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POLSKA GRUPA GÓRNICZA. Kursy dla pracowników

Program dla zmian
Pracownicy górnictwa mogą być postawieni przed koniecznością dokonania dużej zmiany 

w swoim zawodowym życiu. Polska Grupa Górnicza przez poszerzenie bazy szkoleń i kursów 
chce im pomóc przejść przez ten proces możliwie jak najłagodniej. Na temat przygotowań do tego 

procesu rozmawialiśmy z pracownikami Departamentu Wsparcia HR w PGG: Andrzejem Sączkiem, 
dyrektorem departamentu, Anną Bentkowską, psychologiem, kierowniczką Sekcji Rozwoju 

Zawodowego, i Anną Wiśniewską, kierowniczką Sekcji Szkoleń. 

WIĘCEJ NA S. 6

S. 3

Temat na czasie
Dr hab. inż. Dariusz Prostański: 
– Magazynowanie energii  
to niezbędny element 
transformacji 
energetyki.
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Kłopotliwe koncesje na węgiel
Resort klimatu i środowiska rozpa-
truje pięć nowych wniosków kon-
cesyjnych.

STRONA 4

Urlopy i odprawy już na nowych 
zasadach
Projekt nowelizacji ustawy górni-
czej wkrótce trafi do Sejmu.

 STRONA 4

Węglokoks odda kopalnie?
Przygotowania do konsolidacji sek-
tora węgla energetycznego.

 

STRONA 5

Hojność, która zezłościła
Jastrzębska Spółka Węglowa.

STRONA 7

Porsche poprawia model Macan
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9
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Ambitne przykręcanie śruby

Kolejne etapy przykręcania śruby obostrzeń zwią-
zanych z unijną polityką klimatyczną są nazywane 

„zwiększaniem ambicji”. Olbrzymie koszty tej operacji 
mają być równoważone przez korzyści, jakie odczuje-
my za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Jedną z nich 
ma być uniknięcie wojen o wodę. Ponieważ ktoś musi 
zapłacić rachunki za zyski, jakie będziemy mieli za kil-
ka dekad, padło między innymi na Polskę. 

Jesteśmy słabo przygotowani do transformacji ener-
getycznej. Nasze położenie powoduje, że nie możemy 

liczyć wyłącznie na energetykę słoneczną i wiatrową. Nie 
mamy rzek, dzięki którym moglibyśmy rozwijać energe-
tykę wodną. Nie mamy elektrowni jądrowych, a budowa 
pierwszej to odległa perspektywa. Mamy za to informa-
cje, że nawet gdybyśmy stawiali na energetykę gazową, 
to gaz ma być paliwem przejściowym na drodze wiodącej 
do gospodarki zeroemisyjnej. To oznacza, że możemy 
budować elektrownie i elektrociepłownie zasilane gazem, 
ale za około 20–30 lat i tak trzeba będzie je likwidować.

P roponuje się nam, abyśmy wydali 100 złotych po to, 
aby zaoszczędzić 10 złotych. Wiem, ironizuję, ale co ro-

bić w sytuacji, kiedy jesteśmy zmuszani do gigantycznego 
wysiłku po to, aby osiągnąć wydumane, ambitne cele? 

Bardzo się wzruszyłem, kiedy przeczytałem informa-
cje o tym, że Komisja Europejska doszła do wnio-

sku, że nie tylko przemysł, ale także budownictwo 
i transport mają płacić za emisje dwutlenku węgla. Czy 
kierowca i właściciel domu też będą za nie płacić? Po-
dobno nie. Będą płacić producenci energii dostarczanej 
odbiorcom. To już szczyt kłamstwa. Przecież dostawcy 
energii i paliwa dla samochodów ostatecznie obciążą 
odbiorców dodatkowymi kosztami. Jeżeli ten pomysł 
będzie realizowany, czekają nas masowe protesty. Kosz-
ty transportu, utrzymania mieszkań i domów wzrosną 
gigantycznie. Ambitne przykręcanie śruby spowoduje, 
że Zielony Ład skończy się, zanim się zaczął. Sami zie-
loni będą przeciw.   •

Węgiel spod morza

Znów wraca temat kopalni węgla koksowego w An-
glii. O projekcie wydobycia tego surowca spod dna 

morskiego zrobiło się cicho po wybuchu pandemii. 
Teraz firma, która lansuje tę koncepcję, czeka na zgodę 
rządu. Jest wielu przeciwników powrotu do górnictwa 
w angielskiej gospodarce, ale jest także grupa zwolen-
ników, którzy mają mocne argumenty przemawiające 
za takim rozwiązaniem. 

W nowej angielskiej kopalni węgiel koksowy byłby 
wydobywany spod dna morskiego w sposób przy-

jazny dla środowiska naturalnego. Jest jeszcze jeden 
argument za budową kopalni – otóż wydobycie węgla 
w Anglii ograniczyłoby import tego surowca z kra-
jów zamorskich, a tym samym ograniczyłoby emisje 
dwutlenku węgla do atmosfery. Od dawna wiadomo, 
że transport morski stanowi bardzo istotne źródło 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Są dwie możli-
wości ograniczenia tego zjawiska. Pierwsza – unowo-
cześnienie statków transportowych i zmiana paliwa 
na bardziej ekologiczne. Drugie – zmiana paliwa silni-
ków okrętowych na bardziej ekologiczne i jednoczesne 
ograniczenie transportu. To drugie rozwiązanie jest 
najbardziej racjonalne. 

W ciągu minionych lat transport morski stał się ner-
wem globalnej gospodarki. Czas pandemii poka-

zał, że bardzo łatwo ten układ nerwowy gospodarki 
światowej wprawić w stan niewydolności. Z powodu 
kłopotów transportowych wiele fabryk motoryzacyj-
nych, sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa 
domowego musiało wstrzymywać produkcję. Powód 
był prosty – często brakowało drobnych części nie-
zbędnych do pełnego montażu gotowego produktu, 
ponieważ były one produkowane w którymś z krajów 
zamorskich. Dostawcy lokalni zyskali na wartości. Mam 
nadzieję, że zwycięży zasada: jeśli można produkować 
lokalnie, trzeba to robić w imię tworzenia miejsc pracy 
i ochrony klimatu.  
 •

G R Z E G O R Z  M A T U S I A K
poseł RP

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

66-LETNI GÓRNIK – INSTRUKTOR STRZAŁOWY ZATRUDNIONY 
W BYTOMSKIM ZAKŁADZIE USŁUG GÓRNICZYCH – zginął 20 lip-
ca 900 m pod ziemią w katowickiej kopalni Staszic. 
Podczas kontroli wyrobiska po wykonanych robotach 
strzałowych mężczyzna został przygnieciony skalnymi 
bryłami. Był to ósmy w tym roku śmiertelny wypadek 
w polskim przemyśle wydobywczym, a piąty w kopal-
niach węgla kamiennego.

ŚLĄSKIE CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, PIELĘGNUJĄCE 
PAMIĘĆ O ZAMORDOWANYCH W STANIE WOJENNYM GÓRNIKACH Z KO-
PALNI WUJEK, docelowo przejmie trzy historyczne budynki 
zakładu: oddział instalacyjny, budynek straży pożarnej 
oraz łaźnię łańcuszkową, gdzie w grudniu 1981 roku 
górnicy strajkowali przeciwko wprowadzeniu stanu 
wojennego. – Łaźnia łańcuszkowa ma dla nas wartość 
porównywalną z Salą BHP w Stoczni Gdańskiej – mówi 
dyrektor Centrum Robert Ciupa.

NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU WĘGLA CZERWIEC PRZYNIÓSŁ 
DALSZE UMOCNIENIE CEN – wszystkie kluczowe indeksy ce-
nowe (w Australii, RPA, Europie i Rosji) poszybowały 
do poziomów ponad dwukrotnie wyższych wobec mi-
nimalnych poziomów z roku 2020; ceny FOB Newcastle 
wzrosły prawie trzykrotnie – wynika z opracowania 
katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA, KTÓRA W TYM ROKU WYPRODUKUJE 
OKOŁO 700 TYS. TON tzw. ekogroszku, zmieniła politykę 
sprzedaży tego popularnego wśród indywidualnych 
odbiorców paliwa. Teraz odbiorcy mogą kupić nawet 
jeden 20-kilogramowy worek ekogroszku zamiast całej 
palety, czyli jednej tony. Paliwo można odbierać oso-
biście w Rudzie Śląskiej, Sośnicy, Mysłowicach-Wesołej 
i w Łaziskach Górnych.

CZERWCOWE WZROSTY MIĘDZYNARODOWYCH CEN WĘGLA wy-
nikały ze zwiększonego popytu na energię i surowce 
w całym obszarze Azji-Pacyfiku wskutek cieplejszej niż 
przeciętnie pory letniej, natomiast w części Atlantyku 
główną siłą napędową są odbudowujące się gospodarki 
krajów po pandemii COVID-19 oraz ograniczenie do-
staw z Kolumbii i Rosji, co szczególnie przełożyło się 
na wzrost cen w europejskich portach ARA – zauważają 
eksperci ARP.

NA POCZĄTKU GRUDNIA GLIWICKA FABRYKA OPLA zakończy 
produkcję wytwarzanego tu od sześciu lat modelu Astra 
piątej generacji, kończąc tym samym wytwarzanie 
aut osobowych. W kwietniu 2022 roku rozbudowana 
kosztem 280–300 mln euro fabryka rozpocznie pro-
dukcję aut dostawczych. Jesienią zatrudnienie wzro-
śnie o około 500 osób, a docelowa produkcja wyniesie  

100 tys. dostawczych vanów rocznie. Zakład zmieni 
nazwę na Stellantis Gliwice.

OSIEDLE MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNI GÓRNIK W JAWORZNIE 
będzie częściowo zasilane energią ze słońca. Spół-
ka Tauron Nowe Technologie zainstaluje na dachach 
14 bloków panele fotowoltaiczne o łącznej mocy  
509 kWp. Każdego roku wyprodukują one około 517 tys. 
kilowatogodzin energii elektrycznej. Łącznie Tauron 
przyłączył dotąd do sieci ponad 145 tys. mikroelek-
trowni słonecznych.

CO NAJMNIEJ PRZEZ ROK KATOWICKIE BUDYNKI Z ZIELONYMI 
DACHAMI, fasadami lub tzw. ogrodami wertykalnymi 
będą całkowicie lub częściowo zwolnione z podatku 
od nieruchomości – zakłada przygotowany przez Urząd 
Miasta projekt. Samorząd chce premiować tych, którzy 
przyczyniają się do zazieleniania miasta.

NALEŻĄCA DO FRANCUSKIEJ GRUPY EDF FIRMA DALKIA, działa-
jąca w ciepłownictwie i obszarze zarządzania energią, 
chce wyspecjalizować się w dostarczaniu krajowe-
mu przemysłowi rozwiązań służących dekarbonizacji 
i zwiększeniu efektywności energetycznej. Nowym 
szefem Grupy Dalkia w Polsce został Jacek Chodkowski, 
wcześniej kierujący działającą w aglomeracji śląsko-
-dąbrowskiej spółką Dalkia Polska Energia. •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Równy dochód, równa płaca
Pośród tematów niekoniecznie wakacyjnych zaczęto 
dyskusję nad tzw. dochodem gwarantowanym. Polega 
on na tym, że państwo zapewnia każdemu, kto w nim 
mieszka, podstawowy poziom życia. Niezależnie od tego, 
czy pracuje, czy pracował, czy ma zamiar zająć się za-
robkowaniem, czy nie. 

Kiedyś mieszkańcom stolicy świata – Rzymu – wy-
dawano za darmo chleb i zboże. Tyle że robiono to przy 
okazji różnych imprez, a nie przez stałe rozdawnictwo 
systemowe.

Towarzyszy temu superkomunistyczny pomysł 
„równej płacy”. Każdy, kto pracuje, zarabia dokładnie 
tyle samo. W Związku Radzieckim podobna idea się nie 
sprawdziła, podobno dlatego że kraj parł w kierunku 
komunizmu, nie osiągając go. Bliższa jest sytuacja izra-
elskich kibuców, funkcjonujących na zasadzie wspólnot 
zaspokajających potrzeby ich członków. Bez tworzenia 
kasty zarządzającej złożonej z ludzi zagarniających 
nadwyżki cudzego wysiłku. 

W skali kraju miałoby to zapewniać zrównoważo-
ny poziom życia jeśli nie wszystkich, to przynajmniej 
większości obywateli, zmieniając pogoń za złotym ciel-
cem w funkcjonowanie zrównoważone, nastawione 
na człowieka. 

Na razie w Niemczech zaczęto trzyletni ekspery-
ment z grupą mieszkańców, którzy będą otrzymywać 
gwarantowane 1200 euro miesięcznie za to, że żyją. 
Odmiana lepszego 500+ i zasiłków z MOPS-u. Niemcy 
chcą sprawdzić, jak zmienią się zachowania tych ludzi, 
na ile uznają, że im wystarczy, na ile potraktują to jako 
formę wspomożenia starań o poprawienie sobie wa-
runków życiowych. 

Jedyny problem takich eksperymentów polega 
na tym, że państwo musi być wystarczająco bogate, 
by to sfinansować. Oraz kwestia poważniejsza – skądś 
owo bogactwo trzeba brać, ktoś musi na nie pracować. 
Tylko gdzie znajdzie motywację do wysiłku? I niby 
dlaczego miałby jej szukać.

Polecam odnoszącą się do podobnych pomysłów 
książkę Janusza Zajdla „Limes inferior”. 

 ZBIGNIEW KORWIN

U
N

SP
LA

SH



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

Pogórnicze tereny i obiekty staną się magazynami energii?

Zielona przyszłość kopalń
Powodzenie transformacji, opartej między 
innymi na rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i energetyki rozproszonej, nie po-
wiedzie się bez upowszechnienia rozwią-
zań służących magazynowaniu energii 
oraz skutecznemu bilansowaniu syste-
mu elektroenergetycznego – wskazują 
energetycy. 

Z początkiem lipca weszła w życie 
nowelizacja Prawa energetycznego, 
szczegółowo określająca status maga-
zynów energii, co ma dać impuls do ich 
rozwoju. W Krajowym Planie Odbudowy 
i innych unijnych funduszach na wspar-
cie tego typu przedsięwzięć przewidzia-
no potężne środki. Tereny pogórnicze 
i infrastruktura szybowa dawnych ko-
palń mają olbrzymi potencjał, by służyć 
magazynowaniu energii, z wykorzy-
staniem najnowocześniejszych rozwią-
zań i technologii. Ten ambitny projekt 
wchodzi właśnie w fazę szczegółowych 
analiz i przygotowań do stworzenia – 
w perspektywie najbliższych pięciu lat 
– dwóch pierwszych demonstracyjnych 
instalacji.

WYKORZYSTAĆ ZALETY, 
OGRANICZYĆ WADY
Pogórnicze tereny w województwie 

śląskim zajmują około 3 tys. hektarów. 
To ponad 13 tys. rozmaitych działek, 
prawie 5 tys. budynków i przeszło 6 tys. 
innych budowli, w tym około 30 szy-
bów. Wraz z zamykaniem kolejnych ko-
palń poprzemysłowych terenów będzie 
przybywać. 

Pomysłów na ich „zielone” zagospo-
darowanie było już wiele – od elektrowni 
szczytowo-pompowych w kopalnianych 
szybach, poprzez wiatraki i instalacje 
fotowoltaiczne na powierzchni, po wy-
twarzanie ogniw wodorowych. Koncep-
cja Śląskiego Systemu Magazynowania 
Energii wykorzystuje wiele z tych po-
mysłów, nie tylko łącząc je w jeden spój-
ny system, ale idąc kilka kroków dalej 
poprzez rozszerzenie gamy możliwych 
do wykorzystania technologii. To między 
innymi magazynowanie energii w ba-
teriach elektrochemicznych czy imple-
mentacja systemu Gravitricity, opartego 
na odpowiednim grawitacyjnym prze-
mieszczaniu ciężarów w górniczych 
szybach. 

Częścią systemu, obejmującego rów-
nież magazynowanie energii cieplnej, 
mogą być też pompy ciepła i rozmaite 
rozwiązania umożliwiające spożytko-
wanie geotermalnego potencjału wód 
kopalnianych. Chodzi o efektywne wy-
korzystanie synergii poszczególnych 
technologii magazynowania oraz taką 
integrację tych technologii, by można 
było jak najlepiej wykorzystać ich zalety 
przy równoczesnej minimalizacji wad.

NOWOCZEŚNIE I STABILNIE
Tak skonstruowany system 

ma na bieżąco reagować na sygnały 
płynące z sieci energetycznych oraz 
prognozować ich potrzeby. Twórcy 
koncepcji przekonują, że budowa na te-
renach pogórniczych regionalnego sys-
temu magazynowania energii pozwoli 
wykorzystać całe spektrum technologii 

– od wytwarzania zielonej energii, po-
przez jej przesyłanie, po magazynowa-
nie w różnych formach. – Nie chodzi 
jedynie o przechowywanie nadmiarowej 
energii, ale też szeroką gamę usług dla 
systemu energetycznego: dostarczanie 
prądu w czasie jego niedoboru w sys-
temie, uelastycznienie podaży energii, 
stabilizację napięcia i jakości zasilania, 
ochronę odbiorców przed krótkotrwałą 
utratą mocy, integrację energetyki roz-
proszonej czy ograniczanie przeciążeń 
sieci – wylicza ekspert, dr inż. Piotr Ol-
czak z Instytutu Gospodarki Surowcami 
i Energią PAN w Krakowie. 

Głównym założeniem jest maksymal-
ne wykorzystanie istniejącej pogórniczej 
infrastruktury, w tym kopalnianych szy-
bów, które – po odpowiedniej adaptacji – 
zostałyby wykorzystane między innymi 
w systemie Gravitricity.

NA POCZĄTEK – PILOTAŻ
Oficjalna prezentacja stworzonej 

w KOMAG-u koncepcji odbyła się 29 lip-
ca w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych, gdzie podmioty zainteresowane 
udziałem w budowie systemu powołały 
w porozumieniu z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Śląskiego wspól-
ny Komitet Sterujący. 

Jego zadaniem będzie opracowanie 
szczegółowej koncepcji przedsięwzię-
cia i sposobu jego wdrożenia oraz prze-
prowadzenie analiz ekonomiczno-fi-
nansowych. Oprócz Instytutu Techniki 
Górniczej KOMAG w pracach komitetu 
wezmą udział przedstawiciele Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Insty-
tutu Ekologii Terenów Uprzemysłowio-
nych oraz związkowcy z Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność. 

Pomysłów na ich „zielone” 
zagospodarowanie było już wiele 
– od elektrowni szczytowo- 
-pompowych w kopalnianych 
szybach, poprzez wiatraki 
i instalacje fotowoltaiczne 
na powierzchni, po wytwarzanie 
ogniw wodorowych. 
Koncepcja Śląskiego Systemu 
Magazynowania Energii 
wykorzystuje wiele z tych 
pomysłów, nie tylko łącząc 
je w jeden spójny system, 
ale idąc kilka kroków dalej 
poprzez rozszerzenie gamy 
możliwych do wykorzystania 
technologii. To między innymi 
magazynowanie energii 
w bateriach elektrochemicznych 
czy implementacja systemu 
Gravitricity, opartego 
na odpowiednim grawitacyjnym 
przemieszczaniu ciężarów 
w górniczych szybach.

Pomysłodawcy projektu zakładają, 
że najdalej w 2026 roku powinny działać 
co najmniej dwie pilotażowe instalacje, 
a równolegle powstawać będzie koncep-
cja szerokiej rozbudowy systemu i połą-
czenia go z Krajowym Systemem Elek-
troenergetycznym. Potencjalne miejsca 
demonstracyjnych budowli to tereny 

wokół górniczych szybów w Rudzie Ślą-
skiej, Bytomiu i Zabrzu.

ŚLĄSK LIDEREM 
MAGAZYNOWANIA ENERGII?
Eksperci są zgodni, że magazyno-

wanie energii to niezbędny element 
transformacji energetyki. Magazyny 
zapewniają elastyczność funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego, 
poprawiając jego bezpieczeństwo oraz 
zwiększając możliwości wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych. 

Nowelizacja Prawa energetycznego 
zakłada między innymi budowę central-
nego systemu informacji o rynku ener-
gii. Nowa regulacja wprowadza także 
kompleksowe rozwiązania dla funkcjo-
nowania i rozwoju magazynów energii 
w Polsce – oznacza to zniesienie barier 
i stworzenie warunków dla ich tworze-
nia i upowszechniania jako alternaty-
wy dla bardzo kosztownych inwestycji 
w rozbudowę i modernizację sieci. Mię-
dzy innymi magazynowanie energii zo-
stało całkowicie wyłączone z obowiązku 
sporządzania taryf, określono też zasady 
udzielania koncesji na taką działalność. 

Wszystko wskazuje na to, że w per-
spektywie najbliższych kilkunastu lat 
magazyny energii staną się niezwykle 
istotnym elementem Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. Dzięki wypraco-
wanej w KOMAG-u koncepcji magazyno-
wania energii na terenach pogórniczych 
Górny Śląsk ma szansę stać się w tej dzie-
dzinie europejskim liderem.

dr hab. inż. Dariusz 
Prostański, prof. Instytutu 

Techniki Górniczej KOMAG, 
współautor koncepcji 

Śląskiego Systemu 
Magazynowania Energii.

Zlokalizowany na terenach pogórniczych system magazynowania energii to zestaw wzajemnie powiązanych ze sobą urządzeń i instalacji zróżnicowanych 
pod względem technologicznym i technicznym wraz z urządzeniami wspierającymi. Skoordynowany wewnętrznie system ma się charakteryzować określoną 
strukturą zintegrowaną na poziomie sterowania, zarządzania i nadzoru oraz ma mieć możliwość przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, 
sieci elektroenergetycznej oraz sieci dystrybucyjnej
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– Bardzo intensywnie pracujemy nad zmia-
nami Prawa geologicznego i górniczego 
w szerokim zakresie, który będzie zawierał 
dodatkowe warunki brzegowe, definityw-
nie określające, jaka działalność górnicza 
może być prowadzona w związku z różne-
go rodzaju zjawiskami zachodzącymi za-
równo w Unii Europejskiej, jak i w naszym 
kraju – zadeklarował podczas lipcowe-
go posiedzenia sejmowej podkomisji ds. 
sprawiedliwej transformacji główny geolog 
kraju, wiceminister klimatu i środowiska  
Piotr Dziadzio. Obecnie resort, który 
w ostatnich trzech latach wydał trzy kon-
cesje na wydobycie węgla kamiennego, 
rozpatruje pięć kolejnych wniosków kon-
cesyjnych. Samorządowcy boją się, że nowe 
koncesje będą równoznaczne z utratą moż-
liwości sięgnięcia po unijne środki z Fundu-
szu Sprawiedliwej Transformacji.

COFNIĘCIE KONCESJI DLA 
BRZEZINKI?

Koncesje wydane w minionych la-
tach dotyczą złoża węgla koksowego 
Bzie-Dębina 1 Zachód (na potrzeby budo-
wanej przez Jastrzębską Spółkę Węglową 
kopalni Jastrzębie-Bzie), złoża Brzezinka 
3 w Mysłowicach oraz projektu Heddi II 
w Ścinawce Średniej na Dolnym Śląsku, 
gdzie węgiel chciałaby eksploatować 
prywatna spółka Nexano Minerals. 

Dolnośląski projekt miał ruszyć do  
15 maja tego roku, tak się jednak nie 
stało, co oznacza naruszenie warunków 
koncesji. Resort klimatu czeka teraz 
na wyjaśnienia ze strony inwestora. Naj-
więcej kontrowersji budzi jednak pro-
jekt Brzezinka, przez który subregion 
katowicki może stracić unijne środki 

z Funduszu Sprawiedliwej Transforma-
cji. – 9 lipca zwróciłem się do ministra 
klimatu o to, aby – jeżeli będzie taka 
możliwość – rozpocząć proces cofnię-
cia koncesji, jeżeli oczywiście prawo 
na to pozwala – poinformował podczas 
posiedzenia podkomisji prezydent My-
słowic Dariusz Wójtowicz, zwracając 
przy tym uwagę, że inwestor nie będzie 
mógł realizować projektu, jeżeli na przy-
kład resort klimatu nie zatwierdzi do-
kumentacji hydrologicznej lub projekt 
nie uzyska pozwoleń wodno-prawnych 
od samorządu województwa. 

– Bardzo mnie ucieszyła informacja, 
że rozpoczęły się działania związane 
ze zmianą ustawy (Prawo geologiczne 
i górnicze); nikt wcześniej nie wiedział, 
że Fundusz Sprawiedliwej Transforma-
cji będzie uzależniony między innymi 
od koncesji bądź od otworzenia nowych 
planów ruchu, nowych ścian, bo o tym 
też się głośno mówi – mówił prezydent 
Mysłowic, przypominając, że pierwsze 
działania związane z rozpoznawaniem 
złoża Brzezinka rozpoczęły się w 2012 
roku, gdy funduszu transformacyjnego 
nie było jeszcze w planach.

BĘDZIE TRUDNIEJ O KONCESJĘ
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

przygotowuje zmiany w Prawie geolo-
gicznym i górniczym, określające dodat-
kowe warunki związane z udzielaniem 
koncesji na wydobycie węgla. Ponadto 
obecnie decyzje w tym zakresie są kon-
sultowane z resortem funduszy i poli-
tyki regionalnej pod kątem ewentual-
nych zagrożeń związanych z unijnymi 
funduszami. Jednocześnie resort czeka 
na jednoznaczne potwierdzenie, czy 

faktycznie udzielona koncesja na wy-
dobycie węgla może wykluczyć dany 
obszar ze wsparcia środkami Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji. 

– Do dnia dzisiejszego nie mamy jed-
noznacznego stanowiska. W rozporzą-
dzeniu dotyczącym FST nie wskazano 
możliwości lub zasad wyłączenia danych 
regionów lub miast czy gmin na pod-
stawie nowych koncesji wydobywczych 
w tym rejonie – przekonywał posłów 
oraz śląskich samorządowców wice-
minister Piotr Dziadzio. Obecni na po-
siedzeniu sejmowej podkomisji śląscy 
samorządowcy – wśród nich przewodni-
cząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych 
w Polsce, prezydent Jastrzębia-Zdroju 
Anna Hetman, oraz szef Śląskiego Związ-
ku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera – mówili jednym głosem, 
apelując, by zrobić wszystko, aby żadna 
z gmin górniczych w regionie nie została 
pozbawiona wsparcia z FST.

PIĘĆ NOWYCH KONCESJI?
Jak wynika z informacji Minister-

stwa Klimatu i Środowiska, obecnie 
na różnych etapach rozpatrywania jest 
pięć koncesji związanych z wydobyciem 
węgla kamiennego: w Żorach, Dankowi-
cach, Bytomiu, Imielinie i Nowej Rudzie. 

Wniosek o koncesję na eksploatację 
złoża węgla koksowego Warszowice-Żo-
ry (do końca 2042 roku) złożyła w grud-
niu ubiegłego roku Jastrzębska Spółka 
Węglowa. Rozciągające się na obszarze 
ponad 5 km kw. złoże ma być polem 
rezerwowym dla jastrzębskiej kopalni 
Borynia i ma być eksploatowane z wy-
korzystaniem infrastruktury tej kopalni, 
bez budowy nowego zakładu. 

Złoże Imielin Północ, gdzie o konce-
sję ubiega się Polska Grupa Górnicza, 
miałoby być polem rezerwowym dla ist-
niejącej kopalni Piast-Ziemowit; obecnie 
Piast ma koncesję do 2040 roku, a Ziemo-
wit do 2044 roku. 

Postępowanie w sprawie tej koncesji 
jest aktualnie zawieszone w związku 
z decyzją Generalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska, który uchylił tzw. decy-
zję środowiskową w sprawie tego przed-
sięwzięcia. Wniosek o koncesję na złoże 
Dankowice 1 został złożony w sierpniu 
ubiegłego roku przez kopalnię Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach, dla której 
ma to być złoże rezerwowe, z perspek-
tywą eksploatacji do 2044 roku. Węgiel 
ma być wydobywany z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury, bez budowy 
nowej kopalni. 

Dwa inne rozpatrywane obecnie 
wnioski również zostały złożone przez 
prywatnych inwestorów. W Bytomiu 
spółka Carbo Veneco chciałaby eksplo-
atować (maksymalnie do 2042 roku) 
znajdujące się pod miastem resztkowe 
złoża likwidowanej kopalni Centrum, 
korzystając z infrastruktury należącej 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

W Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku 
firma Coal Holding zamierza eksploato-
wać złoże węgla koksowego Wacław-
-Lech. Resort klimatu poprosił inwestora 
o wykazanie, czy ma odpowiednie środki 
na to przedsięwzięcie. 

Dla złoża Paruszowiec w Rybniku, 
przeciwko eksploatacji którego jest mię-
dzy innymi rybnicki samorząd, inwe-
stor nie złożył dotąd wniosku o koncesję 
wydobywczą.
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Resort klimatu i środowiska rozpatruje pięć nowych wniosków koncesyjnych

Kłopotliwe koncesje na węgiel

– Górnicy odchodzący z kopalń na pod-
stawie nowelizowanej obecnie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego skorzystają z osłon już na no-
wych zasadach, wynegocjowanych w umo-
wie społecznej – świadczenie na urlopie 
górniczym wzrośnie do 80 proc. dotych-
czasowego wynagrodzenia, a wysokość 
jednorazowej odprawy – do 120 tys. zło-
tych – deklaruje wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń. 

20 lipca przygotowany w MAP pro-
jekt nowelizacji ustawy przyjął rząd. 
Wkrótce dokument trafi do Sejmu, 
by po przyjęciu przez parlament i pod-
pisaniu przez prezydenta mógł wejść 
w życie – z wyjątkiem niektórych punk-
tów – z początkiem września. 

OSŁONY DLA 3,7 TYS. 
GÓRNIKÓW
Nowelizacja ma wydłużyć do koń-

ca 2023 roku możliwość przekazywa-
nia górniczego majątku do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń oraz umożliwia 
prowadzenie likwidacji ze środków 

budżetowych przez kolejne cztery lata, 
do końca 2027 roku. Projekt przedłuża 
też regulacje dotyczące osłon dla górni-
ków i podnosi wartość świadczeń osło-
nowych, zgodnie z ustaleniami zawartej 
28 maja umowy społecznej. – Ten instru-
ment pozwoli na to, aby zlikwidować ko-
palnie Pokój oraz Jastrzębie III. W prak-
tyce oznacza to również świadczenia 
osłonowe w postaci jednorazowych 

odpraw pieniężnych i wcześniejszych 
świadczeń emerytalnych dla około  
3,7 tys. pracowników tych jednostek – 
poinformował wiceminister Artur Soboń 
podczas posiedzenia sejmowej podko-
misji ds. sprawiedliwej transformacji. 
Należący do Polskiej Grupy Górniczej 
ruch Pokój KWK Ruda od kilku mie-
sięcy nie wydobywa już węgla. Z kolei 
obszar Jastrzębie III to nieprodukcyjny 

majątek, który Jastrzębska Spółka Wę-
glowa zamierza wydzielić z kopalni 
Jastrzębie-Bzie. 

KOMISJA PROSI 
O WYJAŚNIENIA
Wiceszef MAP przypomniał, że obec-

nie trwa procedura prenotyfikacji roz-
wiązań zawartych w umowie społecznej 
w Komisji Europejskiej. Chodzi zarów-
no o zgodę na pokrywanie ze środków 
publicznych tzw. kosztów nadzwyczaj-
nych, czyli fizycznej likwidacji kopalń, 
jak i wdrożenie nowego mechanizmu 
pomocowego, czyli subsydiowania re-
dukcji produkcji węgla w kopalniach. 
– Jesteśmy na etapie bardzo szczegóło-
wych pytań Komisji Europejskiej i na te 
pytania, w formie pisemnej, zbieramy 
odpowiedzi, odpowiadamy i wyjaśniamy 
wszystkie wątpliwości – tak aby jak naj-
szybciej przejść do procesu notyfikacji 
– powiedział wiceminister. Docelowo 
po notyfikacji przez Komisję Europejską 
określonego w umowie społecznej pro-
gramu transformacji górnictwa ma po-
wstać nowa ustawa górnicza. MH
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Urlopy i odprawy już na nowych zasadach
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Po zaakceptowaniu przez KE programu transformacji górnictwa powstanie nowa ustawa górnicza
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– W ramach konsolidacji sektora wydo-
bywczego górnictwa węgla kamiennego 
przeprowadzamy proces wyceny naszego 
pakietu ponad 18 proc. akcji Polskiej Gru-
py Górniczej i 100 proc. udziałów w spół-
ce Węglokoks Kraj oraz sprzedaż tychże 
w ręce Skarbu Państwa – potwierdził pre-
zes Węglokoksu Tomasz Heryszek. Swoją 
przyszłość Węglokoks zamierza budować 
bez węgla w strukturach Grupy. Szczegó-
ły mają znaleźć się w nowej, wieloletniej 
strategii, którą firma zaprezentuje w koń-
cu tego roku.

WĘGLOWE BYĆ ALBO NIE BYĆ

– Kolejne miesiące to będzie dla 
nas niezwykle ważny czas ogromnych 
wyzwań. Planujemy przede wszystkim 
przegląd opcji strategicznych, opty-
malizację naszych linii biznesowych, 
a pod koniec roku prezentację nowe-
go, wieloletniego planu strategicznego 
– zapowiada prezes Heryszek, wskazu-
jąc, iż odejście od węgla pozwoli Wę-
glokoksowi – prawdopodobnie już pod 
nową nazwą – skutecznie pozyskiwać 
finansowanie rozwojowych projektów. 
– Banki, niestety, nie tylko nie chcą, ale 
wręcz nie mogą angażować się w dal-
sze finansowanie aktywów węglowych. 
Stąd odejście od relacji właścicielskiej 
w sektorze górnictwa węgla kamienne-
go oraz dodatkowo rebranding naszej 
Grupy, to dla nas po prostu być albo nie 

być. Takie działania umożliwią rozwój 
naszej spółki i całej Grupy; mam na-
dzieję, że nastąpi to już od pierwszych 
miesięcy nowego roku – ocenia prezes 
jednej z największych górniczych firm, 
która tylko w pierwszym półroczu 2021 
roku wypracowała prawie 1 mld zło-
tych przychodów, 35 mln złotych zysku 

operacyjnego i 34 mln złotych zysku net-
to. Dobre wyniki zanotowała większość 
spółek z Grupy Kapitałowej Węglokoksu.

HUTY Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Nowa strategia, nad którą pracuje 

obecnie Grupa, określi jej cele biznesowe 
na najbliższe lata. Aby je zrealizować, 

spółka będzie potrzebowała finanso-
wania. – Przed nami konieczność wy-
asygnowania potężnych środków na in-
westycje w spółkach, które posiadamy 
– w szczególności w hutach, ale też in-
westycje rozwojowe, by budować kolej-
ne stabilne, przyszłościowe segmenty 
biznesu w Grupie – wyjaśnia Tomasz 
Heryszek. Koncern zamierza postawić 
między innymi na segment hutniczy. 
W pierwszym półroczu br. Huta Łabę-
dy osiągnęła wynik EBITDA na pozio-
mie 48 mln złotych oraz wypracowała 
prawie 40 mln złotych zysku netto. Na-
tomiast przejęta przez Grupę w ub.r. 
Huta Pokój Profile miała 18 mln złotych 
zysku EBITDA i 15 mln złotych zysku 
netto. – To spory sukces tej spółki, którą 
jeszcze dwa–trzy lata temu wielu ska-
zywało na likwidację. Dziś, jako Grupa, 
mamy ponad 25 proc. udziałów w rynku 
kształtowników zimnogiętych, a marka 
Huty Pokój jest ugruntowana i ma przed 
sobą dobre perspektywy – skomentował 
prezes Heryszek. Teraz Węglokoks jest 
w trakcie wypracowywania rozwiązań 
dla innych hutniczych spółek: Huty Po-
kój Konstrukcje i Walcowni Blach Ba-
tory. – Na pewno te dwie spółki muszą 
mieć zagwarantowaną ciągłość produk-
cji i możliwość pokazania swojego poten-
cjału. Wierzymy, że dobre zarządzanie 
przyniesie dobre efekty – podsumowuje 
prezes.
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Od nowego roku nie będzie dotacji do kotłów węglowych

Czyste Powietrze bez węgla
Od początku przyszłego roku w ramach 
programu Czyste Powietrze nie będzie już 
można otrzymać dotacji na zakup kotła 
węglowego – nawet tego najnowszej ge-
neracji. Aby zdążyć skorzystać z dofinan-
sowania na ogrzewanie węglowe, trzeba 
złożyć wniosek i rozliczyć zakup w ciągu 
najbliższego pół roku. Ekolodzy przekonu-
ją, że to dobra wiadomość dla środowiska. 
Zdecydowanie gorsza – dla kopalń, rynku 
węgla i producentów kotłów.

KOTŁY WĘGLOWE BEZ DOTACJI

W ciągu niespełna trzech lat realiza-
cji programu Czyste Powietrze najwięcej 
wnioskujących o wsparcie finansowe, 
bo ponad połowa, wybrało ogrzewanie 
gazowe. Rośnie też popularność pomp 
ciepła. Na instalację nowoczesnego pieca 
węglowego na ekogroszek zdecydowało 
się około 15 proc. tych, którzy skorzystali 
z dotacji. Środowisko górnicze liczyło 
na utrzymanie dotacji do kotłów, tym 
bardziej że w podpisanej w końcu maja 
umowie społecznej dla górnictwa za-
pisano budowę instalacji do produkcji 
niskoemisyjnego paliwa węglowego, któ-
rego wykorzystanie będzie dozwolone 
w gospodarstwach domowych jeszcze 
do 2045 roku. Zaprzestanie dotowania 
kotłów na węgiel w ramach Czystego 
Powietrza może spowodować, że popyt 

na ten surowiec, nawet w najbardziej 
niskoemisyjnej wersji, w sektorze ko-
munalno-bytowym wygaśnie znacznie 
szybciej, niż chcieliby tego producenci 
paliwa węglowego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej tłumaczy 
odejście od dotowania kotłów węglo-
wych przede wszystkim wytycznymi 
Komisji Europejskiej, a także zapisami 
Krajowego Planu Odbudowy oraz Pol-
skiego Ładu. Nie bez znaczenia są rów-
nież obowiązujące w poszczególnych 
województwach uchwały antysmogowe, 
które nakazują wymianę starych kotłów 
węglowych i ograniczają możliwość sto-
sowania paliwa stałego – węgla. Fundusz 
zapewnia jednak, że wszyscy, którzy już 
złożyli wnioski o dofinansowanie lub 
złożą je oraz zakupią i zamontują ko-
cioł na węgiel do 31 grudnia 2021 roku, 
będą mieli ten koszt zakwalifikowany 
do dotacji. Po Nowym Roku nie będzie 
już takiej możliwości.

WYŻSZE DOTACJE, 
PREFERENCYJNE KREDYTY
To niejedyna zmiana w programie 

Czyste Powietrze. Od 1 lipca 2021 roku 
planowane jest zwiększenie obecnych 
progów dochodowych uprawniających 
do podwyższonego poziomu dofinanso-
wania, czyli uzyskania do 37 tys. złotych 

bezzwrotnej dotacji. Chodzi o ujedno-
licenie progów dochodowych progra-
mów Czyste Powietrze i Stop Smog, 
dzięki czemu więcej osób ma skorzystać 
z podwyższonego poziomu wsparcia. 
Dla gospodarstw jednoosobowych próg 
dochodowy wzrośnie do 175 proc. naj-
niższej emerytury, czyli 2189,04 złotych 
(około 229 złotych wyżej niż obecnie), 
zaś dla gospodarstw wieloosobowych 
próg wyniesie 125 proc. najniższej eme-
rytury na osobę, czyli 1563,60 złotych 
(około 164 złotych więcej niż obecnie). 

Niebawem uruchomiona będzie tak-
że tzw. ścieżka bankowa w Czystym Po-
wietrzu, w ramach której kredyty termo-
modernizacyjne zaoferuje w pierwszym 
etapie siedem banków – Alior Bank, BNP 
Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Śro-
dowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości 
i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit 
Agricole Bank Polska, Santander Consu-
mer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB. 
Pożyczki będą też gwarantowane przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego ze środ-
ków pochodzących z Ekologicznego Fun-
duszu Poręczeń i Gwarancji.

CZYSTE POWIETRZE  
W KAŻDEJ GMINIE?
Dotąd w programie Czyste Powie-

trze złożono ponad 254 tys. wniosków 
o dofinansowanie na blisko 4,5 mld 

złotych. Chęć współpracy przy realiza-
cji programu wyraziło w sumie ponad 
2 tys., czyli około 83 proc., wszystkich 
polskich gmin. 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
tłumaczy odejście od dotowania 
kotłów węglowych przede 
wszystkim wytycznymi Komisji 
Europejskiej, a także zapisami 
Krajowego Planu Odbudowy oraz 
Polskiego Ładu. 

Termin podpisywania aneksów, 
które umożliwią przekazanie samorzą-
dom dodatkowych środków, wydłużono 
do połowy lipca. Na samorządy czeka 
w sumie ponad 100 mln złotych na uru-
chomienie punktów informacyjno-kon-
sultacyjnych, podwyższoną refundację 
kosztów za złożone wnioski i premie dla 
najbardziej aktywnych. Natomiast w po-
łowie czerwca minął termin zgłaszania 
do programu Czyste Powietrze nowych 
gmin – w ramach obecnego naboru przy-
jęto około 850 nowych zgłoszeń wobec 
przeszło 1,2 tys. samorządów już uczest-
niczących w programie. MH

Swoją przyszłość Węglokoks zamierza budować bez węgla w strukturach Grupy
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Pracownicy górnictwa mogą być posta-
wieni przed koniecznością dokonania du-
żej zmiany w swoim zawodowym życiu. 
Polska Grupa Górnicza przez poszerze-
nie bazy szkoleń i kursów chce im pomóc 
przejść przez ten proces możliwie jak naj-
łagodniej. Na temat przygotowań do tego 
procesu rozmawialiśmy z pracownika-
mi Departamentu Wsparcia HR w PGG:  
Andrzejem Sączkiem, dyrektorem depar-
tamentu, Anną Bentkowską, psychologiem, 
kierowniczką Sekcji Rozwoju Zawodo-
wego, i Anną Wiśniewską, kierowniczką 
Sekcji Szkoleń. 

Nowy Górnik: Ludzie do górnictwa nie 
trafiają przypadkiem. Wybierają tę drogę 
i przygotowują się do tej pracy. Czy mają 
duże problemy z nadchodzącą zmianą, 
szczególnie że to zmiana wymuszona?

ANNA BENTKOWSKA, KIEROW-
NICZKA SEKCJI ROZWOJU ZAWO-
DOWEGO, PSYCHOLOG W DEPAR-
TAMENCIE WSPARCIA HR: 
Odnalezienie się w zmia-
nie to ważna dziś kompe-
tencja, ceniona na rynku 
pracy. Ludzie zwykle sta-

rają się, aby zmiana nie była drastyczna, 
aby można jej było dokonać niewielkim 
kosztem, a tu będziemy mieć do czynie-
nia z istotnymi zmianami. Można jednak 
pracowników przygotować, poinstru-
ować, jak się w nich odnaleźć. Wymaga 
to przede wszystkim rzetelnych, pełnych 
informacji i określonego sposobu postę-
powania. Kiedy pracownik będzie wie-
dział, na co może liczyć, wówczas będzie 
miał większe poczucie bezpieczeństwa. 
Zapewnienie mu materiałów, wskazó-
wek, odpowiedniej oferty szkoleń i dedy-
kowanych propozycji, które mogą posze-
rzać jego wiedzę, także obniży stres w tej 
sytuacji. Dysponujemy również 

różnorodnymi narzędziami, które wspo-
mogą pracownika w tym procesie. 

ANDRZEJ SĄCZEK, DYREKTOR 
DEPARTAMENTU WSPARCIA HR 
W PGG: Naszą rolą w trans-
formacji górnictwa i re-
gionu jest bieżące moni-
torowanie rynku pracy 
i potrzeb pracodawców, 
a także różnych ofert 

szkoleniowych, z których w ramach róż-
norakich środków na przekwalifikowa-
nie będziemy korzystać. Już w tej chwili 
mamy wiele ofert szkoleń specjalistycz-
nych, między innymi z obszaru wyso-
kozaawansowanych technologii Prze-
mysłu 4.0, IT czy języków obcych. 
Będziemy dedykować te szkolenia 
pracownikom.

Śląsk ma być centrum przemy-
słowym, w którym mają się rozwijać 
energetyka, przemysł maszynowy i mo-
toryzacyjny, nowe technologie czy IT. 
Staramy się przedstawić pracownikom 
taki zestaw szkoleń, żeby na rynku pracy 
byli atrakcyjni dla wielu pracodawców 
poza górnictwem. 

Od dawna dysponujemy szkoleniami 
technicznymi pozwalającymi na uzy-
skanie uprawnień Urzędu Dozoru Tech-
nicznego, na przykład na wózki widło-
we, żurawie i suwnice, czy szkoleniami 
dającymi uprawnienia Urzędu Regula-
cji Energetyki, szkoleniami z zakresu 
pneumatyki, hydrauliki czy gazownic-
twa. Wiele uprawnień, które pracow-
nicy zyskują i wykorzystują w naszej 
firmie, ma także zastosowanie na rynku 
zewnętrznym. 

Górnictwo jest dziś skomplikowanym 
przemysłem opartym na maszynach i no-
woczesnych technologiach. Wiele spe-
cjalności występujących na kopalni jest 

takich samych jak w innych branżach, 
na przykład pneumatyka, hydraulika, 
elektryka. Górnictwo ma jednak swoją 
specyfikę. Czy jest potrzeba przystosowy-
wania specjalistów górniczych do potrzeb 
innych branż?
ANDRZEJ SĄCZEK: Maszyny i urządzenia gór-
nicze mają elementy zaawansowanej 
pneumatyki, robotyki czy sterowania 
elektronicznego. Ładowarki, kombaj-
ny ścianowe czy inne specjalistyczne 
maszyny wykorzystują zaawansowane 
technologie globalnych koncernów oraz 
systemy sterowania, które są stosowane 
w maszynach przemysłowych, budow-
lanych czy drogowych. Występują tam 
takie same układy elektryczne, pneuma-
tyczne czy hydrauliczne. 

Zachęcacie pracowników do zgłaszania 
własnych potrzeb szkoleniowych. Co po-
tem? Czekacie, aż zbierze się odpowiednio 
duża grupa, i organizujecie kurs?

ANNA WIŚNIEWSKA, KIEROW-
NICZKA SEKCJI SZKOLEŃ W DE-
PARTAMENCIE WSPARCIA HR: 
Niekoniecznie. Nawet 
jeżeli tylko jeden–dwóch 
pracowników zgłosi chęć 
przekwalifikowania się 
w jakimś obszarze, jeste-

śmy w stanie im to zapewnić. Oczywiście 
to zbyt mała liczba, aby organizować 
kurs, ale możemy znaleźć usługodawcę, 
który taki projekt realizuje, i wysłać tam 
naszych pracowników. 
ANDRZEJ SĄCZEK: Będziemy pośredniczyć 
w rekrutacji do wszystkich możliwych 
programów szkoleniowych na rynku.

Jak się przygotowujecie do nowego 
cyklu szkoleniowego, który będzie wy-
nikiem podpisanej niedawno umowy 
społecznej?

ANNA WIŚNIEWSKA: Rozbudowujemy nowe 
funkcjonalności naszego portalu szko-
leniowego. Niebawem zostaną one uru-
chomione. Nowe oferty szkoleniowe 
z zakresu cyfryzacji, IT czy zaawanso-
wanych technologii Przemysłu 4.0 już 
mamy i informujemy o nich poprzez 
nasze newslettery. 
ANDRZEJ SĄCZEK: Planujemy nawiązanie 
współpracy z firmą szkoleniową, która 
działa w zrewitalizowanych obiektach 
byłej kopalni Gliwice. Zaplecze dydak-
tyczne i urządzenia, maszyny sterowa-
ne cyfrowo, roboty, drukarki 3D, które 
są dostępne do szkoleń, są wzorcowe. 

Czy umowa społeczna w jakikolwiek spo-
sób wpłynęła na zmianę zainteresowania 
kursami?
ANNA WIŚNIEWSKA: Aktualnie nie obser-
wujemy rosnącego zainteresowania 
ze strony pracowników innymi kursami 
niż tymi, które wynikają z zajmowanego 
stanowiska pracy. Zaobserwowaliśmy 
wyłącznie na jednej z kopalń nagłe, 
grupowe zgłaszanie się na szkolenie 
ze spawalnictwa. Widzimy natomiast, 
że pracownicy chętnie odpowiadają 
na proponowane przez nas szkolenia, 
wykraczające poza standardowy zakres 
obowiązków służbowych. Zatem będzie-
my systematycznie poszerzać ich ofer-
tę, a zarazem liczymy, że pracownicy 
chętniej będą zgłaszać swoje potrzeby 
rozwojowe. 
ANDRZEJ SĄCZEK: W tej chwili nie odczu-
wamy dużego ruchu, ale jest jeszcze 
oczekiwanie na urzeczywistnienie się, 
ratyfikowanie umowy przez organy 
Unii Europejskiej. Spodziewamy się, 
że zwiększone zainteresowanie może 
nastąpić jesienią, kiedy program rzeczy-
wiście może już zacząć działać. 

Rozmawiał PIOTR MYSZOR

Żeby Śląsk zachował przemysłowy charakter

PGG wspiera pracowników w zmianie 
kwalifikacji i kompetencji

Transformacja górnictwa i idące za tym 
zmiany w zatrudnieniu są nieuniknione. 
To niezwykle trudny proces nie tylko dla 
samych pracowników i pracodawców, ale 
również dla regionalnej społeczności, firm 
okołogórniczych i rynku pracy. 

Trzeba go zatem szczegółowo zaplano-
wać, a rozłożenie na dłuższy, 28-letni okres, 
co umożliwia umowa społeczna, pozwoli 
na przeprowadzenie go w zrównoważony, 
racjonalny i łagodny sposób dla wszystkich 
stron uczestniczących w tej transformacji, 
bez spowodowania wzrostu bezrobocia 
i innych negatywnych skutków.

Strategia działania w tym przypad-
ku musi być kompleksowa i globalna, 
musi obejmować zarówno wsparcie 
w zakresie przekwalifikowania zawo-
dowego lub też rozwoju kompetencji 
i kwalifikacji pracowników odchodzą-
cych z branży górniczej i zapewnienie 
im nowych miejsc na rynku pracy, jak 
również bieżące zarządzanie kompeten-
cjami i kwalifikacjami zatrudnionych 
pracowników oraz ich alokację w ra-
mach spółki.

W Polskiej Grupie Górniczej SA 
funkcjonuje zespół ds. pozyskania ze-
wnętrznych środków finansowych 

przeznaczonych na przekwalifikowa-
nie zawodowe oraz rozwój zawodowy 
pracowników.

Proponowane działania mają poka-
zać pracownikom, że zmiana zawodowa 
może okazać się pozytywną zmianą w ich 
życiu. Jest tylko konieczny jeden warunek 
– trzeba się dobrze do niej przygotować. 

Polska Grupa Górnicza SA jest 
w trakcie przygotowywania z jednej stro-
ny programu Twoja zmiana zawodowa,  
czyli programu aktywizacji zawodowej 
mającego pomóc osobom podejmują-
cym decyzję o rezygnacji z pracy w gór-
nictwie w szybkim znalezieniu nowego 

zatrudnienia. Z drugiej strony powstaje 
plan sukcesji kadr dla spółki, który za-
pewni ciągłość w zatrudnieniu pracow-
ników z niezbędnymi kwalifikacjami, 
a przede wszystkim tych na kluczowych 
stanowiskach, co jest konieczne dla dal-
szej realizacji bieżących oraz nowych 
celów biznesowych, bez ponoszenia 
niepożądanych konsekwencji z powodu 
odejścia wielu specjalistów. 

Zarząd PGG dokłada wszelkich sta-
rań, aby wspierać pracowników w tej 
zmianie zawodowej. Z programem nie-
bawem będzie można się zapoznać 
na portalu Akademia PGG.   •

W  P O L S K I E J  G R U P I E  G Ó R N I C Z E J  S A  F U N K C J O N U J E  Z E S P Ó Ł  D S .  P O Z Y S K A N I A  Z E W N Ę T R Z N Y C H 
Ś R O D K Ó W  F I N A N S O W Y C H  P R Z E Z N A C Z O N Y C H  N A  P R Z E K W A L I F I K O W A N I E  Z A W O D O W E 

O R A Z  R O Z W Ó J  Z A W O D O W Y  P R A C O W N I K Ó W  P O L S K I E J  G R U P Y  G Ó R N I C Z E J  S A .  
Z  P R O G R A M E M  N I E B A W E M  B Ę D Z I E  M O Ż N A  S I Ę  Z A P O Z N A Ć 

 N A  P O R T A L U  A K A D E M I A  P G G

Twoja zmiana zawodowa 
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Związkowcy domagali się od rządzących, 
aby zrobili porządek w JSW. To jedno z ha-
seł głoszonych w czasie pikiet zorganizo-
wanych 1 lipca w Jastrzębiu-Zdroju, Miko-
łowie i Katowicach. Ponad tydzień później 
stanowiska stracił prawie cały zarząd spół-
ki – za wyjątkiem wybranego przez załogę 
Artura Wojtkowa, którego tylko ona może 
z tej funkcji odwołać. Stery w JSW przejął 
oddelegowany czasowo przez radę nad-
zorczą prof. Stanisław Prusek. Do zarządu 
dołączył także drugi członek rady nadzor-
czej – Michał Rozpędek. 

W JSW nasilał się konflikt między re-
prezentatywnymi organizacjami związ-
kowymi a zarządem. Nałożył się nań 
konflikt w zarządzie firmy. Szybko się 
okazało, że prezes Barbara Piontek chce 
przestawić kierowanie spółką na inne 
tory. Czteroosobowa grupa pełnomoc-
ników uzyskała wielki wpływ na za-
rządzanie firmą. Pani prezes mówiła 
o nich „mój zespół”. Jej zespół brał udział 
w posiedzeniach zarządu, przygotowy-
wał zręby najważniejszych decyzji, kre-
ował politykę wizerunkową, starał się 
uzyskać realny wpływ na dyrektorów 
kopalń i najważniejsze decyzje perso-
nalne. Przez kilka tygodni wydawało 
się, że pozostali członkowie zarządu 
akceptują tę koncepcję. Ci, którzy de-
monstracyjnie okazywali swój sprzeciw 
(Artur Dyczko i Radosław Załoziński), 
zostali odwołani przez radę nadzorczą. 
Po ogłoszonym konkursie w skład zarzą-
du weszło dwóch wiceprezesów. Umoc-
niła się pozycja Tomasza Dudy, który 
był wiceprezesem ds. rozwoju i uzyskał 
funkcję wiceprezesa ds. technicznych. 
Zyskał także opinię sojusznika pani pre-
zes. Szybko to się zmieniło.

SZORSTKIE RELACJE
Relacje między reprezentatywnymi 

organizacjami związkowymi a Barbarą 
Piontek były bardzo szorstkie od czasu, 
kiedy na giełdzie personalnej pojawiło 
się jej nazwisko jako pewnej kandydat-
ki na stanowisko prezesa zarządu JSW. 
Liderzy związkowi z kopalń JSW prote-
stowali. Twierdzili, że za tą nominacją 
będzie stała grupa polityków PiS, którzy 
chcą mieć swojego człowieka w zarzą-
dzie. Informacje o osobistym poparciu 
premiera Mateusza Morawieckiego dla 
tej kandydatury nie uspokajały nikogo. 

Bardzo szybko okazało się, że dekla-
racje o chęci współpracy z nową prezes 
poszły w zapomnienie. Barbara Piontek, 
zdaniem związkowców, ostentacyjnie 
odcięła się od uczestnictwa w obradach 
Komitetu Sterującego, który został powo-
łany w celu uzgadniania i wyjaśniania 
między zarządem a reprezentatywnymi 
organizacjami związkowymi najważ-
niejszych działań. Zamiast tego ogłosi-
ła, że będzie rozmawiać ze wszystkimi 
organizacjami związkowymi. W JSW 
jest ich ponad 60. Zarząd pod jej kie-
rownictwem podjął decyzję o udziele-
niu gwarancji pracy na 10 lat dla całej 
załogi JSW i ustalił, że od 1 lipca płace 
wzrosną o 3,4 proc. Związki domagały 
się podwyżki płac o 6 proc. i jednorazo-
wej wypłaty rekompensującej brak pod-
wyżki w 2020 roku. Od czasu do czasu 

związkowcy powoływali się na ustalenia 
z 2020 roku o podwyżce płac, jednak 
porozumienie na ten temat budziło wąt-
pliwości prawne. Jedynym dowodem był 
dokument podpisany ze strony dawnego 
zarządu przez dwóch jego członków. 
Ponieważ nie było daty zawarcia po-
rozumienia, firmowych pieczątek i ofi-
cjalnego ogłoszenia tych ustaleń, nowy 
zarząd nie chciał ich honorować. Skala 
podwyżek płac i moc prawna porozu-
mienia to główne przyczyny ogłoszenia 
sporu zbiorowego z zarządem. 

WYMIANA RAZÓW
Prezes Barbara Piontek uważała, 

że ma przewagę w starciu z reprezen-
tatywnymi organizacjami związkowy-
mi. Ostre oświadczenia publikowane 
w imieniu zarządu, publiczne wspar-
cie udzielane przez małe organizacje 
związkowe i wystąpienia kierowane 
do załogi miały stworzyć wrażenie, 
że reprezentatywne związki straciły 
na znaczeniu. Oliwy do ognia dolało 
oświadczenie zamieszczone 9 czerw-
ca na stronie internetowej JSW. Tytuł 
„Będą podwyżki dla Załogi od 1 lipca 
2021 nawet przy sprzeciwie reprezen-
tatywnych organizacji związkowych” 
był tylko łagodnym wstępem do serii 
stwierdzeń, które rozdrażniły repre-
zentatywne związki. Oświadczenie, 
które miało być majstersztykiem pracy 
zespołu dbającego o wizerunek pani 
prezes, stało się porażką. Operacja 
propagandowa zakończyła się totalną 
klapą, ponieważ Artur Wojtków, wice-
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
ds. pracy i polityki społecznej, publicz-
nie poinformował, że oświadczenie nie 
było z nim konsultowane. Zaznaczył, 
że „treść oświadczenia zawiera wiele 
nieprawdziwych informacji i jest da-
lece konfrontacyjna, w szczególności 

wobec związków reprezentatywnych 
działających w JSW, tj. ZOK NSZZ So-
lidarność JSW SA, Federacja Związku 
Zawodowego Górników JSW SA i Zwią-
zek Zawodowy Kadra Pracowników JSW 
SA”. Podkreślił, że „należy zauważyć, 
że wyżej wymienione związki zawo-
dowe zrzeszają prawie 80 proc. załogi, 
co daje liczbę 17 500 osób zatrudnio-
nych w JSW SA”.

– Oświadczenie zarządu JSW SA 
z dnia 9 czerwca 2021 roku szkodzi dia-
logowi społecznemu prowadzonemu 
w JSW SA i może przez to prowadzić 
do konfliktu społecznego w naszej spół-
ce – podsumował wiceprezes Wojtków. 
Niewiele czasu upłynęło, a jego progno-
za stała się faktem. Pikieta biurowca 
JSW, żądanie dymisji Barbary Piontek, 
posiedzenie rady nadzorczej, na której 
odwołano nie tylko ją, ale także dwóch 
innych członków zarządu, doprowadziły 
do sytuacji, że spółką do czasu rozstrzy-
gnięcia konkursu kieruje trzyosobowy 
zarząd, z czego dwóch jego członków 
to osoby oddelegowane do pełnienia 
obowiązków ze składu rady nadzorczej. 

TO NIE KONIEC SENSACJI
Po publikacjach na portalu O2.pl 

tekstów: „Bonanza w węglowej spółce. 
Prezes przyznawała pensje hojną ręką” 
i „Bajeczne umowy. Złote spadochrony 
w spółce skarbu państwa” publiczną in-
formacją stało się, że decyzje personalne 
byłej pani prezes budzą wątpliwości, 
ponieważ zawierane umowy o pracę 
z osobami, którym szczególnie ufała, 
dawały przywileje niespotykane do tej 
pory w JSW. Wysokie pensje (najmniej 
zarabiał kierowca, tylko 11 tys. złotych), 
podwyżki, aneksy do umów, gwarancja 
wysokich odpraw w przypadku zwol-
nienia – to wszystko wzbudziło sensację. 
Niektórzy pracownicy mówią o skandalu

Oliwy do ognia dolało oświadczenie 
zamieszczone 9 czerwca na stronie 
internetowej JSW. Tytuł „Będą 
podwyżki dla Załogi od 1 lipca 
2021 nawet przy sprzeciwie 
reprezentatywnych organizacji 
związkowych” był tylko łagodnym 
wstępem do serii stwierdzeń, 
które rozdrażniły reprezentatywne 
związki. Oświadczenie, które miało 
być majstersztykiem pracy zespołu 
dbającego o wizerunek pani prezes, 
stało się porażką. 

Rada nadzorcza w podsyconej skan-
dalem atmosferze ma wybrać nowy za-
rząd. To trudne zadanie. Potrzebny jest 
zarząd nie tylko kompetentny, ale także 
zdolny do wyciszenia emocji. Lista płac 
opublikowana na portalu O2.pl przez 
redaktora Łukasza Maziewskiego wciąż 
jest komentowana. Reprezentatywne 
organizacje związkowe dzięki decyzjom 
byłej pani prezes odzyskały wigor. Jeże-
li ktoś chciałby dać im skuteczny oręż 
w walce o umocnienie pozycji, nie wy-
myślił nic lepszego niż kilka decyzji pod-
jętych przez Barbarę Piontek.

W spółce panuje konsternacja – jak 
można było tak faworyzować wąską 
grupę pracowników. Reprezentatywne 
organizacje związkowe pytają: Skoro 
niektóre niereprezentatywne organi-
zacje popierały działania pani prezes, 
to znaczy, że popierały i wciąż popierają 
jej decyzje o warunkach zatrudnienia 
grupy osób z niespotykanie korzystnymi 
warunkami pracy i płacy. 

HK

Jastrzębska Spółka Węglowa

Hojność, która zezłościła

Pikieta biurowca JSW w Jastrzębiu-Zdroju była jedną z trzech, które odbyły się na Śląsku. Jej efektem było odwołanie Barbary Piontek z funkcji prezes zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
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ENDEAVOUR SILVER KUPUJE ZŁOTO W NEVADZIE 
ZA 100 MLN DOLARÓW. Endeavour Silver 
kupił projekt poszukiwawczy Bruner 
firmy Canamex Gold w Nevadzie, około 
180 km na południowy wschód od Reno, 
za 100 mln dolarów w gotówce. Złoto 
zostało pierwotnie odkryte w Bruner 
w 1906 roku, a w dystrykcie zaobserwo-
wano okresowe historyczne wydobycie 
na małą skalę w latach 1906–1998. Ostat-
nie działania poszukiwawcze prowa-
dzone przez poprzednich operatorów 
obejmowały mapowanie, pobieranie 
próbek, badania geofizyczne i wiercenia. 
W 2015 roku opublikowano oszacowanie 
zasobów mineralnych aktywa. Wstęp-
na ocena ekonomiczna przeprowadzo-
na w 2017 roku wykazała niski koszt 
inwestycyjny.
RIO2 POZYSKA DO 135 MLN DOLARÓW NA BUDO-
WĘ KOPALNI ZŁOTA FENIX. W celu przejęcia 

produkcji złota Fenix w Chile Rio2 Ltd. 
zorganizowało finansowanie budowy 
kopalni w wysokości około 125–135 mln 
dolarów. Pakiet finansowania obejmuje 
niewiążący arkusz terminowy z Whe-
aton Precious Metals International do-
tyczący umowy zakupu złota o wartości 
50 mln dolarów, uprzywilejowanego 
kredytu projektowego w wysokości  
50–60 mln dolarów za pośrednictwem 
BNP Paribas, oferty publicznej o warto-
ści około 25 mln dolarów kanadyjskich  
(19,6 mln dolarów) oraz niebrokerską 
ofertę prywatną na rzecz WPMI lub pod-
miotu stowarzyszonego z dochodami 
w wysokości 5 mln dolarów.
RZĄD KOLUMBII BRYTYJSKIEJ PRZEGRYWA DRUGĄ 
RUNDĘ W WALCE PODATKOWEJ Z TECKIEM O GA-
LORE CREEK. Rząd kanadyjskiej prowincji 
przegrał drugą rundę w prawnej ba-
talii z Teck Resources o to, ile podatku 

może odliczyć od kosztów poszukiwań. 
W styczniu Sąd Najwyższy Kolumbii 
Brytyjskiej orzekł przeciwko prowincji 
i na korzyść Tecka, gdy uznał, że firma 
jest uprawniona do żądania 100 proc. 
swoich wydatków na poszukiwania 
w ramach projektu rozwoju kopalni 
Galore Creek i zastosowania ich do in-
nej ze swoich kopalni do celów podat-
kowych. Spór powstał, gdy Minister-
stwo Finansów BC stwierdziło, że Teck 
jest uprawniona do roszczenia jedynie 
50 proc. swoich wydatków na poszu-
kiwania w Galore Creek, ponieważ nie 
była jedynym właścicielem.
„ZMIANA NADCHODZI”: CASTILLO W PERU MIERZY 
SIĘ Z PODZIELONYM NARODEM PO WYBORCZEJ WAL-
CE. Pedro Castillo z Peru wygrał długą 
i napiętą batalię przed wyborami pre-
zydenckimi. Teraz musi uleczyć rany 
narodu mocno podzielonego między 

poparciem dla jego socjalistycznych 
reform i obawami, że obali tradycyjną 
politykę i górnictwo andyjskiego narodu. 
Castillo został ogłoszony zwycięzcą dru-
giej tury wyborów z 6 czerwca po sze-
ściu tygodniach kłótni o wynik. Pokonał 
prawicowego rywala Keiko Fujimorie-
go zaledwie 44 tys. głosów. Jego awans 
wstrząsnął jednak peruwiańską elitą 
polityczną i biznesową, obawiającą się 
jego obietnic zmian w konstytucji i prze-
jęcia znacznie większej części zysków 
z wydobycia od firm z czołówki świa-
towej. Castillo mówi, że chce zwiększyć 
wydatki na opiekę zdrowotną i edukację, 
pozyskując środki z podwyżek podat-
ków od górnictwa. Jego plany odbiły się 
echem w kraju o najwyższej liczbie ofiar 
śmiertelnych na mieszkańca z powodu 
COVID-19 i przepaścią między zamożno-
ścią wsi i miast.  •

Górnictwo na świecie

Sama energetyka odnawialna nie jest 
w stanie podołać wzrostowi zapotrzebo-
wania na energię elektryczną przewidy-
wanemu na lata 2021–2022. W tym roku 
45 proc., a w przyszłym roku 40 proc. do-
datkowego zapotrzebowania na energię 
zostanie pokryte przez energię z surow-
ców kopalnych (węgla i gazu).

Według Międzynarodowej Agen-
cji Energii (IEA) w tym roku generacja 
energii z węgla wzrośnie o 5 proc. (przy 
czym w ubiegłym roku spadek zużycia 
związany ze spowolnieniem gospodarki 
w pandemii wyniósł 4,6 proc.), a w przy-
szłym o kolejne 3 proc., sięgając histo-
rycznego maksimum. Generacja z gazu 
wzrośnie o 1 proc. Zdaniem IEA po-
trzebujemy tej energii, bo odnawialne 
źródła są w stanie pokryć tylko połowę 

globalnego zapotrzebowania, mimo znacz-
nego wzrostu produkcji – w tym roku ge-
neracja energii z OZE ma się zwiększyć 
o 8 proc., a w przyszłym o 6 proc. 

Według IEA produkcja energii przez 
źródła odnawialne rosła szybciej niż glo-
balne zapotrzebowanie na energię tylko 
w latach 2019 i 2020, co i tak jest wiązane 
z jego spadkiem, między innymi na sku-
tek pandemii koronawirusa.

Wzrost zużycia energii jest jednak 
według IEA także wynikiem zmian 
klimatycznych, zwłaszcza na półkuli 
północnej. Chłodniejsza pierwsza po-
łowa roku zwiększyła zapotrzebowanie 
na ogrzewanie (w Niemczech kwiecień 
był najchłodniejszy od 40 lat, a w Austrii 
i Francji od 20 lat), a wyjątkowo gorące 
w niektórych krajach lato zwiększa za-
potrzebowanie na chłodzenie. 

Zwiększyć mają się także moce wę-
glowych źródeł – w tym roku sięgną  
2115 GW.

Głównym źródłem wzrostu jest co-
raz większe zapotrzebowanie regionu 
Azji i Pacyfiku. W Chinach, które są naj-
większym rynkiem węgla na świecie, 
udział węgla w miksie energetycznym 
w pierwszych pięciu miesiącach roku 
wyniósł 66,5 proc. i był wyższy niż 
w takich samych okresach lat 2019 
i 2020. W tym roku znacznie wzrosło 
zużycie energii, mimo znacznego wzro-
stu produkcji ze źródeł odnawialnych 
(z wyjątkiem elektrowni wodnych, któ-
rych udział w miksie energetycznym 
spadł). 

Wzrosła także generacja energii 
z węgla w Indiach i Stanach Zjednoczo-
nych – zarówno licząc pod względem 

wielkości produkcji, jak i udziale 
w miksie. 

Generacja z węgla w pierwszym 
kwartale wzrosła także w Unii Europej-
skiej, w czym pomogły wysokie ceny 
gazu, zmniejszające się nieco tempo 
przechodzenia z węgla na gaz (choć ge-
neracja z gazu znacznie wzrosła), a także 
niższa generacja z wiatru (o 14 proc.) 
i energetyki jądrowej (o 1 proc.). Zda-
niem IEA to jednak krótkotrwały trend, 
ponieważ część krajów Unii Europejskiej 
przyspiesza swoje odejście od węgla. 

Niestety wzrost generacji energii 
z węgla wyraźnie odbił się na emi-
sjach dwutlenku węgla. W rezultacie 
po spadku w latach 2019 i 2020 emisje 
sektora energetycznego znowu wzrosną 
– w tym roku o 3,5 proc., a w przyszłym 
o 2,5 proc.  PIOTR MYSZOR
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Zapotrzebowanie na energię rośnie 

Węgiel na świecie

Australia chce zwiększyć wydobycie
Podczas gdy my przygotowujemy się do li-
kwidacji kopalń, Australijczycy szy- kują 
się do zwiększenia wydobycia o pół mi-
liarda ton rocznie. Głównie poprzez roz-
budowę istniejących kopalń.

Według Argus Media w trakcie bu- 
dowy lub skierowanych już do budowy 
jest 26,2 mln ton, w przypadku kolejnych 
399 mln ton są już studia wykonalności, 
ale jeszcze nie uzyskały one wszystkich 
zezwoleń, zaś kolejne 102 mln ton zosta- 
ły już publicznie ogłoszone.

Jak poinformowało Biuro Głównego 
Ekonomisty (Office of the Chief Econo- 
mist – OCE), nowe australijskie projekty 
dotyczą głównie rozbudowy istniejących 
kopalń węgla energetycznego w No- 
wej Południowej Walii. W niektórych 
z nich wydobywa się także półmiękki 
węgiel koksujący, ale jest on tu produk- 
tem ubocznym. Będą to stosunkowo 

niskokosztowe projekty wykorzystujące 
istniejącą już infrastrukturę.

Około 150 mln ton rocznie to projekty 
jeszcze nierozpoczęte, ale o udowodnio- 
nej wykonalności, które są uzależnione 
od możliwości dostępu do infrastruktury 
transportowej, bo wymagają przewiezie- 
nia węgla z regionu Galilei w Queensland 
do odległych o nawet 450 km portów. Fir- 
my pilnie obserwują więc nową kopalnię 
indyjskiej firmy Adani w Carmichael, któ- 
ra rozpoczęła wydobycie w czerwcu tego 
roku. Częścią tego projektu była budowa 
300 km linii kolejowej dla połączenia ko- 
palni z portami na wybrzeżu. Budowa 
nie była łatwa, bo firma natrafiła na duże 
problemy z uzyskaniem finansowania 
– coraz więcej banków nie chce kredy- 
tować projektów związanych z węglem, 
a także wywołała dużą falę protestów.

Problemy z finansowaniem to nie tyl-
-ko kwestia Adani. Według Argus Media 

więcej z zapowiedzianych do realizacji 
projektów australijskich kopalń ma tego 
typu problemy. Trudniej także uzyskać 
rządowe pozwolenia, bo faza dekarbo- 
nizacji wkracza wszędzie.

W Queensland jest także najlepszy 
w Australii węgiel koksujący, ale tylko 
90 mln ton węgla będzie wydobywanych 
dla celów metalurgicznych, przy czym 
będą to różnego rodzaju projekty. Obok 
węgla koksującego jest na przykład pro- 
jekt wydobycia 6 mln ton węgla, któ- 
ry ma być wstrzykiwany jako pył (PCI) 
do wielkich pieców.

Największy w regionie producent 
węgla metalurgicznego BHP Mitsubishi 
Alliance chce powiększyć wydobycie 
„tylko” o 14,5 mln ton w kopalni Red Hill 
(według listy ujawnionej przez OCE), po- 
nieważ postanowił poprawić wydajność 
obecnego wydobycia, a nie zwiększać 
wolumen.

Wiele z zapowiadanych i rozpoczę- 
tych projektów wyhamowało podczas 
pandemii koronawirusa. Teraz część 
z nich wraca, pchana do przodu przez 
wysokie ceny węgla. Część inwestorów 
jeszcze czeka, aby stwierdzić, na jakim 
poziomie ceny się ustabilizują.

Argus Media podaje, że australijski 
węgiel koksujący typu hard kosztował 
w maju 107,75 dolarów australijskich 
za tonę, w czerwcu 153,5, a 9 lipca już 
207 dolarów.

Wysokiej jakości australijski węgiel 
energetyczny zwiększył cenę z 46,18 do- 
lara australijskiego za tonę we wrześniu 
ubiegłego roku, przez 120,58 w czerwcu, 
po 140,79 dolara w lipcu. Niższej jakości 
węgiel zwiększył cenę z 35,04 dolara 
australijskiego we wrześniu ubiegłego 
roku, przez 70,1 w czerwcu 2021 roku, 
po 83,43 dolara za tonę w lipcu tego 
roku.  PIOTR MYSZOR
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Macan od momentu wprowadzenia na rynek znalazł około 600 tys. nabywcówPorsche wprowadza na rynek nową odsłonę modelu Macan
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Porsche poprawia model Macan
Porsche wprowadza na rynek nową od-
słonę modelu Macan – z lepszymi osią-
gami, bardziej wyrazistym wzornictwerm 
i z nową koncepcją obsługi. 

Wszystkie trzy dostępne wersje 
oferują wyższą moc od poprzedników. 
Macan GTS ma 2,9-litrowy silnik V6 bi-
turbo, który generuje 440 KM, co sta-
nowi wzrost o 60 KM. W połączeniu 
z pakietem Sport Chrono przyspiesza 
on do 100 km/h w 4,3 sekundy i osiąga 
prędkość maksymalną 272 km/h. Ma-
can S także korzysta teraz z 2,9-litrowe-
go silnika V6 biturbo, który wytwarza 
tu 380 KM – o 26 KM więcej niż dotąd. 
Dzięki temu samochód rozpędza się od  
0 do 100 km/h w 4,6 sekundy, a jego pręd-
kość maksymalna wynosi do 259 km/h. 
Podstawowa wersja ma nowo opracowa-
ny, czterocylindrowy silnik turbo o mocy 
265 KM, który zapewnia jej przyspiesze-
nie do 100 km/h w 6,2 sekundy i pręd-
kość maksymalną 232 km/h. Wszystkie 
mają siedmiostopniową, dwusprzęgło-
wą przekładnię Porsche (PDK) i napęd 
na wszystkie koła Porsche Traction Ma-
nagement (PTM).

W ramach modernizacji zwiększo-
no czułość układu kierowniczego i po-
nownie dostrojono takie elementy jak 

charakterystyka amortyzatorów systemu 
Porsche Active Suspension Management 
(PASM), który jest dostępny jako opcja 
dla wersji bazowej i należy do stan-
dardowego wyposażenia wariantów  
S oraz GTS. W wersji Macan GTS zmniej-
szono prześwit o 10 mm i usztywniono 
zawieszenie. 

Porsche przeprojektowało niektóre 
elementy nadwozia (jak przedni pas czy 
dyfuzor), żeby samochody wyglądały 
jeszcze bardziej sportowo. Dwa nowe ko-
lory Papaya Metallic oraz Gentian Blue 
Metallic zwiększają gamę barw do 14. 
Dla wariantu GTS z pakietem GTS Sport 
oferowany jest też nowy lakier Python 
Green. Zwiększono średnicę kół i dodano 
siedem nowych wzorów obręczy.

Wewnątrz zamiast klasycznych przy-
cisków wykorzystano powierzchnie do-
tykowe i skrócono drążek skrzyni bie-
gów. Standardem jest teraz analogowy 
zegarek w górnej części deski rozdziel-
czej. Dodano kilka opcji kolorystycz-
nych. Ponadto Macan przejmuje nowe 
kierownice wielofunkcyjne i sportowe 
GT z modelu 911.

Macan, który od momentu wprowa-
dzenia na rynek w 2014 roku na całym 
świecie znalazł około 600 tys. nabyw-
ców, odgrywa w Porsche szczególną 

rolę: około 80 proc. wszystkich egzem-
plarzy kupili nowi klienci marki. Po-
nadto w ostatnich latach model wybiera 
coraz więcej kobiet, a ich odsetek jest 
najwyższy wśród wszystkich linii pro-
duktów Porsche. W Chinach, na naj-
większym rynku zbytu kompaktowego 
SUV-a, prawie 60 proc. jego kupujących 
to panie. 

Nowe Porsche Macan będzie w Euro-
pie dostarczane od początku październi-
ka 2021 roku. 

ABARTH ZAPATRZONY 
W FORMUŁĘ
Abarth F595 to nowa seria specjal-

na, wyposażona w silnik F.4. Pod ma-
ską pulsuje 165 koni mechanicznych 
1,4-litrowego, wysokowydajnego silnika  
T-jet, zgodnego z normą Euro 6D-Final. 
Jest on montowany w bolidach Tatuus 
startujących we włoskich i niemieckich 
mistrzostwach F.4 „Powered by Abarth 
Certified by FIA”. Litera „F” w nazwie 
ma być hołdem dla Formuły 4, dla której 
Abarth jest wyłącznym dostawcą silni-
ków i pełni rolę sponsora tytularnego. 
To format stworzony jako poligon szkole-
niowy dla młodych kierowców, talentów 
wywodzących się z torów kartingowych 
i przyszłych profesjonalistów, zainspi-
rowany legendarną „Formułą Italia”, 
powstałą w 1971 roku z tą samą filo-
zofią zapewnienia młodym kierowcom 
taniego dostępu do świata wyścigowych 
bolidów.

Nowy F595 to esencja wyścigo-
wych akcentów. Jego prędkość mak-
symalna to 218 km/h. Na piątym bie-
gu nowy Abarth F595 przyspiesza od  
80 do 120 km/h w 7,8 sekundy. Silnik 
jest zestawiony z manualną skrzynią 
biegów, ale na życzenie samochód może 
zostać wyposażony w pięciostopniową 
przekładnię automatyczną z łopatka-
mi do zmiany biegów na kierownicy. 
Efekt: przyspieszenie od 0 do 100 km/h  
w 7,3 sekundy w przypadku skrzyni ma-
nualnej i w 7,4 sekundy w przypadku 
sekwencyjnej, automatycznej wersji.

Dostępny w wersji hatchback lub 
cabrio, nowy Abarth F595 jest ozdo-
biony akcentami w kolorze Niebieski 
Rally na obudowach lusterek bocznych 
oraz na nakładce zderzaka przedniego 

i tylnego. Sportowy wygląd podkreślają 
17-calowe, matowe czarne felgi, emble-
mat „F595” z tyłu oraz światła przeciw-
mgielne, które należą do wyposażenia 
standardowego.

ELEKTRYCZNA PRZYSZŁOŚĆ 
JEEPA
15 lipca 1941 roku firma Willys-

-Overland Co. podpisała kontrakt z De-
partamentem Wojny USA na rozpoczę-
cie produkcji pierwszego wojskowego 
pojazdu Jeep.

Kolejne 80-lecie zaczyna się od elek-
tryczności. Następnym etapem będzie 
wprowadzenie całkowicie nowego Jeepa 
Grand Cherokee, który po raz pierwszy 
będzie wyposażony w technologię hy-
brydową plug-in 4xe. Zostanie zaprezen-
towany na targach New York Internatio-
nal Auto Show w 2021 roku.

– Zależy nam, aby Jeep stał się naj-
bardziej ekologiczną i ekscytującą mar-
ką SUV-ów. Elektryfikacja gamy Jeepa 
umożliwi osobom dojeżdżającym do pra-
cy poruszanie się, wykorzystując wyłącz-
nie energię elektryczną, zapewniając 
wydajną i komfortową jazdę oraz oferu-
jąc jeszcze większe możliwości terenowe 
podczas prawie bezgłośnej jazdy – po-
wiedział Christian Meunier, dyrektor 
generalny marki Jeep.

Wizja zerowej emisji spalin to kolej-
ny kamień milowy w 80-letniej historii 
marki, którą nadal definiuje poczucie 
pionierskiego ducha i przełomowe in-
nowacje 4x4. 

Jako ikona marki Jeep Wrangler 4xe 
przewodzi jej ofensywie elektryfikacyj-
nej. Jeep Wrangler Trail Rated 4x4 swoje 
możliwości zawdzięcza szczelnemu, wo-
doodpornemu akumulatorowi i elektroni-
ce, która sprawdza się w najtrudniejszych 
warunkach. Napędzana silnikiem 2.0L R4 
DOHC turbo z bezpośrednim wtryskiem 
paliwa wersja PHEV 4xe dysponuje im-
ponującą mocą 380 koni mechanicznych 
i momentem obrotowym wynoszącym 
637 Nm. Ma on zużycie paliwa na po-
ziomie około 3,5 l/100 km w trybie hy-
brydowym, bezemisyjny zasięg w trybie 
elektrycznym wynoszący ponad 50 km 
(w cyklu miejskim WLTP), przyspieszenie 
od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy i tryby 
jazdy E-Selec. PIOTR MYSZORAbarth F595 to nowa seria specjalna, wyposażona w silnik F.4
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Pani Alicja przeciągnęła ręką po świe-
żo wyprasowanym, nowym obrusie. 

Wyglądał dobrze – zamówiła go dwa dni 
temu w luksusowym sklepie, w którym 
jeszcze rok temu nie mogła sobie na nic 
pozwolić. Teraz jednak większość jej fi-
nansowych kłopotów odeszła w niepa-
mięć za sprawą męża jej jedynej córki 
– Anny.

Nic więc dziwnego, że pani Alicja 
tak bardzo zmartwiła się, gdy podczas 
odwiedzin u córki zauważyła, że ta jest 
małomówna, zamknięta i wyraźnie 
smutna. Anna jednak nie chciała wyja-
wić powodów swoich zmartwień, a jej 
matka nie zamierzała dać się spławić 
i szybko rozpoczęła dochodzenie. Pomy-
ślała o problemach małżeńskich córki, 
a sama myśl, że może się to odbić na jej 
własnym życiu, była dla niej paraliżu-
jąca. I od razu postanowiła coś z tym 
zrobić.

Gdy następnego rana mąż Ani wyje-
chał do pracy, pani Alicja, wyposażona 
w ciemne okulary i chustkę na głowie, 
postanowiła śledzić córkę. Anna praco-
wała w domowym atelier. Jej matka ry-
zykowała więc, że spędzi ukryta w oko-
licy jej domu cały dzień. Anna jednak 
wyszła zaledwie kilka minut po mężu. 
Matka pojechała za nią do sklepu, do fry-
zjera, aż trafiła pod duży, luksusowy 
budynek w centrum miasta. Tu już nie 
mogła niezauważona szpiegować Anny, 

tym bardziej że kobieta szybko gdzieś 
zniknęła. Pani Alicja spędziła pod bu-
dynkiem ponad godzinę, nabierając 
pewności, że jej dziecko zdradza męża, 
a tym samym w przyszłości pozbawia 
jej wszystkich luksusów, do których już 
zdążyła przywyknąć.

Kolejnego dnia pani Alicja powtórzy-
ła całą akcję. Tym razem zastanowiło 
ją jednak zachowanie jej zięcia. Męż-
czyzna, zanim wszedł do samochodu, 
odbył długą i emocjonalną rozmowę 
przez telefon. Scenka, której pani Alicja 
była świadkiem, tak bardzo ją zaintrygo-
wała, że postanowiła dla odmiany obser-
wować męża córki. Choć facet pojechał 
prosto do firmy, to rozkojarzony nie za-
mknął samochodu. Pani Alicja wczuwa-
jąc się w rolę prawdziwego szpiega, wsu-
nęła się na siedzenie pasażera i zaczęła 
przeglądać papierki, paragony i inne 
śmieci upchnięte w zakamarkach auta. 
Wśród nich znalazła paragon ze sklepu 
z biżuterią na znaczną sumę. A przecież 
gdyby jej córka dostała tak drogi prezent, 
to ona na pewno by o tym wiedziała…

Niezrażona w swym dochodzeniu 
prawdy pani Alicji postanowiła za wszel-
ką cenę dowiedzieć się, kim jest osoba, 
którą odwiedziła córka. Wymagało to ko-
lejnych dni pracy. W końcu okazało się, 
że mieszkanie, do którego jeździ Anna, 
nie należy do żadnego z jej znajomych, 
nie należy także do kochanka, tylko jest 

to prywatny gabinet psychoterapeu-
tyczny. Ta informacja całkowicie przy-
biła panią Alicję, która szybko doszła 
do wniosku, że nie dość, że jej córka 
prawdopodobnie nie zachowywała się 
lojalnie wobec swojego męża, to na do-
datek musiała mieć na sumieniu więcej 
problemów. I to takich, które wpędziły 
ją w poczucie winy, a może także de-
presję, która nie tylko nie pozwoliła jej 
porozmawiać o problemach z własną 
matką, ale nawet zmusiła do poszukania 
pomocy specjalisty.

Pani Alicja była zdruzgotana. Kolejne 
dni spędziła na konsultowaniu możli-
wych przebiegów wydarzeń z koleżan-
kami. I wtedy wpadła na pomysł, że po-
winna szczerze porozmawiać z córką.

Pani Alicja miała swoje klucze 
do domu Anny. Co prawda dano jej 
je na wszelki wypadek, ale ona nie wi-
działa nic niewłaściwego w używaniu 

ich do niezapowiedzianych odwiedzin. 
Zobaczyła córkę, która przestraszona 
nagłym wejściem matki do salonu gło-
śno krzyknęła, a po chwili zaniosła się 
płaczem. I tak zapłakana wygarnęła 
matce, że ma dość. Od przeprowadzki 
do rodzinnego miasta jej życie zaczęło 
przypominać koszmar. Matka wtrącała 
się absolutnie we wszystko. Nie pomogły 
pomysły jej męża – sfinansowanie kilku 
kursów mających zająć pani Alicji wol-
ny czas czy pieniądze na zagraniczne 
wakacje. Anna przyznała, że nie radzi 
sobie z nadgorliwą matką wtrącającą 
się nie tylko w jej, ale teraz także w ich 
wspólne życie, a żeby to przy niej przy-
znać, musiała zacząć spotkania ze spe-
cjalistą. I na tym zakończyła się rozmo-
wa, bo pani Alicja poczuła się skrajnie 
urażona i postanowiła nie odzywać się 
do córki. Co najmniej do weekendu.

  •

P E R Y F E R I A

Mamuśka

Pierwszą zasadą planowanych spotkań to-
warzyskich jest zaproszenie gości z odpo-
wiednim wyprzedzeniem. Jeśli spotkanie 
ma być świętowaniem większej uroczysto-
ści, jak na przykład ślub, to warto wysłać 
zaproszenia nawet osiem tygodni wcze-
śniej. Gdy jednak goście muszą dojechać 
z daleka albo poczynić poważniejsze pla-
ny przyjazdowe – warto zrobić to jeszcze 
wcześniej. Odwrotnie – będąc zaproszo-
nym – należy pamiętać o odpowiedzeniu 
na zaproszenie w określonym terminie. 
Bardzo niegrzeczne jest nieudzielenie od-
powiedzi w ogóle lub odwołanie obec-
ności w ostatniej chwili bez naprawdę 
ważnego powodu.

Warto także zwrócić uwagę na ubiór 
podczas spotkania, na które się wybiera-
my. Jeśli jest to przyjęcie z określonym 
dress code’em – sprawa jest prostsza. 
Jeśli jednak mamy wątpliwości, warto 
sprawdzić, do jakiego miejsca jesteśmy 
zaproszeni, i ewentualnie wybrać uni-
wersalny styl smart casual. 

Na zorganizowane spotkanie to-
warzyskie warto przyjść z niewielkim 
podarunkiem, może być to butelka 
wina, kwiaty albo czekoladki. Przyjście 
na nie, jako gość, z pustymi rękami jest 
nietaktem. 

A co, jeśli na spotkanie zabiera-
my osobę, której organizator albo 
reszta przybyłych nie zna? Najpierw 

powinniśmy osobę towarzyszącą przed-
stawić gospodarzowi, a później reszcie 
gości. Dzięki temu wszyscy poczują się 
bardziej komfortowo.

Warto także pamiętać o prozaicz-
nych drobiazgach, które ułatwiają życie 
z innymi ludźmi. Nawet jeśli jesteśmy 
znudzeni albo zestresowani – nerwo-
we bawienie się telefonem jest brakiem 
szacunku i pokazuje naszą obojętność 
i brak dobrych manier. Telefon nie po-
winien także leżeć na stole. Warto także 
hamować się z komentarzami, szczegól-
nie jeśli są krytyczne czy niepochlebne, 
i kierować się zasadą, że lepiej nic nie 
powiedzieć, niż powiedzieć coś przy-
krego. Inną sprawą jest na przykład 
nadmierne gestykulowanie, szczególnie 
podczas jedzenia, mówienie z pełnymi 
ustami, przekrzykiwanie rozmówcy czy 
opowiadanie dowcipów, które mogą ko-
goś urazić. Są to co prawda bardzo pod-
stawowe rzeczy, z których większość 
osób zdaje sobie sprawę – ale czasem 
warte przypomnienia.

 HK

Jedzenie jagód i poziomek prosto z krzacz-
ka może być groźne dla naszego zdrowia. 
Wraz z owocami, których nie umyliśmy 
przed zjedzeniem, możemy bowiem zjeść 
larwy tasiemca bąblowca. Znajdują się 
one w kale zarażonych zwierząt domo-
wych i dzikich (psów i kotów lub lisów 
i wilków) i razem z nim trafiają na runo 
leśne. W żołądku lub jelicie cienkim czło-
wieka z jaja tasiemca wydostaje się on-
kosfera, która dostaje się do narządów 
węwnętrznych i pasożytuje na takich or-
ganach jak płuca, mózg i wątroba (ponad 
90 proc. przypadków). Wokół larw tworzy 
się torbiel, która uciska sąsiednie tkanki. 
Według raportu Zakładu Epidemiologii 
Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH 
w 2019 roku w Polsce potwierdzono wy-
stępowanie bąblowicy (echinokokozy) 
u 70 pacjentów, natomiast w 2020 roku 
odnotowano 18 przypadków.

JAKIE SĄ OBJAWY BĄBLOWICY? Choroba 
ta może nie objawiać się nawet przez 
10–20 lat, ponieważ torbiele rosną po-
woli. Jeśli tasiemiec umiejscowi się 
w wątrobie, pojawiają się ból w prawym 
podżebrzu, wywołany uciskiem powięk-
szającej się torbieli (dochodzi do 20 cm 
średnicy), i żółtaczka. Gdy usytuuje się 
w płucach, chory może odczuwać bóle 
w klatce piersiowej, mogą się pojawić 
kaszel, krwioplucie oraz duszności. Gdy 
bąblowiec zaatakuje nerki, występują 
zaburzenia ich czynności, krwiomocz 

i bóle. Obecność pasożyta w mózgu 
mogą sygnalizować bóle głowy i zabu-
rzenia psychoneurologiczne.

JAK LECZY SIĘ TĘ CHOROBĘ? Bąblowicę le-
czy się farmakologicznie lub operacyj-
nie. Przez trzy miesiące podaje się lek 
zawierający albendazol (lek przeciwpa-
sożytniczy). Metodą, która gwarantuje 
większą skuteczność, jest zabieg chi-
rurgiczny. Czasami konieczna staje się 
transplantacja wątroby. Pacjent, nawet 
po wyleczeniu, powinien kontynuować 
leczenie farmakologiczne, by nie dopu-
ścić do nawrotu choroby.

CZY MOŻNA ZAPOBIEC BĄBLOWICY? Najważ-
niejsze to przestrzegać podstawowych 
zasad higieny – przed jedzeniem jagód, 
malin, jeżyn i poziomek należy je do-
kładnie myć, a grzyby sparzyć w gorącej 
wodzie. Nosicielami jaj mogą być też 
zwierzęta domowe, dlatego należy re-
gularnie odrobaczać psy i koty, a po każ-
dym kontakcie z bezpańskimi zwierzę-
tami trzeba umyć ręce.•

Z D R O W I E

Trujące jagody, 
czyli bąblowica
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S A V O I R - V I V R E  –  C Z Y L I  S Z T U K A  Ż Y C I A 

Kilka prostych zasad 
dobrych manier w trakcie 
spotkań towarzyskich
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Na zorganizowane spotkanie towarzyskie warto 
przyjść z niewielkim podarunkiem
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Krzyżówka panoramiczna nr 15

W 2020 ROKU W POLSCE SKRADZIONO 6910 SAMO-
CHODÓW OSOBOWYCH. Najczęściej kradzioną 
marką jest Toyota, a modelem Audi A4. 
Jedna czwarta kradzieży ma miejsce 
w Warszawie – wynika z danych Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 
Najczęściej łupem złodziei padają nowe 
samochody, których wiek nie przekracza 
pięciu lat. W porównaniu do lat 90. zna-
cząco spadła liczba kradzieży (w porów-
naniu do 1999 roku, kiedy to skradziono 
ponad 71 500 aut, obecny wynik to mniej 
niż 10 proc.). Najczęściej kradzione mar-
ki to: Toyota, Audi, BMW i Nissan.

15 LIPCA RUSZYŁ CYFROWY PASZPORT POJAZDU. 
Dzięki połączeniu technologii blockchain 
oraz kompleksowej inspekcji pojazdu 
według standaryzacji ISO Cyfrowy Pasz-
port Pojazdu będzie dokumentował stan 
techniczny auta w sposób niepodważal-
ny i nienaruszalny. Poprawi on między 
innymi bezpieczeństwo zakupu aut uży-
wanych oraz stan techniczny pojazdów 
poruszających się po drogach.

W CZERWCU INFLACJA WYNIOSŁA 4,4 PROC. 
To wynik nieznacznie lepszy od maja 
(4,7 proc.), ale powyżej celu inflacyjnego 
– podaje GUS. Inflację napędzały pod-
wyżki cen paliw i koszty utrzymania 
domu oraz energii. Ekonomiści przewi-
dują, że takie tempo wzrostu cen utrzy-
ma się co najmniej do końca 2021 roku. 
W skali roku ceny paliw wzrosły średnio 
o 27,3 proc., w tym benzyna o 29 proc. 
Spośród artykułów żywnościowych naj-
bardziej zdrożały napoje bezalkoholo-
we – 6,3 proc. (w tym wody mineralne 
i źródlane aż o 8,3 proc) oraz pieczywo 
– o 5,8 proc. O 3,7 proc. więcej niż przed 
rokiem musimy zapłacić za ryby. 

PONAD POŁOWA (56 PROC.) POLAKÓW POPIERA 
POMYSŁ WPROWADZENIA EURO. Jednak trzy 
czwarte z nas boi się, że zmiana waluty 
spowodowałaby wzrost cen – wynika 
z badań Eurobarometru. Z kolei 42 proc. 
ankietowanych uważa, że przyjęcie 
wspólnej waluty miałoby kiepskie skutki 
gospodarcze, a 51 proc. jest przeciwnego 
zdania.  •

Niedawno w śląskim mieście powstała 
spółka Browar Rybnik SA, której założycie-
le chcą wskrzesić lokalną tradycję piwo-
warską. Już niedługo udziały w browarze 
będą mogli wykupić wszyscy chętni ryb-
niczanie poprzez akcję crowdfundingo-
wą. Jednym z udziałowców Browaru Ryb-
nik jest między innymi miejscowa spółka 
tuPolska.

Założyciele browaru chcą wykonać 
trzy kroki milowe w rozwoju swoje-
go przedsięwzięcia. Po pierwsze, chcą 
wypuścić na rynek rybnickie piwo, wa-
rzone według oryginalnej receptury 
w działającym lokalnym Browarze Ja-
strzębie. Po drugie, planują zainicjować 
akcję crowdfundingową, czyli zbiórkę 
publiczną, w ramach której wszyscy 
chętni rybniczanie będą mogli nabyć 
udziały w browarze. Po trzecie, długo-
falowo zamierzają uruchomić w Ryb-
niku browar i całkowicie przenieść 
do niego produkcję swojego piwa. Pre-
mierowe piwo ma się pojawić na rynku 
na przełomie września i października. 
Wyroby Browaru Rybnik mają być do-
stępne w lokalnych sklepach i okolicy. 
Wkrótce mają się też pojawić w miej-
scowych lokalach gastronomicznych. 
Jednocześnie browar ogłosił w mediach 
społecznościowych konkurs na logo – 
wzięło w nim udział ponad 24 tys. osób. 
Głosującym, którzy mieli do wyboru 
trzy propozycje, najbardziej spodobała 

się grafika przedstawiająca za-
kład piwowarski z kominem 
w tle.

ŻUBR Z ODSIECZĄ
Kompania Piwowarska, do której 

należy marka Żubr, ruszyła z kolejną 
odsłoną kampanii społecznej „Żubr ra-
tuje życie zagrożonych gatunków”. Jej 
celem jest uświadomienie Polakom, jak 
poważna i trudna jest sytuacja dzikich 
zwierząt, które są naszymi symbolami 
narodowymi. Od dwóch lat na butel-
kach i puszkach piwa Żubr zamiast 
wizerunku króla puszczy pojawiają się 
grafiki z innymi zagrożonymi gatunka-
mi zwierząt – łosiem, rysiem, wilkiem, 
niedźwiedziem i sóweczką. W nowym 
filmiku wspierającym kampanię żubr 
pomaga łosiowi, ratując go z wnyków 
zastawionych w puszczy przez kłusow-
ników. Obraz wieńczy hasło „Żubr ratuje 
sytuację”. 

ALEKSANDRIA ROZTOCZAŃSKA
Nowe browary powstają w całej 

Polsce, poza wspomnianym Rybnikiem 
również na wschodzie kraju. Rodzinny 
browar w Aleksandrowie Drugim (gmi-
na Biłgoraj) warzy piwa rzemieślnicze 
na bazie angielskiej i amerykańskiej re-
ceptury. Właściciele podkreślają, że sta-
wiają na jakość, nie na ilość – ich trunki 
powstają na bazie naturalnych skład-
ników. Podstawowym jest regionalny 

chmiel lubelski w różnych 
odmianach. Wykorzystują na-

turalne drożdże, zawierające 
witaminy z grupy B oraz niacynę, 

które dobrze wpływają na florę jelito-
wą i mają właściwości regulujące pracę 
jelit. Lagery powstają zgodnie z angiel-
ską recepturą, która polega na zaciera-
niu ziarna od góry do dołu, a nie we-
dług gotowych standardów. Założyciele 
browaru postanowili rozpocząć swoją 
profesjonalną przygodę od trzech ro-
dzajów piwa. Aleksandria Bajkowe jest 
lekka i ma słodki posmak, Aleksandria 
Wytrawne to cierpkie piwo, z wyczu-
walnym aromatem palonego karmelu 
i śliwki, oraz Cytrusowa IPA.

Piwo z Aleksandrowa Drugiego ser-
wowane jest zarówno w regionalnych 
pubach i restauracjach, jak również 
sprzedawane w sklepach na terenie 
Biłgoraja, Zamościa i większych miej-
scowości turystycznych. Właścicie-
le zaznaczają, że ludzie pochodzący 
ze wschodniej Polski kupują je też dla 
znajomych z innych regionów, dzięki 
czemu niepowtarzalnego smaku Alek-
sandrii może spróbować każdy. Browar 
Aleksandria startuje w plebiscycie Perły 
Biznesu w kategorii Debiut Roku 2020. 
W przyszłości właściciele chcą za po-
mocą swoich piw promować swój re-
gion i poprzez jego nazwę miejscowość, 
w której jest warzone.

 MAREK KOWALIK

3

ROZUM
MOTYL
NOCNY

BELKA
NA

MASZCIE

J A Ż Ń
PRZE-

WODNIK

SMUGA
DYMU

ROZBIÓR

HEŁM KLĄTWA

SZPALTA UPAŁ

OBOK
TREFLA

PAPUGA
PAPKA

Z
JARZYN

PIERZE
NA

SUCHO

KUZYN
KARPIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

4

BRAT
ABLA

ŻĄDLĄ
MÓWI

NA
MIGI

ZBIEG
ULIC

OBRAZ
NA

RULONIE

4

XII

12 13

RĘKĘ
MYJE

CZARNE
ZŁOTO

ZIELE
NA WIANKI

ZUPA
OWOCOWA

MIAŁA
PSA ASA

WZORZEC

GASI BÓL

KOTEW

CIERPIENIE

NA ĆWIKŁĘ

WIOSNA
DO WOJSKA

ORGAN
WĘCHU

W PASIECE

KRAJ
ELAMITÓW

ZALICZKA

DŁUGI
KIJ

NUTA

KOLCE
PRZY

BUTACH

TANIEC
ROSYJSKI

BOGINI
Z WAGA

BEKA-
ŚNICA

KNEDEL
JAK

POCISK

STRAŻ

PORANNA
GODZINA

ZAMIAST
OBRUSA

DUŻA
ANIA

ZŁUDA

DO
OGÓRKÓW

MAŁY
ABAŻUR

MAŁPA
Z BIRMY

NITKI
W ROSOLE

ZNANA
ZATOKA

NAD
SURĄ

GROŹNA
MINA

BIWAK

1 2

5

7

8

9

10

11

12

13

Kalejdoskop

PI
XA

BA
Y.

CO
M

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CICHA WODA BRZEGI RWIE
Nagrodę wylosowała: JOANNA KALABIS.
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