. – Podtrzymujemy deklarację, 
że nie ma mowy o zamknięciu kopalni 
Turów. Zarówno strona rządowa, jak 
i PGE robiły dotychczas wszystko, aby 
ten spór ze stroną czeską zakończyć. 
Zamknięcie kompleksu Turów miałoby 
katastrofalne skutki społeczne i gospo-
darcze. Podjęliśmy rozmowy ze stro-
ną czeską na różnych poziomach, aby 
rozwiązać sporne kwestie dotyczące 
odziaływania kopalni na otoczenie. 
Dzięki temu został wypracowany pełny 
zestaw działań, które będą podstawą 
umowy dwustronnej kończącej ten spór 
– zapewnił wicepremier. – Kopalnia 
w Turowie pracuje i będzie dalej praco-
wać, ani przez chwilę nie zakładaliśmy 
innego scenariusza. Posiadamy ważną, 
legalnie wydaną koncesję, na podsta-
wie której prowadzimy i będziemy pro-
wadzić wydobycie. Spełniliśmy wszyst-
kie warunki potrzebne do otrzymania 
koncesji, jak również zobowiązania 
ustalone w trakcie konsultacji trans-
granicznych ze stroną czeską – dodawał 
prezes PGE. Potwierdził, że planowana 
jest budowa wału ziemnego zabezpie-
czającego czeską stronę przed pyłami 
z kopalni. Przypomniał też, że w ostat-
nich latach kopalnia zrealizowała inwe-
stycje minimalizujące wpływ odkryw-
ki na środowisko o łącznej wartości 
około 90 mln złotych. Kompleks Turów 
ma pracować co najmniej do 2044 roku.

SZANSA NA POROZUMIENIE
O sprawie Turowa na margine-

sie unijnego szczytu w Brukseli pre-
mier Mateusz Morawiecki rozmawiał 
z szefem czeskiego rządu Andrejem 
Babiszem. – Wydaje się, że jesteśmy 
już bardzo bliscy porozumienia – mó-
wił po spotkaniu polski premier. Aby 
jednak Czesi wycofali swój wniosek 
do TSUE, wcześniej strony muszą podpi-
sać umowę bilateralną. W ramach tego 
porozumienia realizowane mają być 
wieloletnie projekty z udziałem strony 
polskiej w wysokości do 45 mln euro. 
Wcześniej szef polskiego rządu nazwał 
decyzję trybunału w sprawie Turowa 
„niesprawiedliwą i niesłuszną”. 

PRAWO DO WŁASNEGO MIKSU 
NIE ZWALNIA Z DBAŁOŚCI 
O ŚRODOWISKO

Do polsko-czeskiego sporu odniosło 
się Europejskie Stowarzyszenie Węgla Ka-
miennego i Brunatnego Euracoal, pod-
kreślając, że każde państwo UE ma pra-
wo wybrać miks energetyczny i określić 
warunki eksploatacji swoich zasobów 
energetycznych, ale jednocześnie musi 
przestrzegać unijnych przepisów środowi-
skowych, w tym tych dotyczących oceny 
oddziaływania na środowisko. – W ra-
mach społecznej odpowiedzialności każde 
przedsiębiorstwo górnicze jest zobowią-
zane do przekazywania informacji i kon-
sultacji z osobami, na które ma wpływ 
jego działalność – oświadczyło Euracoal, 
zwracając uwagę, że czasowe zaprzesta-
nie działalności kopalni węgla brunatnego 
w ogóle, a kopalni Turów w szczególności, 
samo w sobie nie rozwiązuje pilnej kwe-
stii dotyczącej gospodarki wodnej w są-
siedztwie kopalni, ponieważ ze wzglę-
dów technologicznych pompowanie wody 
musi być prowadzone także wtedy, kiedy 
kopalnia nie pracuje. – Ponadto ostateczne 
zamknięcie kopalni Turów w krótkim cza-
sie wiąże się z poważnymi zagrożeniami 
środowiskowymi, społecznymi, technicz-
nymi i zagrożeniem bezpieczeństwa na-
rodowego. Wdrożenie odpowiednich dla 
takich wyzwań rozwiązań ma kluczowe 
znaczenie dla uniknięcia konsekwencji 
o nieodwracalnym charakterze – ocenia 
europejskie stowarzyszenie, które liczy 
na szybki konsensus w tej sprawie.

KOLORZ: KOPALNIA 
I ELEKTROWNIA TO NIE 
SAMOTNE WYSPY
Na zażegnanie kryzysu wokół Turowa 

liczy też szef śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności Dominik Kolorz. – Mam nadzieję, 
że międzynarodowy konflikt o przyszłość 
kopalni węgla brunatnego i elektrowni 
Turów zostanie rozstrzygnięty po my-
śli blisko 4 tys. zatrudnionych tam ludzi 
i ich rodzin; że zachowają pracę, źródło 
utrzymania i godne płace – mówi związ-
kowiec, wyrażając ubolewanie, że do-
piero „wielki pożar” wymusił działania 
w sprawie Turowa. – Przykład z kopalnią 
Turów pokazuje, że aby problem zyskał 
szerokie zainteresowanie opinii publicz-
nej, aby zmusił decydentów do podjęcia 
szybkich i konkretnych działań, musi 
– niestety – najpierw wybuchnąć wielki 
pożar, musi nastąpić jakieś dramatyczne 
wydarzenie. Dopiero wtedy dostrzega 
się, że jakaś kopalnia czy elektrownia 
to nie samotna wyspa, ale tysiące miejsc 
pracy – nie tylko w tych zakładach, ale też 
w firmach kooperujących. To jest życie 
tysięcy rodzin – wskazał Kolorz, według 
którego konflikt wokół Turowa uświa-
damia skalę wyzwań i zagrożeń, przed 
jakimi w kontekście transformacji sta-
ją Śląsk i górnictwo węgla kamiennego. 
9 czerwca w południe w Warszawie 
odbędzie się demonstracja z udziałem 
między innymi związkowców z Turowa, 
organizowana przez sztab protestacyjno-
-strajkowy Krajowego Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki Solidarności.

 MH

JACEK SASIN: Nie ma mowy o zamknięciu kopalni Turów

Węgiel brunatny w centrum uwagi

Ostateczne zamknięcie kopalni Turów w krótkim czasie wiąże się z poważnymi zagrożeniami 
środowiskowymi, społecznymi, technicznymi i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego
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W maju Wyższy Urząd Górniczy opubliko-
wał ocenę stanu bezpieczeństwa pracy, 
ratownictwa górniczego oraz bezpieczeń-
stwa powszechnego w związku z działal-
nością górniczo-geologiczną w 2020 roku. 

Doroczna analiza pozwala nie tyl-
ko prześledzić, jak w kolejnych latach 
zmieniają się nasilenie i zakres zagrożeń 
naturalnych w zakładach górniczych 
(tąpaniami, pożarowego, metanowego, 
zawałami, wodnego, klimatycznego, 
wybuchem gazów i skał, erupcyjnego, 
siarkowodorowego, wybuchem pyłu wę-
glowego czy osuwiskowego), ale przede 
wszystkim może być podstawą działań 
służących poprawie poziomu bezpie-
czeństwa i higieny pracy w górnictwie.

NAJCZĘŚCIEJ WINNY 
JEST CZŁOWIEK
Dane nadzoru górniczego wskazu-

ją, że po wzroście ogólnej liczby wypad-
ków w górnictwie w minionych latach 
(z 2074 w 2016 roku do 2326 w 2019 roku) 
w ubiegłym roku liczba takich zdarzeń 
spadła do 2029 i była najniższa w minio-
nych pięciu latach. Spadek dotyczył też 
łącznej liczby wypadków śmiertelnych 
i ciężkich – z 36 w roku 2016 do 29 w roku 
ubiegłym. Analiza przyczyn wypadków 
z ostatnich lat wykazała niepokojący 
wzrost procentowego udziału wypad-
ków śmiertelnych i ciężkich zawinionych 
przez człowieka, czyli będących następ-
stwem popełnionych przez pracowników 
błędów, zaniedbań obowiązków oraz nie-
przestrzegania – często podstawowych – 
zasad i przepisów BHP. W 2016 roku – jak 
wyliczył WUG – 41,7 proc. śmiertelnych 
i ciężkich wypadków w górnictwie było 
spowodowane tzw. czynnikiem ludzkim, 
zaś w zeszłym roku było to średnio aż 
89,7 proc.; w górnictwie odkrywkowym 
wszystkie wypadki były zawinione przez 
człowieka.

W 2016 roku – jak wyliczył WUG – 
41,7 proc. śmiertelnych i ciężkich 
wypadków w górnictwie było 
spowodowane tzw. czynnikiem 
ludzkim, zaś w zeszłym roku 
było to średnio aż 89,7 proc.; 
w górnictwie odkrywkowym 
wszystkie wypadki były 
zawinione przez człowieka.

ZGUBNE SKUTKI DEREGULACJI?
W ocenie nadzoru na wzrost 

w ostatnich latach procentowego udzia-
łu wypadków spowodowanych przez 
człowieka wpłynęły zmiany dotyczące 
kwalifikacji w zakresie górnictwa i ra-
townictwa górniczego, czyli przeprowa-
dzona w 2015 roku tzw. deregulacja. 
Znacznie ograniczyła ona rolę dyrek-
torów urzędów górniczych w potwier-
dzaniu kwalifikacji górniczych pracow-
ników dozoru, przenosząc dużą część 
odpowiedzialności w tym zakresie 
na pracodawców. Zdaniem przedstawi-
cieli WUG wprowadzone regulacje nie 
sprawdziły się w praktyce, ponieważ 
pracodawcy nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków lub realizują je nieprawi-
dłowo, na co wskazują wyniki przepro-
wadzanych kontroli. – Wykazały one 
między innymi niewystarczający poziom 
wiedzy fachowej osób dozoru ruchu, za-
trudnionych w odkrywkowych lub otwo-
rowych zakładach górniczych, który wy-
nika często z braku wiedzy pracodawcy 
odnośnie do tego, jakie przygotowanie 
i doświadczenie zawodowe są potrzebne 
do wykonywania tych czynności. Podob-
nie pracodawcy często nie wiedzą, jak 
oceniać przygotowanie i doświadczenie 
zawodowe określone w przepisach – in-
formuje Wyższy Urząd Górniczy.

W ocenie nadzoru na wzrost 
w ostatnich latach procentowego 
udziału wypadków 
spowodowanych przez człowieka 
wpłynęły zmiany dotyczące 
kwalifikacji w zakresie górnictwa 
i ratownictwa górniczego, czyli 
przeprowadzona w 2015 roku tzw. 
deregulacja. Znacznie ograniczyła 
ona rolę dyrektorów urzędów 
górniczych w potwierdzaniu 
kwalifikacji górniczych 
pracowników dozoru, przenosząc 
dużą część odpowiedzialności 
w tym zakresie na pracodawców. 

O WYPADEK NIETRUDNO

W zeszłym roku głównymi przy-
czynami wypadków w górnictwie były: 
potknięcie, poślizgnięcie lub przewró-
cenie się osób (29,4 proc.), spadnię-
cie, stoczenie, osunięcie się mas i brył 

skalnych oraz opad skał ze stropu i ocio-
sów (19,6 proc.), uderzenie się narzę-
dziami pracy oraz o inne przedmioty 
(15,9 proc.) oraz upadek, stoczenie lub 
obsunięcie się przedmiotów lub mate-
riałów (11,7 proc.). Natomiast wśród 
najważniejszych przyczyn ubiegłorocz-
nych wypadków śmiertelnych i cięż-
kich były: oberwanie się skał ze stropu 
i ociosu, upadek z wysokości w wyniku 
niestosowania ochron indywidualnych 
chroniących przed upadkiem, wyko-
nywanie prac przy obsłudze maszyn 
i urządzeń niezgodnie z ustaleniami 
instrukcji, technologii i dokumenta-
cji technicznych, brak prawidłowego 
zabezpieczenia maszyn i urządzeń 
podczas prac konserwacyjno-remon-
towych oraz praca pod wpływem alko-
holu, która przyczyniła się do dwóch 
wypadków śmiertelnych w górnictwie 
odkrywkowym.

ŚMIERĆ W PRACY – NIE TYLKO 
W WYPADKACH 

Urzędy górnicze badają nie tylko 
przyczyny wypadków w kopalniach, ale 
także okoliczności zgonów naturalnych 
w trakcie pracy, do których w górnic-
twie dochodzi częściej niż w innych ga-
łęziach gospodarki. – W zawód górnika 
jest wpisane ryzyko; zarówno przewidy-
walne, jak i nieprzewidywalne. Górnicy 
są mocno narażeni na wysiłek fizyczny, 
zapylenie i wysoką temperaturę. To za-
wód, w którym do trudnych warunków 
dochodzi również stres, co sprawia, 
że stan zdrowia górników powinien 
być sprawdzany w sposób szczególny 
– wskazuje WUG. W latach 2016–2020 
w polskim górnictwie z przyczyn natu-
ralnych zmarły w trakcie pracy 52 osoby, 
w tym dziewięć w ubiegłym roku. Naj-
częstszą przyczyną śmierci były zawały 

PRAWIE 90 PROC. ŚMIERTELNYCH I CIĘŻKICH WYPADKÓW W KOPALNIACH TO EFEKT 
LUDZKICH BŁĘDÓW. W ubiegłym roku ogólna liczba wypadków 

w polskim górnictwie była najniższa w ostatnich pięciu latach 
– wynika ze statystyk Wyższego Urzędu Górniczego 

w Katowicach. Nadal jednak praca w kopalniach – szczególnie 
tych podziemnych, ale także odkrywkowych – należy 

do najbardziej niebezpiecznych. Dane nadzoru górniczego 
wskazują, że w latach 2016–2020 we wszystkich zakładach 

górniczych w Polsce doszło łącznie do ponad 10,6 tys. wypadków, 
w tym 102 śmiertelnych i 62 ciężkich. Prawie 2,2 tys. wypadków 

(w tym 16 śmiertelnych i 14 ciężkich) to zdarzenia z udziałem 
pracowników górniczych firm usługowych. Statystycznie 

do czterech na pięć wypadków dochodzi w kopalniach węgla 
kamiennego, a dziewięć na dziesięć wypadków śmiertelnych 

i ciężkich wynika z ludzkich błędów, zaniedbań i naruszeń zasad 
bezpiecznej pracy.

W pięć lat ponad 100 ofiargórniczej pracy

W ubiegłym roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i rud miedzi zanotowano w sumie ponad 2,1 tys. wysokoenergetycznych wstrząsów. W kopalniach węgla kamiennego liczba wstrząsów o dużej sile wzrosła rok do 
roku o blisko 22 proc. (z 1295 w 2019 roku do 1578 w 2020 roku. Oznacza to średnio ponad cztery silne wstrząsy dziennie
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serca z następową ostrą niewydolnością 
krążeniowo-oddechową. 36 zgonów na-
turalnych w minionych pięciu latach 
(69 proc.) miało miejsce w kopalniach 
węgla kamiennego – wśród zmarłych  
27 osób stanowili pracownicy zatrud-
nieni pod ziemią. Dominującą grupę 
zmarłych stanowili pracownicy powy-
żej 50 lat – niespełna połowę zgonów 
(23) odnotowano właśnie w tej właśnie 
grupie wiekowej. Drugą pod względem 
liczby zgonów grupą wiekową, w któ-
rej odnotowano 21 zgonów (40,3 proc.), 
byli pracownicy w wieku 41–50 lat. Aż 
32 spośród 52 zmarłych przy pracy gór-
ników (61,5 proc.) w ciągu pół roku po-
przedzającego śmierć przeszło badania 
okresowe, w tym 14 zgonów (26,9 proc.) 
nastąpiło w okresie miesiąca po badaniu 
profilaktycznym, stwierdzającym brak 
przeciwwskazań do pracy na określo-
nym stanowisku. Niepokojący jest fakt, 

W pięć lat ponad 100 ofiargórniczej pracy

że spośród dziewięciu zgonów, które od-
notowano w 2020 roku, aż trzy dotyczyły 
pracowników, którzy zmarli w okresie 
do miesiąca od dnia profilaktycznego 
badania lekarskiego – ocenia nadzór 
górniczy.

PYLICA PRZYCHODZI 
NA EMERYTURZE
Innym wskazanym w nowym ra-

porcie WUG zagadnieniem są choroby 
zawodowe, na jakie narażeni są pracow-
nicy branży wydobywczej. Według da-
nych Instytutu Medycyny Pracy w latach 
2016–2020 w całym górnictwie stwier-
dzono łącznie 1717 przypadków chorób 
zawodowych, w czym największy udział 
miała pylica płuc – zdiagnozowano 
1530 przypadków, czyli 89,1 proc. wszyst-
kich górniczych chorób zawodowych. 
Najwięcej przypadków pylicy płuc odno-
towano w roku 2016, następnie w dwóch 

kolejnych latach był spadek, po czym 
w latach 2019 i 2020 znów wzrost, od-
powiednio o 67 i 61 przypadków rok 
do roku. Przypadki te w przeważającej 
większości dotyczyły emerytów. W 2020 
roku odnotowano tylko pięć przypad-
ków tego schorzenia wśród pracowni-
ków czynnych zawodowo (rok wcześniej 
dziewięć). Niezmiennie największy 
wpływ na liczbę chorób zawodowych 
w górnictwie ogółem ma zachorowal-
ność w kopalniach węgla – w ubiegłym 
roku na 343 wykryte przypadki pylicy 
w górnictwie 231, czyli ponad dwie trze-
cie, dotyczyło górnictwa węglowego – nie 
tylko kopalń, ale także firm usługowych 
pracujących na ich rzecz oraz Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń.

W latach 2016–2020 w polskim 
górnictwie z przyczyn naturalnych 
zmarły w trakcie pracy 52 osoby, 
w tym dziewięć w ubiegłym roku. 
Najczęstszą przyczyną śmierci 
były zawały serca z następową 
ostrą niewydolnością krążeniowo- 
-oddechową.

NA ŚLĄSKU ŚREDNIO CZTERY 
SILNE WSTRZĄSY DZIENNIE

Sporo miejsca w dorocznej analizie 
WUG poświęcono zagrożeniu tąpaniami. 
W ubiegłym roku na obszarze działa-
nia polskich kopalń węgla kamiennego 
i rud miedzi zanotowano w sumie ponad  
2,1 tys. wysokoenergetycznych wstrzą-
sów – w kopalniach węgla kamiennego 
liczba wstrząsów o dużej sile wzrosła 
rok do roku o blisko 22 proc. (z 1295 
w 2019 roku do 1578 w 2020 roku – ozna-
cza to średnio ponad cztery silne wstrzą-
sy dziennie), a w Zagłębiu Miedziowym 
o przeszło 9 proc. (z 486 do 531). Prze-
ważająca część wstrząsów, nawet jeżeli 
są odczuwalne na powierzchni, nie wy-
wołuje negatywnych skutków. Te, które 
powodują uszkodzenia w infrastruktu-
rze pod ziemią lub na powierzchni, na-
zywane są tąpnięciami. W latach 2016– 
–2020 w górnictwie węgla kamiennego 
takich tąpnięć było 11 (z czego jedno 
w roku 2020), a w górnictwie miedzio-
wym – 12 (w tym dwa w zeszłym roku). 
Ogółem w latach 2016–2020 w polskim 
górnictwie podziemnym miały miejsce 
23 tąpnięcia związane z występowaniem 
wstrząsów górotworu. W wyniku tych 
zdarzeń doszło do 22 wypadków śmier-
telnych (w tym 12 w kopalniach węgla), 
trzech wypadków ciężkich (z czego 
dwóch w kopalniach węgla) i 137 wy-
padków lekkich (w tym 45 w górnictwie 
węgla). Najczęstszą przyczyną wstrzą-
sów jest odprężenie górotworu wskutek 

eksploatacji węgla, co skutkuje uwol-
nieniem skumulowanej w górotworze 
energii.

W wyniku działalności górniczej 
w ubiegłym roku do atmosfery 
wyemitowano blisko  
632 mln m sześc. gazu. W ramach 
odmetanowania ujęto go  
302,8 mln m sześc. wobec  
301,6 mln m sześc. rok wcześniej. 
Efektywność odmetanowania 
wyniosła blisko 37 proc. wobec 
37,5 proc. w 2019 roku.

MNIEJ WĘGLA,  
WIĘCEJ METANU

W ubiegłym roku w polskich kopal-
niach nie doszło do tragedii spowodo-
wanych metanem. W wyrobiskach gór-
niczych doszło do jednego zapalenia tego 
gazu – w kopalni Budryk w Ornontowi-
cach. Poszkodowanych zostało wówczas 
trzech pracowników. Przyczyną zapa-
lenia były iskry powstałe przy mecha-
nicznym urabianiu w ścianie piaskowca 
o dużej skłonności do iskrzenia. Łącznie 
w latach 2016–2020 miało miejsce 15 zda-
rzeń związanych z zapaleniem lub wybu-
chem metanu, w wyniku których jedna 
osoba zginęła, a trzy doznały obrażeń.

Jak wynika z danych WUG, choć 
w ubiegłym roku polskie kopalnie 
o 11,7 proc. zmniejszyły wydobycie wę-
gla kamiennego, ilość wydzielającego się 
przy eksploatacji metanu nieznacznie, 
o blisko 2 proc., wzrosła – z 803,8 mln m 
sześc. w roku 2019 do 819,6 mln m sześc. 
w roku ubiegłym. Udział gazu ujętego 
w instalacje odmetanowania był zbli-
żony do poziomu sprzed roku, jednak 
efektywność zagospodarowania metanu 
nieznacznie spadła. W wyniku działal-
ności górniczej w ubiegłym roku do at-
mosfery wyemitowano blisko 632 mln m 
sześc. gazu. W ramach odmetanowa-
nia ujęto go 302,8 mln m sześc. wobec  
301,6 mln m sześc. rok wcześniej. Efek-
tywność odmetanowania wyniosła bli-
sko 37 proc. wobec 37,5 proc. w 2019 
roku. Mniejsza była efektywność wyko-
rzystania ujętego metanu do produkcji 
ciepła, prądu i chłodu – średnia efek-
tywność jego zagospodarowania w 2020 
roku wyniosła 62,1 proc., co oznacza 
spadek o 0,7 proc. w stosunku do roku 
2019. Wykorzystane zostało – głów-
nie w instalacjach energetycznych – 
187,9 mln m sześc. metanu wobec 189,4 
mln m3 rok wcześniej. Liderem energe-
tycznego wykorzystania tego gazu pozo-
staje Jastrzębska Spółka Węglowa. 
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W ubiegłym roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i rud miedzi zanotowano w sumie ponad 2,1 tys. wysokoenergetycznych wstrząsów. W kopalniach węgla kamiennego liczba wstrząsów o dużej sile wzrosła rok do 
roku o blisko 22 proc. (z 1295 w 2019 roku do 1578 w 2020 roku. Oznacza to średnio ponad cztery silne wstrząsy dziennie
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Niepopularność nie może być przyczyną wykluczenia

Nowe technologie, 
a nie wycofywanie węgla
– Nie powinniśmy mówić o tym, jak zamie-
rzamy wycofywać węgiel, ale jak wprowa-
dzać nowoczesne technologie – napisała 
Michelle Manook, prezes Coal Association.

– Wierzę w czyste technologie węglo-
we tak samo, jak wierzę w odnawialne 
źródła energii. Wszystkie źródła energii 
mają swoje mocne strony i ogranicze-
nia. Ale wszystkie są częścią rozwią-
zania w zakresie transformacji energii 
– dodała.

Przypomniała przy tym, że nowa 
energetyka czy nowa mobilność wyma-
gają dużej rozbudowy infrastruktury, 
a tego dziś nie da się zrobić bez węgla. 
Budowa jednej turbiny wiatrowej to  
260 ton stali, powstającej ze 170 ton wę-
gla i 300 ton rudy żelaza. Od węgla jest 
zależne powstanie 70 proc. światowej 
stali i 90 proc. światowego cementu.  
– Jak zamierzamy się modernizować bez 
nich? – pyta Michelle Manook. 

Oczywiście można powiedzieć, 
że hutnictwo już (lub zdaniem wielu 
„dopiero”) pracuje nad stworzeniem 
instalacji pozwalających produkować 
stal na masową skalę z wykorzysta-
niem wodoru zamiast węgla, co powo-
duje, że zamiast CO2 mamy H2O. Prezes 
Coal Association przypomina jednak, 
że na razie 95 proc. wodoru jest wytwa-
rzane z wykorzystaniem surowców ko-
palnych, w tym i węgla. 

Wodór ma być jednak jednym z kie-
runków nowego inwestowania i wspar-
cia wielu rządów. Niedawno rząd Au-
stralii zapowiedział zainwestowanie pół 
miliarda dolarów w czyste technologie, 
między innymi wodór oraz wyłapywa-
nie i gromadzenie dwutlenku węgla 
(CCS). 

Według Michelle Manook to kolejny 
dowód na to, że można i należy rozwijać 
czyste technologie oparte na węglu. Coal 

Association uważa, że trzeba rozmowę 
o czystych technologiach zacząć jeszcze 
raz, zwłaszcza że na australijskiej ścież-
ce dążenia do zerowej emisji znalazły się 
także na przykład technologie z dziedzi-
ny Coal to Hydrogen, czyli wodór z wę-
gla – zgazowanie węgla, zintegrowany 
cykl kombinowany zgazowania (IGCC), 
a do tego współspalanie węgla z bioma-
są. WCA podkreśla, że są one dostępne 
już teraz i wszystkie zostały przetesto-
wane i sprawdzone.

Michelle Manook napisała, 
że w konkursie popularności źródeł 
energii węgiel jest dyskwalifikowany 
przez sędziów, którzy uznają go za nie-
popularny. – Niepopularność nie może 
być przyczyną wykluczenia. Jeżeli węgiel 
miałby być dyskwalifikowany, to niech 
to będzie oparte na przesłankach tech-
nologicznych, a nie tym, czy ktoś go lubi, 
czy nie.

Australia jest jej zdaniem przy-
kładem tego, jak należy podchodzić 

do węgla. Jako dobry kierunek działa-
nia prezes Coal Association wskazała 
program produkcji wodoru z węgla 
brunatnego, o którym pisaliśmy w jed-
nym z poprzednich numerów naszego 
magazynu. 

Michelle Manook zwraca także uwa-
gę na rolę węgla w obliczu niestabilności 
odnawialnych źródeł energii. – W retory-
ce przeciwwęglowej wygodnie przeoczo-
no, że węgiel zapewnia stabilną energię 
elektryczną z sieci, gdy wiatr nie wieje, 
a słońce nie świeci – podkreśla. 

Tworzone obecnie modele przyszłej 
energetyki, oparte na informacjach z na-
ukowych źródeł, w tym MAE i Między-
rządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu 
(IPCC), są według Michelle Manook zgod-
ne, że nie ma wiarygodnych, krótkoter-
minowych scenariuszy przyszłego syste-
mu energetycznego opartego wyłącznie 
na odnawialnych źródłach energii. Wę-
giel i OZE są zatem współzależne i muszą 
współistnieć.

Prezes Coal Association przypomina, 
że wśród celów zrównoważonego roz-
woju ONZ jest dostarczenie „dostępnej 
cenowo i czystej energii dla wszystkich”. 
Na razie energia z odnawialnych źródeł 
jest często znacznie droższa od węglowej 
i węgiel wciąż jest podstawą oświetle-
nia, gotowania i ogrzewania dla 770 mln 
ludzi. 

ONZ jednak widzi tę sprawę chy-
ba nieco inaczej. Podczas niedawnego 
wykładu na Uniwersytecie Tsinghua 
Antonio Guterres, sekretarz generalny 
ONZ, wyraził zaniepokojenie planami 
budowy nowych elektrowni węglowych 
w Chinach. – Nie ma czegoś takiego jak 
czysty węgiel. Węgiel nie powinien mieć 
miejsca w jakimkolwiek racjonalnym 
planie odbudowy (po koronawirusie – 
przyp. red.) – powiedział. 

PIOTR MYSZOR

CHILIJSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY BIERZE POD UWAGĘ 
MOŻLIWOŚĆ STRAJKU. Związek reprezentu-
jący pracowników w kopalniach miedzi 
Escondida i Spence grupy BHP będzie 
próbował rozpocząć strajk – poinfor-
mowano po tym, jak urzędnicy rządo-
wi próbowali bez skutku doprowadzić 
do porozumienia. Groźba strajku poja-
wia się w czasie, gdy ceny miedzi po-
zostają blisko rekordowych poziomów. 
Escondida to największa kopalnia mie-
dzi na świecie. Rozmowy kontraktowe 
trwają od końca marca.
KANADA MOŻE ZOSTAĆ LIDEREM W BRANŻY AKU-
MULATORÓW DO POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH. Kraj 
ten ma szansę na zdobycie pozycji jed-
nego z głównych graczy w globalnym 
sektorze akumulatorów, ale musi działać 
szybko, aby wykorzystać tę okazję. Ba-
danie Clean Energy Canada, w którym 
zebrano opinie głównych firm sektora, 
takich jak General Motors Canada, Lion 

Electric, The Mining Association of Cana-
da (MAC), Automotive Parts Manufactu-
rers Association i Unifor, potwierdza, że  
Kanada ma odpowiednie warunki, aby 
odnosić sukcesy w sektorze akumulato-
rów. Jest bogata w lit, grafit, nikiel, ko-
balt, aluminium i mangan, które są klu-
czowymi składnikami zaawansowanej 
technologii produkcji i przechowywania 
baterii. Może to oznaczać, że kraj jest 
w dobrej pozycji do wejścia na światowy 
rynek akumulatorów litowo-jonowych, 
który ma przekroczyć 100 mld dolarów 
do 2030 roku. Ogromna większość tego 
rosnącego popytu będzie pochodzić z po-
jazdów elektrycznych.
XEROTECH, PRODUCENT AKUMULATORÓW LITOWO-
-JONOWYCH, WYRUSZA W KOSMOS. Firma ogło-
siła, że we współpracy z Europejską 
Agencją Kosmiczną zakwalifikuje jedną 
ze swoich głównych zastrzeżonych tech-
nologii bezpieczeństwa akumulatorów 

do zastosowań kosmicznych. W komu-
nikacie prasowym przedstawiciel Xero-
tech powiedział, że plan polega na wy-
kazaniu, że konstrukcja akumulatora 
pasywnie odpornego na PPR wykracza 
ponad surowe wymagania dotyczące za-
stosowań kosmicznych. Ten projekt jest 
już wbudowany w modułową platformę 
akumulatorów Hibernium do pojazdów 
terenowych i maszyn mobilnych nie-
poruszających się po drogach. Według 
irlandzkiej firmy jej technologia PPR jest 
w stanie zapobiegać niekontrolowane-
mu wzrostowi ciepła z jednego lub wielu 
ogniw w pakiecie baterii dzięki zastoso-
waniu ultralekkiej ognioodpornej pianki 
strukturalnej, która w tym konkretnym 
przypadku jest o 90 proc. lżejsza niż kon-
kurencyjne technologie PPR.
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE NA ALUMINIUM WPŁY-
WA NA KRAJOBRAZ RYNKOWY. Rosnący popyt 
na aluminium, metal charakteryzujący 

się niskim lub nawet zerowym śladem 
węglowym, szybko zmienia krajobraz 
rynkowy. Rosyjski Rusal, największy 
na świecie producent aluminium poza 
Chinami, ogłosił w zeszłym tygodniu, 
że planuje przekształcić swoje akty-
wa produkcyjne o wyższym poziomie 
emisji dwutlenku węgla w nową firmę, 
pozostawiając niskoemisyjne rafinerie 
i huty. Chiński Hongqiao, czyli najwięk-
szy prywatny producent na świecie, pla-
nuje przenieść kolejny milion ton mocy 
produkcyjnych z bogatej w węgiel pro-
wincji Shandong do Junnan napędzanej 
energią wodną, aby zmniejszyć swój ślad 
węglowy. Trwa wyścig o dekarboniza-
cję energochłonnego procesu produkcji 
aluminium, a najwięksi światowi gra-
cze  zmieniają pozycję, aby poradzić 
sobie z wynikającymi z tego zmianami 
na rynku.

 •

Górnictwo na świecie

Nowa energetyka czy nowa mobilność wymagają dużej rozbudowy infrastruktury, a tego dziś nie da się 
zrobić bez węgla
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W aucie wyodrębniono część kuchennąAuto jest dostępne w dwóch podstawowych wersjach nadwozia
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Ford na wakacje
W ubiegłym roku wyjazdy własnym sa-
mochodem lub noclegi w domkach cie-
szyły się dużym powodzeniem. Wiadomo 
– pandemia, ograniczenia. W tym roku 
mamy niby więcej ozdrowieńców i więcej 
zaszczepionych, ale ten trend pewnie się 
utrzyma. Może więc warto spojrzeć w stro-
nę Forda Custom Nugget? O ile oczywiście 
ktoś ma na zbyciu te drobne 200–240 tys. 
złotych, zależnie od wersji. 

Auto jest dostępne w dwóch podsta-
wowych wersjach nadwozia, to znaczy 
Custom Nugget z uchylnym dachem 
oraz Custom Nugget z wysokim dachem 
w wersji ze standardowym lub wydłużo-
nym nadwoziem (o nazwie Plus). Wersja 
z uchylnym dachem (długość 4972 mm 
i wysokość 2060/3000 mm) jest najbar-
dziej uniwersalna, łączy w sobie bowiem 
cechy kompaktowego kampera z możli-
wością dostosowania do indywidualnych 
potrzeb na postoju. Ma jednak skrom-
niejsze wyposażenie i mniej miejsca 
do „mieszkania”. 

Wersja Custom Nugget z wysokim 
dachem (długość 4972 mm i wysokość 
2800 mm) zapewnia dużo miejsca nad 
głową, natomiast wysoko zamontowane 
okna oraz świetlik sprawiają, że wnę-
trze jest jasne, przytulne i bardziej prze-
stronne. Dodatkowa przestrzeń uzyska-
na dzięki wysokiemu dachowi daje też 
wiele przydatnych schowków.

Odmiana Custom Nugget Plus (dłu-
gość 5339 mm) to już prawdziwy dom 
na kołach. Podczas podróży i za dnia 
może pomieścić do pięciu osób, nato-
miast nocą zapewnia nocleg dla maksy-
malnie czterech osób. W tyle jest część 
kuchenna w kształcie litery L, a do tego 
duża szafa na ubrania oraz dużo uży-
tecznych schowków. Większa długość 
pojazdu pozwoliła na wydzielenie prak-
tycznej tylnej części łazienkowej z toale-
tą z elektrycznym mechanizmem spłu-
kiwania, osobną umywalką oraz osłoną 
chroniącą prywatność.

Według Forda Custom Nugget 
ma typowe cechy samochodu osobowe-
go – jego rozmiary ułatwiają parkowanie 
i manewrowanie, natomiast wysoki dach 
zapewnia przestrzeń do spania, którą 
można zaaranżować na stałe, a do której 
dostęp ułatwi zdejmowana drabinka. 
Przesuwane fotele umożliwiają również 

przekształcenie ich w podwójne łóżko, 
a szczelna obudowa zapewnia komfor-
towe warunki podróżowania przez cały 
rok. 

W aucie wyodrębniono część ku-
chenną – z tyłu znajduje się przestrzeń 
do gotowania wraz z dwupalnikową pły-
tą gazową, zlewem i miejscem do przy-
gotowywania posiłków lub przechowy-
wania żywności. Nie zabrakło również 
licznych szafek w zabudowie, przestron-
nej lodówki czy stolika, przy którym 
podróżujący mogą wspólnie zjeść po-
siłek. W kuchni wydzielono też miejsce 
do przechowywania butli gazowych.

Nugget ma także szafę i oświetle-
nie LED w przestrzeni mieszkalnej. Ze-
wnętrzne gniazda ładowania o mocy 
230–240 V pozwalają na pobór prądu bez 
czerpania energii z akumulatorów samo-
chodowych. Custom Nugget ma również 
gniazdo do tankowania czystej wody 
na postoju.

W ofercie silników są dwie jed-
nostki 2.0 New EcoBlue do wyboru. 
Słabszy wariant generuje 130 KM oraz  
360 Nm momentu obrotowego i może 
być zestawiony z manualną sześcio-
biegową skrzynią. Średnie zużycie pa-
liwa (zgodne z normą WLTP) w mode-
lu Nugget to 7,3 l/100 km, a w wersji 
Nugget Plus – 7,4 l/100 km. Mocniejsza 
odmiana ma moc 185 KM oraz moment 
obrotowy na poziomie 415 Nm. Średnie 
spalanie dla przekładni manualnej jest 
takie samo jak w przypadku słabszej 
jednostki. Odmiana z sześciobiegową 
automatyczną skrzynią biegów Select-
Shift zużywa odpowiednio 7,9 oraz 
8 l/100 km. Nic tylko jechać.

ŁADOWANIE PREMIUM 
WEDŁUG AUDI
Ładowanie elektrycznych samocho-

dów wymaga czasu także w szybkich 
ładowarkach. Miałem takie przygody 
i powiem, że nawet pół godziny sie-
dzenia w aucie na pustym parkingu, 
bo leje i nawet na spacer wyjść się nie 
da, to nic przyjemnego. Audi postanowi-
ło więc zaproponować stacje, w których 
samo czekanie miałoby być dodatkową 
przyjemnością. 

Jeszcze w tym roku mają się poja-
wić pilotażowe, piętrowe stacje ładowa-
nia. Na piętrze stacji ma się znajdować 

salonik dla kierowców, z wygodnymi 
kanapami, przekąskami i napojami. 
Audi wzięło pod uwagę czas potrzebny 
na ładowanie samochodów znacznie 
dłuższy od potrzebnego na tankowanie. 
W przypadku Audi e-tron GT, które moż-
na ładować, wykorzystując moc 270 kW, 
na zapewnienie energii do przejechania 
100 km wystarczy 5 minut, ale już chcąc 
naładować akumulatory w 80 proc., trze-
ba mieć co najmniej 23 minuty. Audi 
chce, żeby salonik na pięterku zapew-
niał czas oczekiwania w warunkach 
„premium”. 

Elegancki salonik to niejedyna zaleta 
nowej stacji – wykorzystuje ona magazy-
ny energii, aby stabilizować sieć energe-
tyczną i uniknąć pików zapotrzebowania 
na energię z sieci, które powstają, kiedy 
do szybkich ładowarek wepnie się kilka 
elektrycznych aut – a w hubach Audi 
ma być po sześć stanowisk ładowania 
dysponujących mocą 300 kW. Hub ła-
dowania będzie miał własny magazyn 
energii o pojemności 2,45 MWh. Ma-
gazyn energii miałby zajmować parter 
stacji. Byłby ładowany w nocy, a dodat-
kowe baterie słoneczne na dachu mogły-
by opóźniać rozładowanie magazynu, 
dodając mu zielonej energii. Tego typu 
rozwiązanie zmniejszyłoby także pro-
blemy z lokowaniem stacji ładowania, 
bo nie wymagałoby dodatkowej infra-
struktury i zapewniania gotowości do-
staw dodatkowej mocy. 

Z drugiej strony będzie to także 
sposób na wykorzystanie tych akumu-
latorów, których sprawność przy wie-
loletniej eksploatacji spadnie poniżej po-
ziomu wymaganego przez samochody. 

Audi zamierza postawić pierwsze 
tego typu huby w drugiej połowie tego 
roku. Na razie szuka partnerów do pilo-
tażowego projektu i ewentualnych loka-
lizacji. Stacje – zarówno ładowarki, jak 
i saloniki – mają być dostępne także dla 
kierowców aut innych marek. 

Audi reklamuje swoją elektromobil-
ność klasy premium razem z Bayernem 
Monachium. Przy boisku treningowym 
przy Säbener Straße w Monachium 
uruchomiono latem ubiegłego roku  
38 punktów ładowania. Po co? Dla za-
wodników, którzy we wrześniu 2020 
roku stopniowo przesiadali się do no-
wych, w pełni elektrycznych modeli 

Audi. Spora część drużyny, w tym rów-
nież Robert Lewandowski, porusza się 
obecnie po drogach w pełni elektrycz-
nymi modelami Audi e-tron lub Audi 
e-tron Sportback. Wkrótce do piłkarzy 
dotrą pierwsze egzemplarze Audi e-
-tron GT. Kto wie, może więc w saloniku 
na pięterku hubu ładowania można bę-
dzie czasem spotkać „Lewego”?

STO ODCIENI CZERWIENI
Czerwony nie jest zwykłym ko-

lorem. Naukowo rzecz ujmując, jest 
po prostu odbitym od powierzchni 
światłem o długości fali 600–780 nm. 
Jednak niemal od początku istnienia 
ludzkości to właśnie ta barwa za-
władnęła wyobraźnią ludzi jak żadna 
inna. Na całym świecie i przez wie-
ki czerwień kojarzona jest z silnymi 
emocjami. Głęboko w naszej podświa-
domości budzi skojarzenia ze zmysło-
wością, namiętnością i, oczywiście, 
nutą niebezpieczeństwa.

Nic więc dziwnego, że w świecie 
motoryzacji kolor czerwony od zawsze 
kojarzył się z ekscytującym i emo-
cjonującym segmentem samocho-
dów sportowych. Postrzegane są one 
jako szybsze i bardziej sportowe, 
a kierowcy w czerwieni jako odważni 
i niekonwencjonalni. 

Według informacji Mazdy w 2020 
roku tylko 6,7 proc. wszystkich nowo 
zarejestrowanych samochodów miało 
kolor czerwony. W przypadku tego kon-
cernu w skali globalnej odsetek ten sięga 
27,2 proc.

Kiedy marka ta wprowadziła na ry-
nek swój pierwszy samochód osobowy 
– model Mazda R360 Coupé, kolor Mazda 
Red był jedną z opcji dostępnych w pa-
lecie lakierów. Z biegiem lat czerwień 
stopniowo stawała się kolorem wyróż-
niającym japońskiego producenta. 

Przez dekady powstało wiele wersji 
tej kultowej barwy: od pomarańczowej 
czerwieni Sunrise Red modelu RX-7, 
przez głęboką czerwień Burgundy Ice 
Metallic popularnych serii modeli 323 
i 626, po odważną i jaskrawą czerwień 
Classic Red wprowadzoną wraz z le-
gendarną Mazdą MX-5. W sumie w sa-
mochodach tej marki występuje ponad  
100 odcieni czerwieni. 

 PIOTR MYSZOR
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Julian dostał na wstępie swojego życia 
bardzo wiele – kochających rodziców, 

brak większych rozterek czy problemów, 
wykształcenie i zabezpieczenie material-
ne większości jego potrzeb. Podróżował 
i uprawiał sporty. Ale nie osiadł na lau-
rach – bardzo ciężko pracował, a jeszcze 
przed skończeniem studiów założył swo-
ją pierwszą firmę. Nie był za to urodzi-
wy, ale nie był też brzydalem. Był dość 
nijaki, choć nie miało to zbyt wielkiego 
znaczenia, bo nadrabiał to inteligencją 
i poczuciem humoru, gdy ktoś był nim 
zainteresowany dłużej niż dwie minuty. 
Zresztą, co tu dużo ukrywać, wiele osób 
zdawało sobie sprawę, że jego praco-
witość i upór przekładały się na dobre 
wyniki finansowe.

Kilka krótszych i dłuższych związ-
ków nie skończyło się jednak poważ-
niejszymi zobowiązaniami. Zresztą 
Julian nie za bardzo czuł potrzebę ta-
kiej deklaracji, a wynikało to poniekąd 
z faktu, że zupełnie nie wiedział, gdzie 
chciałby być za kilka lat. I mimo że jego 
postawa się nie zmieniała, został i tak, 
mówiąc w kolokwialny sposób, usidlony. 
Kaśka był recepcjonistką w budynku, 
w którym mieściła się jedna z trzech 
firm Juliana. Namierzyła go dość szyb-
ko i bardzo powoli, acz skutecznie za-
stawiała na niego sidła. I choć taki opis 
można by uznać za oceniający, to trudno 
to inaczej ubrać w słowa. Kaśka bowiem 

zrobiła wszystko, żeby na nowo stwo-
rzyć swoją osobowość i żeby wydawać 
się – przede wszystkim dla otoczenia 
Juliana – idealną partią dla niego. A gdy 
to się udało, to wyczuła tylko jego chwilę 
słabości i po kilku miesiącach byli już 
małżeństwem.

Teraz, patrząc na to z perspektywy 
kolejnych lat i wydarzeń, jakie je wypeł-
niały, trudno w to wszystko uwierzyć. 
A jednak…

Kaśka po ślubie nie widziała się już 
w roli rejestratorki, więc szybko zaczęła 
zmieniać prace jak rękawiczki. Nikt przy 
zdrowych zmysłach by jej jednak sam 
z siebie nie zatrudnił, więc wszędzie bra-
no ją z polecenia (żeby nie powiedzieć 
– rozkazu). A ona wybrzydzała, robi-
ła problemy, żeby finalnie stwierdzić, 
że czuje się na siłach jedynie prowadzić 
własną firmę, najlepiej fundację. Ten 
pomysł także został zasponsorowany 
przez jej męża.

I właśnie od wątku owej fundacji 
zaczęła się prawdziwa zabawa, która 
w przyszłości miała kosztować Julia-
na nie tylko wrzody żołądka i zgagę, 
ale także setki tysięcy. Ale odkładając 
na bok kwestie finansowe – mąż zorien-
tował się także, że Kaśka nie jest mu 
specjalnie wierna. Byli już wtedy dwa 
lata po ślubie, choć on już w kilka dni 
po nim wiedział, że wpakował się w nie-
złe kłopoty. I wtedy też postanowił się 

z nich wygrzebać. Idąc za radą swojego 
przyjaciela, ale także prawnika, wynajął 
prywatnego detektywa, który miał po-
zbierać informacje na temat niewiernej 
żony. Za pomocą maila ustalili wszystkie 
szczegóły zlecenia z J., bo tak podpisywał 
się tajemniczy detektyw, więc Julianowi 
pozostało tylko czekać i nie dać po sobie 
poznać, co planuje.

Ku jego ogromnemu zdziwieniu 
pierwsze spływające informacje nie do-
tyczyły jednak domniemanych zdrad, 
ale kwestii, która dotknęła go o wiele 
bardziej. Okazało się bowiem, że Kaśka 
nie była tak głupia, jak mu się wydawa-
ło, i poprzez swoją fundację wyciągała 
z jego firm o wiele większe pieniądze, 
niż kiedykolwiek by się spodziewał. Cały 
proceder ujawnił także jej powiązania 
z kilkorgiem jego, jak wcześniej myślał, 
zaufanych pracowników. Wtedy już 

Julian skontaktował się z prawnikiem 
rozwodowym i umówił się także na spo-
tkanie z detektywem – sprawa stawała 
się coraz delikatniejsza.

Jak wielkie było jednak jego zasko-
czenie, gdy okazało się, że detektyw 
podpisujący się „J.” to nie jakiś Jędrzej 
czy Jarosław, ale Joanna. Typ kobiety, 
która nie rzuca tłumów na kolana swoją 
urodą, ale każdemu, kto jej posłucha, 
imponuje nie tylko inteligencją i anali-
tycznym myśleniem, ale także empatią 
i poczuciem humoru.

I na szczęście rozwód Juliana prze-
biegł co prawda nie bezproblemowo, 
ale dość szybko. A on zyskał dzięki 
tamtej przygodzie nie tylko najlepszą 
przyjaciółkę, ale także partnerkę, z któ-
rą wspólnie uzgodnili, że co jak co, ale 
śluby na pewno nie są ich bajką.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Ślub

Język ciała jest często bardzo niedo-
cenianą częścią komunikacji. Mówi się, 
że nowo poznana osoba zostaje osądzona 
przez rozmówcę już w ciągu pierwszych 
sekund i może to zaważyć na tym, czy 
zostanie ona obdarzona zaufaniem, czy 
nie. To pierwsze wrażenie to oczywiście 
suma wielu składowych, dzisiaj jednak 
chciałabym poruszyć temat naszych czę-
sto nieuświadomionych zachowań, które 
mogą być bardzo istotną częścią tego, jak 
jesteśmy postrzegani przez innych.

Zacznijmy od postawy. Niewłaściwe 
jest zarówno garbienie się czy postawa 
zbyt luźna, jak i przesadne wyprostowa-
nie i spięcie. Warto też pamiętać o tym, 
co robimy z rękami i nogami – często 
skrzyżowane nogi utożsamiane są z po-
stawą zamkniętą, podobnie jest z ułoże-
niem rąk. Powinniśmy także pamiętać 
o tym, żeby nie machać nerwowo nogą, 
nawet jeśli robimy to odruchowo. Posta-
wa to także klucz do tego, żeby wyglądać 
na bardziej pewnego siebie.

Jeśli jesteśmy już przy postawie – 
musimy także pamiętać o tym, żeby nie 
zachowywać się w sposób zbyt ekspan-
sywny. Wiele zależy od różnic kulturo-
wych i nie jest tajemnicą, że nacje z po-
łudnia Europy często chętniej podczas 
rozmów dotykają ramienia, ręki czy 
pleców rozmówcy i witają się wylew-
niej, nawet w sytuacji gdy nie są w zbyt 
zażyłych stosunkach. Warto pamiętać 
jednak o tym, żeby zachować dystans 

i dać naszemu rozmówcy przestrzeń, 
a oprócz momentu powitania nie do-
tykać go, bo może to spowodować dys-
komfort. Z kolei w sytuacji, gdy to ktoś 
inny nas dotknie, a nam to nie odpowia-
da – warto grzecznie zaznaczyć swoje 
granice.

Dobrze także pamiętać o mimice 
twarzy. Powinniśmy panować nad nią 
i zdecydowanie kontrolować zarówno 
tak oczywiste gesty jak ziewanie czy gry-
masy ust, jak również marszczenie nosa 
czy podnoszenie brwi. Wbrew pozorom 
takie niewinne drobiazgi mogą mieć 
w trakcie rozmowy większe znaczenie 
niż to, co mówimy.

Ostatnią wartą poruszenia kwestią 
jest kontakt wzrokowy, który także jest 
ważną składową aktywnego słuchania. 
Z jednej strony – nie powinniśmy przez 
cały czas patrzeć naszemu rozmówcy 
prosto w oczy, bo może go to nie tylko de-
prymować, ale także wydać się zachowa-
niem dość agresywnym. Dobrze jednak 
pamiętać, że błądzenie wzrokiem także 
może być odebrane negatywnie i co jakiś 
czas powinniśmy kierować spojrzenie 
na naszego rozmówcę. HK

Wiele osób po spożyciu produktów za-
wierających pszenicę, żyto, jęczmień czy 
owies odczuwa zgagę, wzdęcia brzucha 
i ból. Przyczyną złego samopoczucia może 
być gluten, czyli białko zawarte w zbo-
żach. U nietolerujących go osób rozwija 
się celiakia, choroba autoimmunologicz-
na, która prowadzi do uszkodzenia błony 
śluzowej jelita cienkiego.

JAKIE SĄ OBJAWY CELIAKII? Możemy ją roz-
poznać po bólu brzucha, wzdęciu, braku 
łaknienia i – co się z tym wiąże – niedo-
żywieniu, biegunkach i powiększeniu 
obwodu brzucha. Innymi zaburzeniami 
u osób z celiakią są niedokrwistość z nie-
doboru żelaza, niedobory białka, kwasu 
foliowego oraz witamin, a także alergia 
na pokarmy. U chorych mogą się także 
pojawić zmiany skórne.

KOGO DOTYKA TA CHOROBA? Najczęściej 
rozpoznaje się ją u dzieci i niemowląt, 
ale może dotyczyć także dorosłych mię-
dzy 35. a 55. rokiem życia. Dwa razy czę-
ściej zapadają na nią kobiety. W wielu 
przypadkach celiakia rozwija się rów-
nież u osób w wieku podeszłym. Według 
najnowszych badań uczulenie na gluten 
prawdopodobnie jest dziedziczone.

JAK LECZYĆ CELIAKIĘ? Całkowite wyle-
czenie tej choroby jest niemożliwe, ale 
dzięki ścisłemu przestrzeganiu diety 
bezglutenowej można kontrolować jej 
przebieg i cieszyć się życiem. Należy 
zacząć od wyeliminowania z codzien-
nego jadłospisu bułek, chleba zwykłego, 

razowego, pieczywa chrupkiego, ma-
karonów, kaszy manny, jęczmiennej, 
owsianej, płatków owsianych i ciast. 
Powinna być to zmiana na całe życie, 
gdyż nawet jeden posiłek zawierający 
gluten może spowodować nawrót choro-
by. Po kilku tygodniach od wprowadze-
nia diety błona śluzowa jelita cienkiego 
zacznie się goić, a po kilku miesiącach 
zanikną przeciwciała, które naruszają 
tkankę jelita. Chory powinien uzupeł-
niać niedobory pokarmowe, suplemen-
tując witaminy i składniki mineralne. 
Pacjenci powinni pozostawać pod opieką 
lekarską w celu kontroli przestrzegania 
zaleceń dietetycznych oraz oceny ewen-
tualnych niedoborów pokarmowych 
i ich powikłań.

JAKIE SĄ MOŻLIWE POWIKŁANIA? Brak le-
czenia i niestosowanie diety może pro-
wadzić do rozwinięcia nowotworów zło-
śliwych, na przykład jelita cienkiego lub 
gardła. Inne możliwe powikłania to oste-
oporoza, wrzodziejące zapalenie jelita 
cienkiego lub wczesna menopauza. •

Z D R O W I E
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Język ciała i dobre 
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W świadomej komunikacji nie możemy zapominać 
o kontrolowaniu mimiki twarzy
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Krzyżówka panoramiczna nr 11
STOPA BEZROBOCIA W  POLSCE WYNIOSŁA 
W KWIETNIU 6,3 PROC. Oznacza to mini-
malne zmniejszenie bezrobocia (o 0,1 
pkt proc.) w porównaniu do poprzed-
niego miesiąca – podaje GUS. Na koniec 
kwietnia w urzędach pracy zarejestro-
wanych było 1 mln 53,8 tys. bezrobot-
nych, tj. o 24,6 tys. mniej niż w marcu. 
Najniższą stopę bezrobocia rejestrowa-
nego notuje województwo wielkopol-
skie, a najwyższą warmińsko-mazurskie. 
W skali roku wskaźnik bezrobocia wzrósł  
w 14 województwach, w tym w najwięk-
szym stopniu w pomorskim oraz śląskim. 

W KWIETNIU PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU 
BYŁA WYŻSZA O 44,5 PROC. niż w kwietniu 
zeszłego roku. Zwiększyła się również 
sprzedaż detaliczna, o 21,1 proc. – podał 
GUS. Głównym powodem tak wysokiego 
wyniku jest zeszłoroczna baza odnie-
sienia, kiedy wybuch pandemii korona-
wirusa przyczynił się do rekordowego 
spadku produkcji o 24,6 proc. We wszyst-
kich głównych działach przemysłowych 
w kwietniu odnotowano wzrost produk-
cji w skali roku. Największy wzrost za-
notowała produkcja dóbr konsumpcyj-
nych trwałych – o 146,3 proc. (wobec 
spadku o 48 proc. przed rokiem), dóbr 
inwestycyjnych – o 109,5 proc. (minus 
51 proc. przed rokiem) oraz dóbr za-
opatrzeniowych – o 43,3 proc. (wobec 
spadku o 18,3 proc. przed rokiem).

W POLSCE AŻ 40,6  PROC. PRACOWNIKÓW 
W 2020 ROKU było zatrudnionych na umo-
wach tymczasowych. Jedna piąta pra-
cowników urodzonych poza UE była 
zatrudniona na podstawie takiej umo-
wy. Eurostat podaje, że najwyższy 
odsetek pracowników z umową tym-
czasową, pochodzących spoza UE, od-
notowano w Polsce (40,6 proc.), na Cy-
prze (35,8 proc.), Hiszpanii (35,1 proc.), 
Portugalii (26,8 proc.) oraz Szwecji 
(25,2 proc.). Z kolei najniższy jest w Esto-
nii (2,1 proc.), Austrii (6,9 proc.) i na Wę-
grzech (7,2 proc.). W przypadku imigran-
tów z umowami czasowymi z innego 
kraju UE największy udział pracowników 
tymczasowych w ogólnej liczbie zatrud-
nionych odnotowano w Hiszpanii, Holan-
dii i we Włoszech. •

Ze stacji Skierniewice wyruszyło Piwo Ko-
lejowe, które na razie będzie objeżdżać 
miejscowości województwa łódzkiego. 
Władze lokalne nie czyniły trudności twór-
com trunku i pozwoliły wykorzystać wize-
runek dworca. Skierniewiccy piwowarzy 
postawili na współpracę z browarem Ma-
ryensztad, którego właściciel też pochodzi 
z tego miasta.

Właściciele Browaru Kolejowego 
zaczynali tak jak wielu przedsiębior-
ców z branży piwnej, czyli od hobby-
stycznego warzenia piwa w warunkach 
domowych. Po długich i intensywnych 
naradach doszli do wniosku, że chcą 
spróbować swoich sił w działalności ko-
mercyjnej. Chcą, aby ich browar pomógł 
w budowaniu tożsamości Ziemi Łódzkiej, 
a klienci myśleli o nim z dumą i szcze-
rą satysfakcją. Uważają, że ich region 
ma słabo rozwinięte poczucie spójności 
w przeciwieństwie do na przykład połu-
dnia Polski, które natychmiast kojarzy 
się z górami, czy północy, nierozerwal-
nie związanej z Bałtykiem. Właściciele 
browaru liczą też na żywe reakcje ludzi 
na ich pomysły i proponowanie wła-
snych, na przykład dotyczących etykiet. 

Na rynek trafiły dwa rodzaje Piwa 
Kolejowego – IPA nazwana Bagaże IPA-
sażerowie oraz Stacja Kazbek Lager, 
do którego użyto chmielu niemalże nie-
spotykanego w Polsce, a i w skali Europy 
należącego do rzadkości. Skierniewiccy 

piwowarzy postawili sobie za cel 
warzyć piwa, które dzięki swojej 
przystępności przypadną do gustu 
zarówno zwykłym fanom dobrego 
browaru, jak i wyrafinowanym piwo-
szom, którzy chcą się delektować złożo-
nością smaków.

PIWO Z PAŁACU?
Dwie studentki Instytutu Architektu-

ry PWSZ wpadły na pomysł, by założyć 
browar w zespole pałacowo-parkowym 
w Sławikowie pod Raciborzem. Ma się 
on mieścić w zaadaptowanym spichle-
rzu, a w założeniach projektu inicja-
torki wykorzystały wszystkie możliwe 
do odrestaurowania elementy konstruk-
cyjne oraz dekoracyjne. Podkreśliły, 
że we wnętrzu znajdują się już elementy 
drewniane oraz wyposażenie w stylu 
retro, które dobrze wpisują się do jego 
planowanej funkcji. Praca została zapre-
zentowana 11 maja w Górnośląskim Cen-
trum Kultury i Spotkań w Łubowicach. 
Zabytek od lat jest atrakcją turystyczną 
regionu, a w przyszłości planuje się jego 
odbudowę – browar w spichlerzu ma być 
jedną z adaptacji.

ILE ALKOHOLU 
ZAWIERA PIWO 
„0 PROC.”?

Piwa bezalkoholowe 
zajmują coraz więcej 
miejsca na sklepowych 

półkach i w lodówkach. Po-
lacy polubili je i traktują jak 

napój orzeźwiający. Chętnie 
piją je kobiety w ciąży, osoby pro-

wadzące aktywny tryb życia i kierow-
cy. Czy jednak piwo to na pewno jest 
do końca bezpieczne i można wsiadać 
po nim do samochodu? Choć na etykie-
cie najczęściej pojawia się napis mó-
wiący o zerowej zawartości alkoholu, 
to nie zawsze jest prawdą. W piwach 
tych zgodnie z prawem zawartość al-
koholu nie może przekraczać 0,5 proc. 
Teoretycznie więc, aby przyjąć dawkę 
alkoholu, jaką zawiera jedno zwykłe 
piwo (5 proc.), trzeba by wypić 10 bez-
alkoholowych. W przypadku badania 
alkomatem w sytuacji, w której kierow-
ca niedawno wypił jedno, urządzenie 
może pokazać wynik dodatni, ponie-
waż odrobina piwa z niewielką zawar-
tością alkoholu pozostała w jamie ust-
nej. Powtórzenie badania po kilkunastu 
sekundach powinno się zakończyć wy-
nikiem zerowym, kierowca nie stra-
ci więc prawa jazdy ani nie otrzyma 
mandatu. Co ciekawe, podobne dzia-
łanie do piwa bezalkoholowego mają 
cukierki i batoniki zawierające alkohol. 
Warto też wiedzieć, że według ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości piwo bez-
alkoholowe lub podobny napój, nawet 
jeśli zawiera alkohol, nie jest napojem 
alkoholowym.

 MAREK KOWALIK

2

21

KANAŁ

WINDY

LUBA
KOLEGO

KWOTA

SARDYNA
IMIĘ

MATEJKI

STOJĄ
PRZY

DRODZE

REPE-
RACJA

GASI
BÓL

ATRAKCJA
ATEN

12

TA
OBOK

ADAMA

BASETLE
MA
GO

SIEKIERA

DOWNA
MONETA

WIDZI
SKAŁY

OSADOWE

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7

TYP
GLEBY

KILKA
GEMÓW

INTRYGA

PAPUGA
WYŻSZA

UCZELNIA

4

XII

1

CZERWIEC

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

MĄCZKA
Z PALMY

AUTO
JAK KOT

BRUD

PAGÓREK

CZYŚCI
PLAMY

BLADA
OSOBA

PRZED BROWNEM

RYJE POD ZIEMIĄ WYMYSŁ

OMAMY

DRZEWO
Z

KOLCAMI

PAT W SZA-
CHACH

AŁŁAW-
SZEWSKI

BIJE ASA

SARACEN

W DOMU
RZYMSKIM

OSTRONOS

WYSPA
HERBA-
CIANA

ROBIĄ W

KOPALNI

BAŁTYK

Z
BIEŁUCHĄ

NA
KSIĘŻYCU

PIĘKNY

MIESIĄC

WYMYSŁY

MAŁA
URSZULA

WYRO-

BISKO

OGŁOSIŁ
95 TEZ

PRACA

MANTA

NUTA

TWARDA
ŻYWICA

CEZARY
Z UTWORU

KOBIETKA

DO
CIASTA

1

3

5

6

8

9

10

11

14

15

16 17

18

19

22

13

20

SAMO-
CHÓD

Kalejdoskop

PI
XA

BA
Y.

CO
M

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
MAJ BZAMI PACHNĄCY
Nagrodę wylosował: SZYMON JEZIERSKI.
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