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KRAKÓW. XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Ważny temat: energia 
Czy grozi nam, że za energię elektryczną będziemy płacić tak jak za dobra luksusowe? Czy karne 

opłaty za emisję dwutlenku węgla, ich wzrost i kolejne etapy zaostrzania polityki ograniczania 
emisji doprowadzą do sytuacji, że energia w praktyce będzie opodatkowana tak jak używki? 

Zdaniem Tomasza Rogali, prezesa PGG SA, dotychczasowe doświadczenia można interpretować 
w ten sposób. – Zielony Ład rozpoczyna się od Jastrzębskiej Spółki Węglowej – mówił Tomasz 

Cudny, prezes JSW SA. – Bez węgla koksowego nie ma koksu. Koks jest wykorzystywany 
w wytwarzaniu stali, bez której niemożliwy jest nie tylko rozwój zielonej energetyki, ale także 

cywilizacji – podkreślił prezes.
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Spółka, która pracuje dla klimatu

– Zielony Ład rozpoczyna się 
od Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
– mówił Tomasz Cudny, prezes 
JSW SA, w czasie jubileuszowych 
XXX obrad Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej w Krakowie. – Bez- 
węgla koksowego nie ma koksu. 
Koks jest wykorzystywany w wytwa-
rzaniu stali, bez której niemożliwy 
jest nie tylko rozwój zielonej ener-
getyki, ale także cywilizacji – pod-
kreślił prezes.

STRONA 3

Nowe trendy, nowe szanse
Górnictwo będzie OK?

� STRONA 4

Innowacje są wśród nas – 
doktoraty wdrożeniowe
XXX Szkoła Eksploatacji Pod-
ziemnej. 
� STRONA 5

Energia – towar luksusowy, 
a może używka?
O węglu i energetyce węglowej 
w Krakowie podczas XXX Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej.

STRONA 7

Nowy Lexus NX
Informacje motoryzacyjne.
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Sejm znowelizował ustawę górniczą
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Strach myśleć

O ile więcej będziemy płacili za prąd? Nie wiadomo. 
Wiadomo tylko, że dużo, dużo więcej. Czy prądu 

starczy dla wszystkich? Może nie starczy. Co, jeśli nie 
starczy? Strach myśleć. 

W mediach trwa wymiana poglądów na temat tego, jak 
dużo zapłacimy za prąd. My, czyli zwykli obywatele. 

Tylko od czasu do czasu pojawiają się informacje o tym, 
że za prąd przede wszystkim drogo zapłaci przemysł. 
Niestety Jastrzębska Spółka Węglowa jest wśród firm, 
które bardzo odczują podwyżki cen energii. Jesteśmy 
wielkim odbiorcą energii elektrycznej. Sporo też jej 
wytwarzamy, ale trudno mówić o tym, że zaspokoimy 
nasze potrzeby we własnym zakresie. Nie zrobimy tego. 
Droga energia to także drogi transport, usługi, z których 
korzystamy, oraz drogie materiały i maszyny potrzebne 
do prowadzenia wydobycia. 

Ze zdziwieniem dowiedziałem się na przykład, 
że są firmy, które w kontaktach z odbiorcami usług 

nie negocjują już cen, które będą obowiązywały 
na przykład przez pół roku czy nawet rok. Oni propo-
nują ceny za usługi aktualne przez kwartał, a nawet 
przez miesiąc. To obyczaj, który obowiązuje w kon-
traktach z firmami wykonującymi usługi wymagające 
zastosowania dużych ilości stali albo usługi transpor-
towe. Nie wiem, czy to fakt, ale nawet taka plotka może 
w którymś momencie przełożyć się na rzeczywistość. 
Już nieraz tak bywało. 

K iedy zaczęła się pandemia, słychać było chór eks-
pertów, którzy mówili o tym, jak bardzo inna będzie 

światowa gospodarka po pandemii. Miało być tak, 
że niemal wszystko będzie ekologiczne, nastąpi błyska-
wiczny rozwój nowoczesnego przemysłu i wkroczymy 
na drogę do szczęśliwości. Niestety rozwój światowej 
gospodarki napotyka nowe bariery. Kłopoty powstają 
tam, gdzie nikt ich się nie spodziewał. Czy przeciw temu 
powstanie szczepionka, tak jak powstała szczepionka 
przeciw koronawirusowi?  •

Destrukcyjne uzależnienie

Unia Europejska uzależnia się od krajów niesprzyjają-
cych jej. To destrukcyjne uzależnienie. Mam na myśli 

import surowców energetycznych. Drożeją gaz, węgiel 
i ropa naftowa. W wielu krajach rośnie ubóstwo ener-
getyczne. Jednocześnie powstają koncepcje rozwoju 
przemysłu, które, jeśli zostaną wdrożone, będą wyma-
gały olbrzymiej energii. To oznacza, że energia będzie 
coraz droższa, bo europejski system energetyczny nie 
podoła wyzwaniom.  

Wojna z energetyką węglową, zakusy likwidacji hut-
nictwa wykorzystującego koks w procesie produk-

cyjnym stali, wymagania ekologiczne wobec cemen-
towni, fabryk nawozów sztucznych i całego sektora 
chemicznego nie są do zrealizowania, jeżeli nie zostaną 
zastosowane jakieś nowe źródła energii, dzięki którym 
będziemy mieli energię bez uzależnienia się od warun-
ków pogodowych. 

Może jestem zacofany w swoim myśleniu, ale 
z tą ochroną klimatu powinno być tak jak z prze-

mysłem samochodowym – zanim zaczęto masowo 
produkować samochody, zbudowano podstawową sieć 
dróg. Na przykład w średniowieczu nie sprawdziłby się 
żaden z modeli cudownych efektów pracy najlepszych 
koncernów samochodowych.  

K raje tak zwanej starej UE lansują koncepcję, że no-
woczesnymi zielonymi technologiami podbijemy 

resztę świata. Niestety reszta świata, przede wszystkim 
Chiny, świetnie sobie radzi na tym polu i to my jesteśmy 
podbijani przy wykorzystaniu naszej broni. 

W Unii Europejskiej rosną ceny, kooperanci z Azji nie 
wywiązują się z kontraktów na dostawy różnych 

podzespołów potrzebnych europejskiemu przemysłowi, 
bo odczuwają skutki pandemii, coraz więcej płacimy 
za gaz, ropę i węgiel, ponieważ ceny na te surowce 
rosną w zawrotnym tempie. Czy gospodarka unijna 
poradzi sobie z tymi zagrożeniami?  •

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

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

Pięścią w stół

W SIERPNIU BR. POLSKIE KOPALNIE WYDOBYŁY OKOŁO 4,3 MLN 
TON WĘGLA, a wielkość sprzedaży osiągnęła około 4,7 mln 
ton. Stan zwałów zmniejszył się w końcu sierpnia do  
4,4 mln ton wobec 7,9 mln ton rok wcześniej. Zatrud-
nienie w kopalniach spadło do 78,1 tys. osób – podała 
Agencja Rozwoju Przemysłu.

WARTOŚĆ INDEKSU CENOWEGO POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO 
DLA ENERGETYKI W SIERPNIU BR. WZROSŁA O 1 PROC. wobec lipca 
(do 248,52 złotych za tonę), a ceny dla ciepłownictwa 
spadły o 2 proc. (do 291,29 złotych) – wynika z danych 
katowickiego oddziału ARP. Na rynkach międzynaro-
dowych tegoroczny sierpień był kolejnym miesiącem 
wzrostu cen węgla – ceny w portach ARA wzrosły wo-
bec lipca o 26,3 proc.

WĘGLOKOKS, KTÓRY JESIENIĄ UB.R. PRZEJĄŁ PRODUKCYJNY MA-
JĄTEK HUTY POKÓJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ skupiony w spółce Huta 
Pokój Profile, na początku października stał się również 
właścicielem drugiej hutniczej spółki – Huta Pokój 
Konstrukcje. Do końca roku ma powstać strategia dla 
hutniczej części Grupy Węglokoksu, zakładająca między 
innymi inwestycje służące ustabilizowaniu sytuacji 
i rozwojowi hut.

NIE MAMY DZIŚ PEWNOŚCI, CZY SEKTOR GAZOWY I ATOMOWY BĘDĄ 
UZNANE ZA ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKOWO i dzięki temu będą 

miały ułatwiony dostęp do finansowania – ocenił eu-
roposeł PiS Grzegorz Tobiszowski, komentując wyniki 
głosowania w Parlamencie Europejskim w sprawie tak-
sonomii, czyli zasad określających inwestycje zrówno-
ważone środowiskowo. W ostatecznej wersji unijnych 
regulacji nie ma gazu i atomu, co może negatywnie 
wpłynąć na finansowanie tych sektorów.

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA otrzymała czte-
ry oferty w przetargu grupy zakupowej na blisko jedną 
terawatogodzinę energii elektrycznej w ciągu dwóch 
lat. Przy budżecie zamówienia 492,5 mln złotych brut-
to najtańsza oferta, złożona przez Tauron, opiewa-
ła na 597,3 mln złotych. Kolejne oferty złożyły: PGE  
(624,4 mln złotych brutto), Veolia (634,3 mln złotych) 
oraz Energa (679,6 mln złotych).

PRACOWNICY DEPARTAMENTU OŚWIETLENIA SPÓŁKI TAURON 
NOWE TECHNOLOGIE w podróżach do oświetlanych przez 
firmę miejscowości będą korzystać także z samocho-
dów elektrycznych. Flotę Grupy zasiliło 15 takich aut, 
które na jednym ładowaniu mogą przejechać około 
350–400 km.

DO MARCA 2022 ROKU URUCHOMIONA ZOSTANIE FARMA WIATRO-
WA O MOCY 20,7 MW w Dębnicy Kaszubskiej na Pomorzu. 
Koszt inwestycji hiszpańskiej Grupy Uriel przekroczy 

100 mln złotych. Wytwarzana przez farmę zielona 
energia zasili około 15 tys. gospodarstw domowych.

PFR TFI ORAZ POLIMEX MOSTOSTAL MOGĄ ZAWIĄZAĆ KON-
SORCJUM, którego celem będzie nabycie akcji Rafako. 
Ma to być krok w kierunku skutecznej naprawy reali-
zowanego przez Rafako bloku energetycznego Taurona 
w Jaworznie. Naprawa bloku o mocy 910 MW, gdzie 
doszło do awarii kotła, ma być wykonana do 25 lutego 
2022 roku. Tauron nie zamierza angażować się finan-
sowo w Rafako.

712 WNIOSKÓW – NAJWIĘCEJ W POLSCE – DO RZĄDOWEGO PRO-
GRAMU CZYSTE POWIETRZE złożyli w drugim kwartale tego 
roku mieszkańcy Rybnika. Spośród 100 najbardziej 
aktywnych w programie miejscowości 44 to gminy 
z województwa śląskiego. W pierwszej dziesiątce 
znalazły się trzy gminy z powiatu rybnickiego i dwie 
z wodzisławskiego.

NA POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA FABRYKA OPLA W GLIWICACH wy-
produkowała półmilionowy egzemplarz Astry piątej 
generacji. Produkcja tego modelu ma się zakończyć 
w początkach grudnia, a wiosną 2022 roku w Gliwicach 
rozpocznie się produkcja aut dostawczych. Od urucho-
mienia w 1998 roku gliwicki zakład wyprodukował 
ponad 2,75 mln samochodów osobowych.  •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

I przyszedł rok 21
Media oburzyły się, gdy niejaki Władimir P. powiedział, 
że obecny kryzys energetyczny Europa unijna zafundo-
wała sama sobie i na własną prośbę. Najładniejszym za-
rzutem jest ten, że drwi on z naszego nieszczęścia. Drwi?

Przede wszystkim co do meritum to prawda. Na-
cisk ekowyznawców spowodował pilne wycofywanie 
się z różnych źródeł energii, skupienie na OZE i – jako 
dopełnienie – gazie oraz atomie. Tylko że atomu nie 
ma aż tak dużo, a jeśli chodzi o gaz, to Holandia już go 
nie ma (wyczerpanie złóż), a Norwegia całej Europy nie 
zasili. Ani nie ma czym, ani jak go dostarczyć. 

Gdy przyszedł rok 2021, okazało się, że z powodu 
katastrof na Syberii, konserwacji gazociągów i rozgry-
wek politycznych gazu może nie starczyć, a ponadto 
że bardzo mocno zdrożał. Producenci z Azji, północnej 
Afryki, Ameryki Północnej, czując koniunkturę, dźwi-
gnęli ceny i ograniczyli wydobycie. A przecież z po-
czucia solidarności powinni byli obniżyć ceny, by nie 
spadł poziom życia w oazie zamożności, jaką na skraju 
ogólnej mapy świata jest Europa. W tym my też!

Ale Europa ma OZE. Ponieważ jednak w zimie 
zwykle jest z nim gorzej, zaawansowani w postępie 
przypomnieli sobie o węglu. I tu kolejna przykrość. 
Aby podtrzymać rozwój gospodarczy, Chiny, w których 
powodzie zalały dobrą setkę kopalń, zaczęły już wcze-
śniej skupywać węgiel po takich cenach, że kto ma jego 
nadwyżki, sprzedaje je im. Spowodowało to generalny 
wzrost cen węgla na świecie. Następnie zdrożały paliwa 
płynne. 

Naturalnie nie wywarło to wpływu na spekulacyjny 
system handlu uprawnieniami do „darmowej” emisji 
CO2, o czym cytowany wcześniej Władimir P. także 
przypomniał. 

Efekt zmian energetycznych w gospodarce świata 
i Polski już odczuwamy i będziemy odczuwać jeszcze 
bardziej. To, że Władimir P. za nami nie przepada, nie 
ma tu większego znaczenia. My przecież za nim też nie.
 ZBIGNIEW KORWIN
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W Grupie Kapitałowej JSW są koksownie 
i kopalnie węgla kamiennego. Czy gospo-
darka Unii Europejskiej mogłaby istnieć 
bez JSW? Tak, ale wtedy wszystkie kraje 
unijne musiałyby importować 100 proc. 
węgla koksowego. Ostatnie doświadcze-
nia związane z pandemią dowodzą, jak 
łatwo zakłócić system dostaw z krajów 
zamorskich. 

– Węgiel koksowy, nasz podstawowy 
produkt, jest na liście surowców kry-
tycznych dla unijnej gospodarki. Każde 
utrudnienie dostępu doń negatywnie 
odbija się na wielu gałęziach przemy-
słu. Obecność naszego surowca na takiej 
liście traktujemy jako wyróżnienie, ale 
także jako odpowiedzialność. Zdajemy 
sobie sprawę, jak istotne jest zapewnie-
nie dostaw i ich rytmiczność – mówił 
Tomasz Cudny, prezes JSW SA.

– Na świecie produkuje się około 
1,8 mld ton stali. W systemie wielko-
piecowym wytwarza się około 70 proc. 
tego produktu. W wytopie wielkopieco-
wym stosowanie koksu jest niezbędne 
i na razie nie ma technologii ekonomicz-
nie opłacalnej, która mogłaby zastąpić 
proces wielkopiecowy – poinformował 
prezes Cudny. 

 PO ZIELONEJ STRONIE
Tomasz Cudny przypomniał działa-

nia podjęte i planowane przez Spółkę 
w ramach transformacji energetycznej. 
– Jako emitent gazów cieplarnianych 
jesteśmy zaangażowani w realizację 
zapisów polityki klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej. Mamy w strategii zapisane 
obszary redukowania emisji, szukanie 

technologii niskoemisyjnych, zwiększe-
nie produkcji energii z OZE i optymali-
zację naszych procesów produkcyjnych. 
To wszystko planujemy ująć w przygoto-
wywanej strategii środowiskowej, w któ-
rej chcemy połączyć strategię biznesową 
z działaniami proekologicznymi – poin-
formował prezes JSW.

SW prowadzi transparentną 
politykę informowania o swoim 
śladzie węglowym. Ilość metanu 
towarzyszącego wydobyciu 
węgla koksowego to ekwiwalent 
5,4 mln ton dwutlenku węgla. 
W 2017 roku było to 8,1 mln ton 
całkowitego śladu. Do 2025 roku 
JSW chce go zmniejszyć  
o 1,5 mln ton.

Jastrzębska Spółka Węglowa chce 
kontynuować prace zmierzające do mak-
symalizacji wytwarzania energii na wła-
sne potrzeby i stosowanie rozwiązań 
z dziedziny gospodarki obiegu zamknię-
tego. – Wiele tych celów znajduje się 
w strategii na lata 2020–2030, ale chodzi 
o ich aktualizację – podkreślił Tomasz 
Cudny. 

To bardzo istotne, ponieważ JSW jest 
największym producentem węgla kokso-
wego i czołowym producentem koksu, 
jednak powszechnie nie rozróżnia się 
węgla energetycznego od koksowego. 
– Musimy tłumaczyć, że bez węgla kok-
sowego nie ma stali. Nikt nie wymyślił 
jeszcze lepszej technologii niż ta oparta 
na koksie, czyli także na naszym węglu. 
Europejski Zielony Ład rozpoczyna się 
też w JSW, bo nie można go zbudować 
bez stali. Przykład to wiatraki – mówił 
prezes JSW.

ZREDUKOWAĆ ŚLAD WĘGLOWY
W strategii JSW na lata 2020–2030 

jeden z kierunków to redukcja śladu 
węglowego do 2025 roku. Najwięk-
szy udział w śladzie węglowym Spółki 
ma działalność wydobywcza i koksow-
nicza. Trzeba znaleźć sposoby, by jak 
najszybciej nastąpiła jego redukcja. 
Główny udział w śladzie węglowym 
ma metan – 74 proc. – W tym właśnie 
obszarze rozpoczęliśmy działania. Już 
w 2018 roku powstał program gospo-
darczego wykorzystania metanu. Skupi-
liśmy się na zwiększeniu odmetanowa-
nia pokładów, wykorzystaniu tego gazu 
do produkcji energii cieplnej i elektrycz-
nej. W wyniku naszej działalności uwal-
nia się 363 mln m3 metanu. Ujmujemy  
142 mln m3, by zmaksymalizować wy-
korzystanie ujmowanego metanu, 

skupiamy się na inwestycjach w kopal-
niach Knurów-Szczygłowice i Budryk 
jako na istotnych elementach wartego 
ponad 300 mln złotych programu inwe-
stycyjnego JSW, służącego między innymi 
zwiększeniu efektywności wykorzysta-
nia metanu – powiedział prezes Cudny.

Żeby zrealizować plany ochrony 
klimatu, Spółka korzysta ze środków 
zewnętrznych i różnych form dofinan-
sowania. W planach, oprócz maksyma-
lizacji wykorzystania metanu do wytwa-
rzania energii, są także projekty budowy 
farm fotowoltaicznych i pomp ciepła.

METAN W CENTRUM UWAGI
JSW prowadzi transparentną politykę 

informowania o swoim śladzie węglo-
wym. Ilość metanu towarzyszącego wy-
dobyciu węgla koksowego to ekwiwalent 
5,4 mln ton dwutlenku węgla. – Stanowi 
on 74 proc. śladu węglowego, jaki pozo-
stawiamy w środowisku. W 2017 roku 
było to 8,1 mln ton całkowitego śladu. 
Do 2025 roku chcemy go zmniejszyć o 1,5 
mln ton. Niczego nie ukrywamy. Informa-
cje o śladzie węglowym, w tym o udzia-
le w nim metanu, publikujemy od 2018 
roku. Zaczęliśmy to robić dwa lata przed 
tym, gdy na szczeblu unijnym zaczęto 
dyskusję o roli metanu w zmianach kli-
matycznych i o konieczności mierzenia 
jego emisji. JSW jest światowym liderem 
w zagospodarowaniu tego gazu. Człowiek 
i środowisko to tak samo ważny aspekt 
naszej strategii jak ekonomia i efektyw-
ność – podkreślił Tomasz Cudny. 

– Powtarzam, że Zielony Ład rozpo-
czyna się od JSW. Przekonuję o tym in-
westorów, którzy chcieliby robić z nami 
interesy, ale słowo „węgiel” wywołuje 
w nich opór przed podjęciem decyzji 
o współpracy. Nasze wysiłki zmierzające 
do ochrony klimatu można przeliczyć 
na konkretne pieniądze. Nie są to koszty. 
To pieniądze, które zmniejszają koszty 
i dadzą konkretny zysk także tym, którzy 
nawiążą z nami współpracę – przeko-
nywał prezes JSW. – Podam konkretny 
przykład. JSW wprowadza system za-
rządzania projektami. Na 47 istotnych 
projektów dla Spółki 15 jest związanych 
z ochroną środowiska. To najlepszy 
miernik naszego podejścia do odpowie-
dzialności za otoczenie – podkreślił To-
masz Cudny.  HK

– Zielony Ład rozpoczyna się od Jastrzębskiej Spółki Węglowej – mówił TOMASZ CUDNY, prezes JSW SA, w czasie jubileuszowych 
XXX obrad Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. – Bez węgla koksowego nie ma koksu. Koks jest wykorzystywany 

w wytwarzaniu stali, bez której niemożliwy jest nie tylko rozwój zielonej energetyki, ale także cywilizacji – podkreślił prezes.

Spółka, która pracuje dla klimatu
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Tomasz Cudny, prezes JSW SA: – Zielony Ład rozpoczyna się od JSW

Ciekawa�liczba�

15
z�47�istotnych�projektów�realizowa-

nych�w�JSW�jest�związanych�z�ochroną�
środowiska

Gdy w Brukseli waży się sprawa unijnej 
zgody na polski model wygaszania gór-
nictwa, a spółki energetyczne przygoto-
wują się do arcytrudnej pod względem 
prawnym i organizacyjnym operacji prze-
kazania aktywów węglowych do Narodo-
wej Agencji Bezpieczeństwa Energetycz-
nego, z resortu aktywów państwowych 
– choć nie z rządu – odchodzi wiceminister 

Artur Soboń, który przez ponad rok był 
w radzie ministrów twarzą obu procesów.

AGENT DO ZADAŃ SPECJALNYCH?

44-letni Artur Soboń zaczynał zawo-
dową karierę w samorządzie Świdnika, 
gdzie mieszka. Od grudnia 2019 roku był 
wiceministrem aktywów państwowych, 

a od września zeszłego roku także pełno-
mocnikiem rządu ds. transformacji spół-
ek energetycznych i górnictwa węglowe-
go. W tej roli był głównym negocjatorem 
i szefem delegacji rządowej negocjującej 
z górniczymi związkami umowę społecz-
ną, podpisaną ostatecznie w końcu maja 
tego roku i skierowaną do prenotyfika-
cji w Komisji Europejskiej. Rozpoczął 

również proces zmierzający do skupie-
nia aktywów węglowych grup energe-
tycznych w jednym podmiocie i prze-
prowadził nowelizację ustawy górniczej 
w Sejmie. 8 października premier Mate-
usz Morawiecki powołał Artura Sobonia 
na stanowisko wiceministra rozwoju 
i technologii oraz pełnomocnika rządu 
ds. rozwoju lokalnego.   •
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Pejzaż bez Sobonia
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Górnictwo będzie OK? 

Nowe trendy, nowe szanse
O nowych trendach, które socjolodzy 
i ekonomiści dostrzegają w zrównoważo-
nym rozwoju górnictwa, oraz o przyszłym 
kształcie społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorców branży wydobywczej 
rozmawiali uczestnicy XXX Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej na sesji Górnictwo 
OK pierwszego dnia obrad.

Ważną część z ponad 200 referatów 
naukowo-technicznych w programie 
jubileuszowej XXX SEP postanowiono 
poświęcić „miękkim” zagadnieniom 
rozwoju branży w jej środowisku spo-
łecznym. Prowadzący sesję dr Paweł 
Bogacz z krakowskiej AGH podkreślił, 
jak krytyczne znaczenie dla górnictwa 
w przyszłości będzie miało przyswojenie 
przez branżę umiejętności nowoczesne-
go podejścia do kontaktów z otoczeniem 
kopalń, docenienie takich wartości jak 
kapitał społeczny i nowe pojmowanie 
zysku firmy w szerokim kontekście 
gospodarczo-społecznym.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
GÓRĄ
Czy w takim razie tradycyjne ro-

zumienie społecznej odpowiedzial-
ności biznesu (CSR – z ang. Corporate 
Social Responsibility) ma jeszcze sens 
w górnictwie? – CSR odchodzi powoli 
w zapomnienie, choć można stwierdzić, 
że swoje zadanie, polegające na „zaziele-
nieniu” i uetycznieniu gospodarki, wyko-
nał poprawnie – mówiła Agata Kostarz 
z najmłodszej w Polsce, podlubelskiej 
kopalni Bogdanka. – Czynniki praw-
ne, ekonomiczne, związane ze zmianą 
klimatu, a nawet polityczne sprawiły 
jednak, że „wyparł” go zrównoważony 
rozwój, którego znaczenie jest znacznie 
szersze i postrzegane na poziomie strate-
gii – tłumaczyła. Karierę wśród nowocze-
snych menedżerów górnictwa robi dziś 
nowy skrót, ESG (z ang. Environmental, 
Social and Corporate Governance): za-
rządzanie firmą obejmujące znacznie 

szerszy niż dotąd zakres niefinansowych 
kwestii związanych z prowadzeniem 
przedsiębiorstwa, na nowo określające 
jego wartość, czyli z punktu widzenia 
jego wpływu na ochronę środowiska, 
dbałości o społeczeństwo, kultury sto-
sunków międzyludzkich w firmie i tzw. 
ładu korporacyjnego.

STOP HEJTOWI
Celnym przykładem zupełnie nowej 

wrażliwości na problemy społeczne było 
tzw. studium przypadku o kampanii 
„Stop hejtowi. Nie oczerniaj górnika”, 
którą przeprowadziła w czasie pandemii 
COVID-19 Jastrzębska Spółka Węglowa.

Agnieszka Barzycka z JSW przypo-
mniała, jak w połowie 2020 roku ko-
palnie wraz z całą gospodarką stanęły 
wobec nowych wyzwań w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi: pracę zmuszone były 
wykonywać zgodnie z serią nieznanych 
wcześniej obostrzeń epidemiologicz-
nych, a rynek pracy struchlał pod napo-
rem lockdownu w przedsiębiorstwach.

– Tuż przed okresem urlopowym 
w Polsce powstało społeczne napięcie 
związane z liczbą wykrytych zarażeń 
COVID-19 wśród górników. Stali się oni 
symbolem koronawirusa w Polsce, a wie-
le ośrodków wypoczynkowych i miejsc 
wakacyjnego wypoczynku w całym kra-
ju zaczęło odmawiać górnikom miejsc 
noclegowych. W mediach społecznościo-
wych i innych coraz bardziej piętnowa-
no tę grupę zawodową. Hejt wpływał 
na morale górników i ich rodzin – mówi-
ła Agnieszka Barzycka, przypominając, 
że JSW jako kluczowy pracodawca w re-
gionie zdawał sobie sprawę, że w obliczu 
nowego zjawiska hejtowania górników 
spoczęła na nim kolosalna odpowiedzial-
ność. Za pomocą przemyślanej akcji in-
formacyjnej i wizerunkowej udało się 
wkrótce rozładować napięcie społeczne 
wokół nich. Okazało się też, że wysiłki 
piarowców wyzwoliły ogromne pokłady 
dobrej woli w rozmaitych środowiskach, 

które spontanicznie wsparły hejtowa-
nych górników. Wytworzyło to potencjał 
i perspektywę, które należy spożytkować 
w przyszłości, w czasie ewentualnych 
kryzysów. Poważny problem udało się 
zatem przekształcić w niespodziewaną 
szansę, z której być może skorzysta nie 
tylko górnictwo, ale też całe jego otocze-
nie gospodarcze i społeczne.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
O równie niestandardowych dzia-

łaniach kopalń w odpowiedzi na no-
wego typu zapotrzebowanie społeczne 
opowiedziała Elżbieta Gałuszka z Cen-
trali Polskiej Grupy Górniczej. W swej 
prezentacji ilustrowanej ciekawymi 
fotografiami opisała wkład firmy w za-
chowanie dziedzictwa przemysłowego 
obszarów górniczych na terenie dzia-
łania kopalń PGG oraz poza nimi. Dzi-
siaj nietrudno dostrzec, że najbardziej 
racjonalnym podejściem do historii 
powszechnej staje się rozpatrywanie 
jej pod kątem wpływu, jaki na prze-
miany w życiu ludzi miało pojawianie 
się nowych wynalazków. Naukowcy 
uprawiający socjologię kultury uważają 
bowiem, że znajomość historii techniki 
może pomóc w zrozumieniu sytuacji 
jednostki, która w ciągu swojego życia 
zmaga się z koniecznością przekwalifi-
kowania na nowocześniejsze technolo-
gie. Polska Grupa Górnicza SA posiada 
w swoich zasobach wiele unikatowych 
i zabytkowych elementów wyposażenia 
kopalń, będących obiektem zaintereso-
wania muzealników, fundacji i stowa-
rzyszeń chroniących kulturę i dziedzic-
two przemysłowe. Województwo śląskie 
ma niewątpliwie największy potencjał 
w zakresie posiadanych dóbr dziedzic-
twa industrialnego, gdyż prawie każde 
miasto w regionie wiąże swój rozwój 
z przemysłem. Zatem zatrzymanie i wy-
eksponowanie zabytkowych maszyn, 
urządzeń, map, dokumentacji, obrazów, 
rzeźb czy „zabytkowego” (50-letniego) 
sprzętu komputerowego mają swoje 
uzasadnienie i cel edukacyjny. 

Jednak współpraca na tym polu bar-
dzo często wymaga niestereotypowego 
podejścia spółki i wyjątkowej otwartości. 
Przykładem złożonej procedury prawnej 
jest przekazanie historycznych obiektów 
(między innymi łaźni łańcuszkowej) ko-
palni Wujek w Katowicach dla Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności. Trud-
ności formalne i organizacyjne wynika-
ją między innymi z faktu wydzielania 
części majątku z istniejącej wciąż ko-
palni węgla. Zazwyczaj postronnemu 
obserwatorowi trudno nawet wyobrazić 
sobie wymagania ze strony obowiązują-
cych przepisów w takich sytuacjach jak 
przekazanie stalowych wozów urobko-
wych czy wagonów kopalnianych. Osob-
ne komplikacje polegają na organizacji 
logistyki transportu 20-tonowej cysterny 
z 1909 roku z terenu kopalni do miej-
sca, gdzie będzie odnowiona przed 
wyeksponowaniem. 

INDUSTRIALNE DZIEDZICTWO
Polska Grupa Górnicza SA realizu-

jąc cele zrównoważonego rozwoju oraz 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
wpisuje się w działania na rzecz zacho-
wania industrialnego dziedzictwa. Po-
nieważ dziedzictwo górnicze stanowi 
na Śląsku ważny element tożsamości 
Polskiej Grupy Górniczej SA, swoimi 
działaniami wpisuje się w cele strate-
giczne rozwoju województwa śląskiego. 
Te działania to między innymi: wzmoc-
nienie środowisk twórczych, edukacja 
służąca rozwojowi kultury, zwiększenie 
uczestnictwa mieszkańców w kulturze 
oraz zachowanie i promocja dziedzictwa 
kulturowego i przemysłowego.

By zobrazować specyfikę spraw, któ-
re obsługuje PGG SA w ramach społecz-
nej współpracy na niwie zachowania 
dziedzictwa historycznego, wystarczy 
wspomnieć, że jednym z ostatnio prze-
kazywanych obiektów był… zapomnia-
ny od dekad betonowy schron bojowy 
sprzed drugiej wojny światowej, który 
odkryto na terenie jednej z kopalń PGG.
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Agnieszka Barzycka z JSW przypomniała, jak w połowie 2020 roku kopalnie wraz z całą gospodarką stanęły 
wobec nowych wyzwań w zarządzaniu zasobami ludzkimi: pracę zmuszone były wykonywać zgodnie 
z serią nieznanych wcześniej obostrzeń epidemiologicznych

Elżbieta Gałuszka z Centrali Polskiej Grupy Górniczej SA: – PGG realizując cele zrównoważonego rozwoju 
oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, wpisuje się w działania na rzecz zachowania industrialnego 
dziedzictwa
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Sesję prezentującą najciekawsze nowe 
dysertacje naukowe poświęcone nowo-
czesnym metodom eksploatacji górniczej 
opatrzono hasłem „Innowacje są wśród 
nas”. Jednak nie była ona jedyną z obfi-
tujących w nowatorskie informacje tech-
niczno-naukowe debat XXX Szkoły Eks-
ploatacji Podziemnej w Krakowie.

Motyw innowacyjności w górnictwie 
przewijał się bowiem bezustannie w cią-
gu trzech dni obrad na takich sesjach 
jak na przykład: o roli geoinformatyki 
w transformacji cyfrowej górnictwa, 
o zastosowaniu analizy danych senso-
rycznych w kopalniach, o eksploatacji 
przyszłościową metodą z użyciem kom-
bajnu kotwiącego na przykładzie Bolter 
Miner, o rewolucji cyfrowej i infrastruk-
turze informatycznej kopalń, o rozwoju 
OZE w celu zapewnienia samowystar-
czalności energetycznej zakładów gór-
niczych, o narzędziach informatycznych 
w służbie podnoszenia efektywności wy-
dobycia, o nowych technikach i techno-
logiach w podziemnej eksploatacji złóż, 
o nowych sposobach przewidywania 
i neutralizacji zagrożeń naturalnych. 

NIE TYLKO MELODIA 
PRZYSZŁOŚCI
Wyraźny rys innowacyjności nosiły 

też sesje nietechniczne, jak choćby o za-
rządzaniu projektowym w branży gór-
niczej, a także wystąpienia strategiczne, 
jak to szefa Komitetu Organizacyjnego 
SEP, dra Jerzego Kickiego na tradycyjnej 

gali w Teatrze Słowackiego, gdzie mowa 
była o potencjalnych kierunkach rozwo-
ju sztuki wydobycia surowców w górnic-
twie podmorskim czy kosmicznym, które 
tylko z pozoru jest pieśnią przyszłości, 
w rzeczywistości zbliża się do nas w za-
sięgu dwóch dekad lub jeszcze prędzej.

KOMPENDIA 
INNOWACYJNOŚCI
Swoistym kompendium innowacyj-

ności była natomiast, prowadzona przez 
dr Magdalenę Król z centrum badaw-
czego KGHM Cuprum, sesja stanowiąca 
przegląd tzw. doktoratów wdrożenio-
wych w polskim górnictwie. Ideę opraco-
wania dysertacji naukowych przez dok-
torantów-pracowników kopalń, których 
wnioski zostają bezpośrednio przełożo-
ne na praktykę eksploatacji w kopalni, 
realizują z dużym powodzeniem takie 
krajowe spółki górnicze jak KGHM Pol-
ska Miedź (świętujące na tegorocznym 
XXX SEP jubileusz 60-lecia działalności), 
LW Bogdanka czy Polska Grupa Gór-
nicza, współpracująca w tym zakresie 
z Głównym Instytutem Górnictwa.

Łukasz Szuła i Tomasz Tkocz z kopal-
ni Chwałowice (zespolona ROW) w PGG 
SA przedstawili wyniki swych badań, po-
zwalających precyzyjniej prognozować 
maksymalne prędkości i przyspieszenia 
drgań gruntu na terenach zagrożonych 
sejsmicznością indukowaną. Naukow-
cy opracowali przestrzenny model sta-
tystyczny, który sprawdził się dużo le-
piej niż dotychczas stosowane metody 

w testach obliczeniowych w jednym 
z najsilniej zagrożonych sejsmicznie 
obszarów na południu Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego.

NOWOCZESNOŚĆ SŁUŻY 
GÓRNICTWU
Znakomity wybór górniczych dokto-

ratów wdrożeniowych zaprezentowali 
naukowcy KGHM współpracujący mię-
dzy innymi z Politechniką Wrocławską. 
Maciej Wach opowiedział o zastosowa-
niu tzw. analizy predykcyjnej w procesie 
zarządzania portfelami projektów inwe-
stycyjnych w przedsiębiorstwach branży 
wydobywczej jako wyjątkowo dużych 
organizacjach biznesowych.

Klaudia Bogusz skoncentrowała 
się na problematyce zarządzania fir-
mą z uwzględnieniem zasad zrówno-
ważonego rozwoju (ESG). Dowodziła, 
że podejście, które wydawało się zrazu 
kolejną modą i chwilowym trendem, 
przeniknęło skutecznie do strategii  
spółek, w tym też górniczych, a także 
najpotężniejszych giełdowych, figurują-
cych w polskim indeksie WIG-20. 

W obszernej zbiorowej pracy pt. 
„Big Data (BD) oraz Internet Rzeczy (IoT) 
w przemyśle górniczym” Paweł Pyda, Pa-
weł Stefaniak i Artur Skoczylas z grupy 
KGHM oraz Helena Dudycz z wrocław-
skiego Uniwersytetu Ekonomicznego opi-
sali rolę technologii 4.0 na przykładzie 
użycia czujników do zbierania danych 
o parametrach życiowych i lokalizacji 
pracowników w kopalni.

INFORMACJA TO PODSTAWA
Paweł Kosydor i Ewa Warchala za-

prezentowali aplikację Mapa Górnicza 
w KGHM, stosującą tzw. generyczny 
proces konwersji danych obiektowych. 
Mariusz Sangórski przekonywał, że po-
toczne rozumienie przez przedsiębiorcę 
górniczego pojęcia oszczędności ener-
gii doprowadzi do błędnych decyzji 
na poziomie zarządzania kopalniami. 
Zaprezentował własną metodę oceny 
jakości informacji o oszczędnościach 
i instrukcje, jak prawidłowo określać 
oszczędność w firmie.

Paweł Kurzydło i Witold Pawlos z Za-
kładu Wzbogacania Rud w KGHM skupi-
li się na metodach oceny efektywności 
wzbogacania minerałów siarczkowych 
miedzi.

Zbiorową pracę naukową Kajetana 
Witeckiego, Izabeli Polowczyk (Cuprum, 
Politechnika Wrocławska) i Przemysła-
wa Kowalczuka (Norwegian University 
of Science and Technology) poświęcono 
flotacji rud miedzi z Legnicko-Głogow-
skiego Okręgu Miedziowego w zależności 
od zmiennej jakości wód technologicz-
nych. Stałą jakość mają wody dostarczane 
z Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów 
Wydobywczych Żelazny Most, natomiast 
wody kopalniane, zasilające instalacje 
wzbogacania rud w dużej ilości, wyka-
zują spore zasolenie, co może istotnie 
wypływać na wyniki flotacji.

Dariusz Lubryka z ZG Lubin i Poli-
techniki Wrocławskiej potwierdził pra-
widłowość doboru obudowy kotwowej 
o zamocowaniu mechanicznym w wa-
runkach dołowych kopalni Lubin. Ba-
dania dołowe nośności kotew rozpręż-
nych przeprowadzane na poligonach 
badawczych mają krytyczne znaczenie 
dla bezpieczeństwa pracy pod ziemią.

LEPIEJ I SPRAWNIEJ
Grzegorz Przybylski dokonał prze-

glądu sposobów zagospodarowania tere-
nów pogórniczych w Polsce i porównał 
je z sytuacją na świecie. Wybór w prak-
tyce pada najczęściej na tworzenie Par-
ków Przemysłowych i Specjalnych Stref 
Ekonomicznych. Tereny pogórnicze 
przeznacza się też na rekreację (trasy 
turystyczne, zbiorniki wodne, pola gol-
fowe), dydaktykę (muzea, warsztaty, cen-
tra konferencyjne).

Mariusz Sangórski zaproponował 
tzw. procesowe podejście do systemu 
zarządzania pomysłami pracowniczymi, 
próbował określić, przy jakich wymaga-
niach system taki wykazuje praktyczną 
użyteczność i efektywność. Opracowane 
przez autora proste narzędzie diagno-
styczne pozwala znaleźć przyczyny nie-
wystarczającej efektywności racjonaliza-
torstwa w zakładzie górniczym.

NADĄŻAJĄ ZA WYZWANIAMI
Jak widać, doktoraty wdrożeniowe 

w polskim górnictwie obejmują najszer-
sze możliwe spektrum zagadnień nauko-
wych i technicznych, nie ograniczają 
się do zagadnień eksploatacji surow-
ców, lecz wybiegają daleko w obszary 
nowoczesnego zarządzania firmami. 
O fenomenie wdrożeniowego podejścia 
do dysertacji doktorskich w Polsce mó-
wili między innymi Paweł Kochaj, Łu-
kasz Cieślik i Dawid Osowski z kopalni 
LW Bogdanka SA. Od 2017 roku, gdy 
uruchomiono pierwszy w Polsce taki 
przewód doktorski, w kolejnych edy-
cjach programu uczestniczy już ponad 
tysiąc naukowców. Uzyskują możliwość 
osobistego rozwoju, jednak efekty ich 
pracy nie trafiają na półkę, wymogiem 
jest zawsze rozwiązanie technicznego 
problemu, którego nikt wcześniej nie 
dokonał w przemyśle. Współpraca na-
uki z biznesem tworzy optymalny kom-
promis między naukowym podejściem 
a praktycznym zastosowaniem ludzkiej 
wiedzy. Przedsiębiorcy górniczy uzysku-
ją też dostęp do najnowocześniejszych 
metod badawczych, laboratoriów oraz 
kadry naukowej na współpracującej 
uczelni. Dzięki programowi górnictwo 
staje się jedną z najnowocześniejszych 
branż i zaprzecza stereotypowi sek-
tora nienadążającego za wyzwaniami 
współczesności, które pokutują niestety 
na zewnątrz, w wypowiedziach polity-
ków i w mediach ignorujących rzeczy-
wiste dokonania naukowe polskiego 
górnictwa.

 TW

XXX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

Innowacje są wśród nas – 
doktoraty wdrożeniowe

Tereny i budowle dla gmin
Umowy dotyczące przekazania samorządom terenów wokół szyby Leon III w Rydułtowach 
oraz obszar dawnego zakładu A kopalni Mysłowice podpisali 5 i 6 października 2021 roku 
przedstawiciele lokalnych władz oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W obu wypadkach chodzi 
o obszary i obiekty usytuowane w centrach miast, mające znaczenie zarówno dla przyszłych 
inwestycji, jak też zachowania budowli wpisanych do lokalnych ewidencji zabytków, świadczących 
o przemysłowej przeszłości miasta. Rozmowy o tych darowiznach trwały długo, przy czym strony 
podkreślały dobrą wolę  i wzajemną chęć dojścia do porozumienia. Zdjęcie: Otoczenie szybu Leon 
III. Foto: UM Rydułtowy   • 

AR
CH

IW
U

M

M I G A W K A



A K T U A L N O Ś C I1 6 – 3 1 � P A Ź D Z I E R N I K A � 2 0 2 16

Przełom września i października przyniósł 
wysyp ważnych dla górnictwa informacji. 
1 października Sejm znowelizował ustawę 
górniczą, przedłużając możliwość przeka-
zywania kopalń do spółki restrukturyza-
cyjnej oraz korzystania z osłon socjalnych. 
Kilka dni później z sygnatariuszami umo-
wy społecznej dla górnictwa spotkał się 
w Katowicach wiceminister aktywów pań-
stwowych Artur Soboń, by zrelacjonować 
postępy rozmów z Komisją Europejską. Jak 
się okazało, było to ostatnie w tej roli spo-
tkanie wiceszefa MAP ze związkowcami 
– od 8 października Soboń nie zajmuje się 
już górnictwem, ale rozwojem lokalnym 
– jako pełnomocnik rządu oraz wiceszef 
resortu rozwoju i technologii. Kolejna run-
da rozmów o górnictwie w Brukseli odbyła 
się 6 października. 

Rząd liczy, że do końca roku Komi-
sja Europejska da chociaż kierunkową 
zgodę na polskie propozycje dotyczące 
zasad pomocy publicznej dla górnictwa. 
Jednocześnie resort aktywów pracuje 
nad projektem nowego programu dla 
sektora węglowego, na kanwie umo-
wy społecznej. Przy okazji wyszło też 
na jaw, że do spółek węglowych kolejny 
raz wkroczyli inspektorzy Najwyższej 
Izby Kontroli.

GORĄCA DYSKUSJA W SEJMIE
Przyjęta przez Sejm nowelizacja 

ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego wydłuża do koń-
ca 2023 roku możliwość przekazywa-
nia kopalń do spółki restrukturyza-
cyjnej oraz ich likwidacji ze środków 
budżetowych do roku 2027. Daje też 
prawo do osłon socjalnych – urlopów 
górniczych (płatnych, według nowych 
zasad, w wysokości 80 proc. dotych-
czasowego wynagrodzenia) i 120-ty-
sięcznych jednorazowych odpraw pie-
niężnych – dla ponad 3,7 tys. górników 
z ruchów Pokój i Jastrzębie III, którzy 
trafią do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń wraz z przekazanym do likwidacji 
majątkiem. Podczas sejmowych prac 
nad rządowym projektem ustawy Ko-
alicja Obywatelska wnioskowała o roz-
szerzenie grupy osób uprawnionych 
do jednorazowych odpraw pienięż-
nych o pracowników SRK – głównie 
kobiety zatrudnione w administracji, 
na przykład w likwidowanej kopalni 
Makoszowy w Zabrzu, które boją się 
o pracę, gdy zakończy się likwidacja 
tego zakładu. Mimo sprzeciwu rządu 
w sejmowej Komisji ds. Energii, Klima-
tu i Aktywów Państwowych poprawka 
rozszerzająca prawo do osłon przeszła 
jednym głosem, przepadła jednak pod-
czas ostatecznego głosowania projektu 
ustawy na sali plenarnej. Nie przeszły 
też trzy inne zgłoszone przez Koalicję 
Obywatelską i Lewicę poprawki. Jedna 
dotyczyła zobowiązania rządu do skła-
dania Sejmowi corocznych sprawozdań 
z realizacji ustawy, druga – dodatko-
wych świadczeń przysługujących pra-
cownikowi na urlopie górniczym, zaś 
trzecia podnosiła wysokość świadcze-
nia na takim urlopie z 75 do 80 proc. 
także tym pracownikom, którzy już 
korzystają z urlopów – a nie tylko tym, 

którzy dopiero na nie przejdą w myśl 
znowelizowanej ustawy. 

Z Sejmu ustawa trafiła do Senatu 
– senacka Komisja Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności zarekomen-
dowała izbie wyższej przyjęcie jej bez 
poprawek. Po uchwaleniu przez Senat 
i podpisaniu przez prezydenta noweli-
zacja ma wejść w życie 1 grudnia tego 
roku. Potrzebna będzie też zgoda Komi-
sji Europejskiej – nie będzie to jednak 
nowy wniosek o notyfikację pomocy 
publicznej, ale aktualizacja wniosku za-
twierdzonego już przez KE w 2018 roku.

MNIEJ KOPALŃ,  
MNIEJ PRACOWNIKÓW
Choć obecni pracownicy SRK – przy 

obecnym kształcie ustawy – ostatecz-
nie nie będą mogli skorzystać z jed-
norazowych 120-tysięcznych odpraw, 
dyskusja w Sejmie zwróciła uwagę 
na problem tych pracowników spółki 
restrukturyzacyjnej, którzy po zakoń-
czeniu likwidacji zakładów z różnych 
przyczyn nie będą chcieli przyjąć pro-
pozycji alokacji do innych oddziałów 
SRK. – W obecnej sytuacji, gdy likwida-
cja kolejnych kopalń znajdujących się 
w strukturze spółki zmierza do fazy 
końcowej, stajemy przed problemem 
określenia w czasie potrzeb związanych 
z liczbą pracowników oraz posiadany-
mi przez nich uprawnieniami. Temat 
jest przygotowywany, jednak określenie 
konkretnych wielkości możliwe będzie 
dopiero wtedy, gdy znane będą plany 
związane z zamykaniem kolejnych ko-
palń, prowadzących jeszcze wydobycie 
– zaznacza rzecznik SRK Wojciech Jaros. 
Obecnie w spółce restrukturyzacyjnej 
pracuje ponad 2,7 tys. osób – niespeł-
na 260 mniej niż na początku zeszłego 
roku; pracownicy odchodzili głównie 
na emerytury oraz na własne życze-
nie. W grupie zatrudnionych ponad 
770 osób to kobiety, pracujące między 
innymi w administracji. Wiele z nich 
obawia się o pracę, kiedy zakończy się 
likwidacja zakładów, w których obecnie 
pracują. Chodzi o osoby, które na przy-
kład ze względów rodzinnych nie będą 
mogły przyjąć oferty pracy w innym 
oddziale SRK, czasem wiele kilometrów 
od miejsca zamieszkania.

SRK NIE ZAMIERZA  
ZWALNIAĆ
Gdy dobiegają końca roboty likwi-

dacyjne w danym oddziale, SRK stara 
się zagospodarowywać zatrudnione 
tam osoby w ramach alokacji między 
oddziałami. – Natomiast nie można 
wykluczyć, że pewna liczba pracowni-
ków nie przyjmie zaproponowanych 
warunków alokacji na inny oddział. 
Z nimi mogą być rozwiązywane umowy 
o pracę za porozumieniem stron lub 
w drodze wypowiedzeń – przyznaje 
Wojciech Jaros. Podczas prac nad usta-
wą w Sejmie wiceminister Artur Soboń 
zapewniał, że w SRK nikt nie straci pra-
cy, natomiast możliwe są alokacje pra-
cowników. Poruszona w parlamencie 
sprawa kopalni Makoszowy jest obec-
nie analizowana. Zakończenie likwi-
dacji tego zakładu planowane jest na 

31 grudnia 2022 roku. Dziś pracuje tam 
209 osób, w tym 42 kobiety; 26 z nich 
jest zatrudnionych w administracji. 
Biorąc pod uwagę przewidywane odej-
ścia na emerytury, na koniec 2022 roku 
zostanie około 200 pracowników. Część 
będzie pracować także po zakończeniu 
likwidacji, utrzymując infrastrukturę 
służącą sąsiednim kopalniom. Osobom, 
dla których nie będzie pracy na miej-
scu, SRK chce oferować przeniesienie 
do innych swoich oddziałów. 

DLA KOGO ODPRAWY 
I URLOPY?
Na mocy znowelizowanej ustawy 

wraz z nieprodukcyjnym majątkiem 
do spółki restrukturyzacyjnej zostanie 
przeniesiona grupa pracowników ru-
chów Jastrzębie III i Pokój, by tam mogli 
skorzystać z ustawowych osłon. Jak poda-
no w trakcie prac nad ustawą w Sejmie, 
łącznie z obu zakładów do SRK ma tra-
fić 3719 osób, z których 1371 ma otrzy-
mać jednorazowe odprawy pieniężne,  
a 2348 skorzysta z urlopów górniczych 
i przeróbkarskich. Na początku paździer-
nika Polska Grupa Górnicza rozpoczęła 
w Portalu Pracownika sondaż dotyczący 
zainteresowania osłonami socjalnymi. 
Chęć odejścia z wykorzystaniem urlopów 
lub odpraw mogli zgłaszać pracownicy 
wszystkich kopalń PGG oraz katowickiej 
centrali spółki. Jeżeli otrzymają zgodę 
pracodawcy na odejście, przed przekaza-
niem majątku do SRK zostaną formalnie 
przeniesieni do kopalni Pokój, a stamtąd 
trafią do spółki restrukturyzacyjnej. Son-
daż miał charakter niezobowiązujący 
i służył ocenie skali zainteresowania osło-
nami wśród osób uprawnionych do ta-
kich świadczeń. Przeniesienie do SRK 
każdorazowo wymaga zgody pracodaw-
cy. Latem tego roku podobny sondaż 
przeprowadziła wśród pracowników 
także Jastrzębska Spółka Węglowa, któ-
ra ma przekazać do SRK ruch Jastrzębie 
III. Zgłosiły się 1804 osoby, z których 1367 
chciałoby przejść na urlopy górnicze, 
a 437 – otrzymać jednorazową odprawę 
pieniężną. Ówczesny zarząd JSW ocenił 
jednak, że na osłony będzie mogło odejść 
jedynie około 550 pracowników. Nowy 
zarząd firmy nie sprecyzował dotąd, jaka 
będzie liczba pracowników przechodzą-
cych do SRK.

BĘDZIE NOWY PROGRAM 
DLA GÓRNICTWA
Niezależnie od prac nad noweliza-

cją ustawy w końcu września w Sej-
mie zebrała się stała podkomisja ds. 
restrukturyzacji górnictwa. Przedmio-
tem jej obrad był przyjęty w 2018 roku 
rządowy program dla tej branży, dziś 
– choć formalnie wciąż obowiązujący 
– zupełnie zdezaktualizowany. Ma go 
zastąpić nowy, stworzony na kanwie 
umowy społecznej z górniczymi związ-
kami. – Trwają w tej chwili prace nad 
gruntowną zmianą tego programu, 
jesteśmy bardzo mocno zaawanso-
wani. Myślę, że w ciągu najbliższych 
10 dni, do dwóch tygodni, będziemy 
– jako Departament Górnictwa – mieli 
wspólny materiał, który będzie oczy-
wiście wymagał zatwierdzenia przez 

kierownictwo Ministerstwa Aktywów 
Państwowych i dalszego skonsultowa-
nia – poinformował posłów dyrektor 
Departamentu Górnictwa w MAP Jonasz 
Drabek. Ocenił, że przygotowywany 
w departamencie materiał z propozy-
cjami konkretnych zmian w programie 
jest już gotowy w około 80 proc. Później 
propozycjami zmian ma zająć się kie-
rownictwo ministerstwa, a następnie 
powinien je zaakceptować rząd. 

– Program musi być dostosowany 
do obecnej sytuacji i do tego, co zostało 
wynegocjowane ze stroną społeczną 
w zakresie mechanizmów pomoco-
wych, konsolidacji; tych zapisów, które 
do tej pory nie znalazły się w progra-
mie, a powinny się w nim znaleźć – 
dodał Drabek. Dyrektor Departamen-
tu Górnictwa poinformował także, 
że obecnie realizacja rządowego pro-
gramu restrukturyzacji górnictwa jest 
kontrolowana przez Najwyższą Izbę 
Kontroli – kontrola jest prowadzona za-
równo w Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych, jak i w spółkach górniczych.

DECYZJA PRZED  
KOŃCEM ROKU?
Podczas obrad podkomisji wice-

minister Artur Soboń poinformował, 
że do końca tego roku liczy na kie-
runkową zgodę Komisji Europejskiej 
na polskie propozycje dotyczące pro-
gramu dla górnictwa węgla kamiennego, 
zaś notyfikacja programu nastąpiłaby 
w roku 2022. Do polskiego wniosku pre-
notyfikacyjnego KE miała dotąd ponad 
100 szczegółowych pytań.

UNIA NIE MÓWI „NIE”
Przewodniczący śląsko-dąbrow-

skiej Solidarności Dominik Kolorz 
potwierdził po spotkaniu sygnatariu-
szy umowy społecznej, że przekazane 
związkowcom informacje potwierdziły 
wcześniejsze sygnały, iż KE nie pod-
waża zaproponowanego przez stronę 
polską sposobu subsydiowania górnic-
twa. Chodzi o system dopłat do redukcji 
zdolności produkcyjnych na zasadach 
podobnych do obowiązujących w UE 
do końca 2018 roku. Wiceminister So-
boń zaprzeczył, by w dotychczasowych 
rozmowach na temat prenotyfikacji 
programu dla górnictwa miał pojawić 
się wątek przyspieszenia likwidacji 
kopalń w stosunku do przyjętego har-
monogramu. Związkowcy otrzymali 
zapewnienie, że strona społeczna zo-
stanie zaproszona do rozmów z Ko-
misją Europejską, gdy – po obecnym 
etapie rozmów technicznych – roz-
poczną się właściwe negocjacje doty-
czące notyfikacji. Podczas spotkania 
z wiceministrem związkowcy pytali 
również o postępy prac nad projektem 
ustawy o Funduszu Transformacji Ślą-
ska, który – na podstawie związkowe-
go projektu – rząd miał przedstawić 
do końca września. – Rząd nie dotrzy-
mał tego terminu, otrzymaliśmy jednak 
informację, iż do końca października 
ma przedstawić swój projekt i nad nim 
będziemy dalej pracować – powiedział 
szef regionalnej „S”.

MH

Sejm znowelizował ustawę górniczą

Górnictwo w centrum uwagi
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Czy grozi nam, że za energię elektryczną 
będziemy płacić tak jak za dobra luksuso-
we? Czy karne opłaty za emisję dwutlenku 
węgla, ich wzrost i kolejne etapy zaostrza-
nia polityki ograniczania emisji dopro-
wadzą do sytuacji, że energia w praktyce 
będzie opodatkowana tak jak używki? 
Zdaniem Tomasza Rogali, prezesa PGG 
SA, dotychczasowe doświadczenia można 
interpretować w ten sposób. 

Prezes Rogala przypomniał, że sko-
ki cen uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla są skutkiem zmian legislacyjnych. 
Tylko w 2021 roku ceny skoczyły z po-
nad 40 do ponad 60 euro. Z kolei pakiet 
Fit for 55 może wywindować ich cenę 
do poziomu 90 euro. Program ten sta-
nowi bazę dla wdrożenia zaktualizowa-
nego celu unijnego odnośnie do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. 
do 2030 roku w porównaniu do pozio-
mów z roku 1990, a także przeobrażenia 
Europy w pierwszy klimatycznie neu-
tralny kontynent do 2050 roku. – Dotych-
czasowa polityka unijna doprowadziła 
do tego, że energię opodatkowano jak 
dobra luksusowe – mówił prezes PGG.

Analizując dynamikę wzrostu cen 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla, 

które na początku 2021 roku kosztowały 
48 euro za tonę, we wrześniu 60 euro 
za tonę, a gdyby doszło do wdrożenia no-
wego pakietu Fit for 55, mogą osiągnąć 
poziom 90 euro za tonę – można pokusić 
się o twierdzenie, że koszty opłat emisyj-
nych stanowią już około 60 proc. w cenie 
energii i to stanowi podobne obciąże-
nie, jakie charakteryzuje ceny wyrobów 
spirytusowych i tytoniowych. Energia 
elektryczna jest niezbędna do zaspokoje-
nia podstawowych potrzeb gospodarstw 
domowych. Czy zaspokojenie potrzeb 
podstawowych będzie luksusem?

Można pokusić się o twierdzenie, 
że koszty opłat emisyjnych 
stanowią już około 60 proc. 
w cenie energii i to stanowi 
podobne obciążenie, jakie 
charakteryzuje ceny wyrobów 
spirytusowych i tytoniowych.

Żeby uniknąć olbrzymiej droży-
zny, moglibyśmy szukać tańszej energii 
w krajach Unii Europejskiej, w których 

jest lepszy miks energetyczny – udział 
odnawialnych źródeł energii i gazu ziem-
nego jest znacznie wyższy niż w Polsce. 
– Z porównania cen spotowych energii 
w UE wynika, że jest ona znacznie droż-
sza tam niż w Polsce. Wypływa stąd zła 
informacja dla nas jako obywateli UE: nie 
dzieje się tak, że jakość miksu energetycz-
nego obniża cenę. Tak nie jest. Bardzo 
wysokie ceny gazu ziemnego sprawiły, 
że mimo kosztu uprawnień emisyjnych 
produkcja elektryczności z węgla stała 
się konkurencyjna – mówił prezes PGG.

Tomasz Rogala zwrócił uwagę, 
że duże europejskie spółki energetycz-
ne zaniedbują poszukiwanie złóż wę-
glowodorów, ponieważ koncentrują się 
na rozwoju OZE. – Możliwe, że zabrak-
nie węglowodorów, które do lat 50. tego 
wieku mają być potrzebne do stabiliza-
cji transformowanych systemów elek-
troenergetycznych – podkreślił. Polsce 
grozi także niebezpieczeństwo związa-
ne z ograniczaniem wydobycia węgla 
i likwidacją kopalń. – Do drugiej połowy 
lat 30. PGG zredukuje moce produkcyjne 
będące odpowiednikiem około 26 TWh 
elektryczności i około 8,5 GW mocy. Tym-
czasem w budowie zgodnie z planami jest 
tylko 2,5 GW mocy. Jeżeli uwzględnimy, 

że średni okres budowy nowych jedno-
stek wynosi około 10 lat, to wynika stąd 
wniosek, że już teraz powinniśmy podpi-
sywać kontrakty wykonawcze lub prze-
targi zapewniające powstawanie nowych 
mocy stabilnych. Alternatywą będzie im-
port energii – podkreślał prezes PGG.

Czy odchodzenie od węgla w tempie 
narzuconym przez Komisję Europejską 
jest racjonalne? Czas po apogeum pan-
demii pokazuje, że zapotrzebowanie 
na energię jest tak duże, że zarówno 
udział węgla kamiennego, jak i brunat-
nego wśród paliw wykorzystywanych 
przez energetykę rośnie. Ostatnio jest 
to odpowiednio o około 30 proc. (udział 
węgla kamiennego) i około 14 proc. 
(dział węgla brunatnego). Barierą prze-
stały być ceny uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla, ponieważ inne paliwa 
znacznie bardziej podrożały. W dodatku 
Polska, gdyby nie miała energetyki wę-
glowej, nie mogłaby liczyć, że nasze po-
trzeby energetyczne zaspokoimy przez 
import energii, ponieważ sąsiednie pań-
stwa nie mają jej w nadmiarze. Taka 
sytuacja może się powtarzać. Funkcjono-
wanie gospodarki bez zapewnienia sta-
bilnych źródeł energii jest niemożliwe.

HK 

O węglu i energetyce węglowej w Krakowie podczas XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej

Energia – towar luksusowy, 
a może używka?

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Energia elektryczna jest niezbędna do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb gospodarstw domowych. Czy zaspokojenie potrzeb podstawowych będzie luksusem?

W czasie XXX Szkoły Eksploatacji Podziemnej debata o węglu i energii elektrycznej była jednym 
z głównych zagadnień

Wciąż nie ma pewności, czy koncesja 
wydobywcza dla potencjalnej prywatnej 
kopalni w Mysłowicach może pozbawić 
cały subregion – oprócz Mysłowic tak-
że między innymi Katowice, Rudę Śląską, 
Siemianowice Śląskie i Świętochłowice – 
wsparcia unijnego Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji.

O to, by z powodu udzielonej kon-
cesji nie doszło do dyskryminacji kilku 
śląskich miast, zabiegają samorządow-
cy oraz marszałek województwa Jakub 
Chełstowski, który rozmawiał o tym 
w Brukseli z wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej Fransem Timmer-
mansem. – Rozmawialiśmy o tym proble-
mie bardzo merytorycznie. Oznaczyłem 

szereg problemów, które z tego wynik-
ną. Pan komisarz Timmermans obiecał, 
że przyjedzie, być może jeszcze w li-
stopadzie, na Śląsk. Będzie rozmawiał 
ze wszystkimi interesariuszami procesu 
i rozumie nasze stanowisko, że nikt nie 
powinien być wykluczony, w szczegól-
ności Mysłowice – relacjonował mar-
szałek, zaznaczając, że żadne decyzje 

jeszcze nie zapadły. – Myślę, że jest duża 
przestrzeń do dialogu w tej sprawie – 
ocenił Jakub Chełstowski. Zgodnie z rzą-
dowym projektem umowy partnerstwa 
wartość środków z Funduszu Sprawiedli-
wej Transformacji w Polsce ma sięgnąć 
4,4 mld euro, z czego ponad 3,8 mld euro 
powinno trafić do regionów, głównie 
do województwa śląskiego.  MH

F R A N S � T I M M E R M A N S � W Y B I E R A � S I Ę � N A � Ś L Ą S K

(Nie)sprawiedliwa transformacja?
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Australijski rząd chce uniknąć podatku 
od emisji dwutlenku węgla, bo wie, że i tak 
płacić go będą mieszkańcy. Propozycje 
rozszerzenia tamtejszego systemu handlu 
emisjami ETS raczej nie przejdą. Austra-
lia stara się chronić górnictwo, które jest 
jednym z filarów eksportu kraju i mocno 
wspiera jego gospodarkę. 

Jej rząd zapowiada zmniejsze-
nie do 2030 roku emisji o 26–28 proc. 
w odniesieniu do roku 2005 i osiągnięcie 
w roku 2050 neutralności klimatycznej. 
Australijska Rada Biznesu, reprezentu-
jąca największe firmy, także z segmentu 
węgla, energetyki, ropy i gazu, stwier-
dziła, że można osiągnąć nawet 50 proc. 
redukcji do roku 2030, zapewniając przy 
tym duże korzyści krajowej gospodarce. 
Trzeba tylko poszerzyć zakres tzw. Safe-
guard Mechanism, czyli rodzaju austra-
lijskiego ETS, który dziś obejmuje tylko 
największych emitentów (ponad 100 tys. 
ton CO2 rocznie). Rada proponowała, żeby 
objąć systemem już firmy emitujące 25 
tys. ton CO2.

Na razie wygląda na to, że austra-
lijski rząd nie jest skłonny do takich 
posunięć, może widząc to, co dzieje się 
w Europie. – Tak znaczne zaostrzenie 
mechanizmu ochronnego jest wpusz-
czaniem tylnym wejściem podatku wę-
glowego, za który ostatecznie będą mu-
sieli zapłacić konsumenci, a to jest nie 
do przyjęcia – powiedział minister ener-
gii Angus Taylor na konferencji ener-
getyczno-klimatycznej zorganizowanej 
przez Australian Financial Review. 

Według Agencji Reutera australijski 
rząd woli wprowadzać zachęty do obni-
żania emisji, niż karać trucicieli, którzy 
kary i tak mogą w dużej mierze przerzu-
cić na swoich klientów.

Angus Taylor zaznaczył przy tym, 
że kraj chce chronić kluczowe segmen-
ty swojego przemysłu, w tym górnic-
two. Australia jest jednym z czterech 
największych światowych eksporterów 
surowców energetycznych. 

Jej rząd chce co prawda promować 
wykorzystanie wodoru, ale z drugiej stro-
ny stawia także na rozwój technologii 

związanych z wyłapywaniem i magazy-
nowaniem dwutlenku węgla.

Według rządowych danych w roku 
obrachunkowym 2020–2021 wartość au-
stralijskiego eksportu surowców i ener-
gii osiągnie 310 mln dolarów. W roku 
2021–2022 wzrośnie ona do 334 mln 
dolarów, by w kolejnym roku spaść do 
304 mln dolarów. 

Australia jest drugim eksporte-
rem węgla energetycznego na świecie. 
W roku 2019–2020 wysłała za granicę 
213 mln ton tego surowca, ale w tym 
roku to „tylko” 194 mln ton. Według 
szacunków australijskiego rządu eks-
port węgla energetycznego odbudu-
je się do 212 mln ton dopiero w roku 
2022–2023. 

Spadek eksportu w roku 2020–2021 
częściowo wynika z pandemii koronawi-
rusa, a częściowo z nałożenia restrykcji 
na import węgla z Australii przez Chiny. 
W roku 2018 z węgla wyprodukowano 
38 proc. energii na całym świecie. 

W krajach uprzemysłowionych 
rośnie znaczenie OZE, ale w krajach 

rozwijających się zapotrzebowa-
nie na energię, a więc i węgiel, wciąż 
wzrasta. 

W przypadku węgla metalurgiczne-
go, który zawiera mniej zanieczyszczeń 
niż energetyczny, Australia jest świato-
wym eksporterem nr 1. W roku 2019– 
–2020 wysłała 177 mln ton, zaś w roku 
2020–2021 eksport wyniósł 171 mln ton. 
Według szacunków w roku 2022–2023 
wzrośnie do 186 mln ton. 

W obu przypadkach odnotowano 
znaczny wzrost cen. W wypadku węgla 
metalurgicznego ten trend ma się utrzy-
mać. Dla węgla energetycznego spodzie-
wane jest obniżenie ceny. 

W sumie wartość eksportu australij-
skiego węgla osiąga w roku 2020–2021  
22 mld dolarów dla węgla metalur-
gicznego i 15 mld dolarów dla ener-
getycznego. W roku 2022–2023 war-
tości te mają wynieść odpowiednio: 
32 mld dolarów i 20 mld dolarów. Jest 
o co walczyć. 

PIOTR MYSZOR

Nie wszyscy chcą iść śladem Unii Europejskiej. 

Australijskie „nie” dla podatku od węgla

CHINY WSTRZYMUJĄ WYDOBYCIE WĘGLA Z PO-
WODU POWODZI. Największa chińska pro-
wincja produkująca węgiel wstrzymała 
wydobycie w 27 kopalniach z powodu 
ulewnych deszczy i powodzi. W kil-
ku częściach prowincji Shanxi wylały 
co najmniej trzy rzeki, a 27 zbiorników 
przekroczyło poziomy powodziowe. Po-
wódź ma miejsce, gdy braki węgla powo-
dują ogólnokrajowe niedobory energii, 
a większość regionów kraju cierpi z po-
wodu przerw w dostawie prądu lub od-
cinania energii elektrycznej do fabryk. 
W zeszłym tygodniu urzędnicy rządowi 
naciskali na kopalnie, aby zwiększyły 
produkcję, złagodziły ograniczenia bez-
pieczeństwa i pozwoliły im kontynu-
ować produkcję nawet po osiągnięciu 
rocznych kwot. Oprócz zawieszeń ko-
palni Shanxi ewakuowało ponad 10 tys. 

osób. Nie jest jasne, jak długo potrwa 
zamknięcie kopalni.
NAGRODA NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII ZA PRACE 
NAD ROZWOJEM OGNIW SŁONECZNYCH. Benjamin 
List z Instytutu Maxa Plancka w Niem-
czech i David MacMillan z Uniwersytetu 
Princeton zostali tegorocznymi laureata-
mi Nagrody Nobla w dziedzinie chemii 
za rozwój nowego rodzaju katalizy – tak 
zwanej asymetrycznej katalizy organicz-
nej. Dwóch naukowców pracujących 
niezależnie od siebie zdobyło nagro-
dę za pracę nad budową molekularną 
i jej wpływem na szereg zastosowań, 
od ogniw słonecznych po przechowy-
wanie baterii. „Odkrycia tegorocznych 
noblistów przeniosły syntezę cząsteczek 
na wyższy poziom. Dzięki nim nabra-
ły tempa procesy tworzenia cząsteczek 
– od nowych leków po związki, które 

mogą wychwytywać energię świetlną 
w bateriach słonecznych” – uzasadniła 
Akademia Szwedzka.
FORTESCUE PRZEJMUJE 60 PROC. HOLENDERSKIEJ 
FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ TECHNOLOGIĄ ENERGE-
TYCZNĄ. Fortescue Metals Group kupiło 
60 proc. udziałów w holenderskiej firmie 
odnawialnej High yield Energy Techno-
logies (HyET) w ramach planu główne-
go koncernu zajmującego się rudami 
żelaza, który ma dostarczyć 15 mln ton 
zielonego wodoru na całym świecie do  
2030 roku. Fortescue Future Industries 
(FFI) ogłosiło, że przejęcie obejmowa-
ło firmy HyET związane z energią sło-
neczną i wodorową, co pomoże spółce 
macierzystej w osiągnięciu zielonych 
celów, jednym z najbardziej ambitnych 
w branży. Wartość transakcji nie została 
ujawniona.

BMW INWESTUJE W START-UP TECHNOLOGII LITO-
WEJ LILAC SOLUTIONS. BMW poinformowało, 
że zainwestuje w start-up technologii 
litowej Lilac Solutions Inc., aby wspie-
rać bardziej wydajne sposoby produk-
cji metalu do akumulatorów pojazdów 
elektrycznych. Prywatna firma Lilac jest 
częścią rosnącej liczby twórców techno-
logii, którzy chcą szybciej, taniej i przy 
mniejszej ilości wody pozyskiwać lit z so-
lanek morskich. BMW, które już kupuje 
lit od chińskiej firmy Ganfeng Lithium 
Co. i innych tradycyjnych producentów 
litu, powiedziało, że postrzega techno-
logię Lilac jako sposób na zwiększenie 
globalnej produkcji tego metalu w mia-
rę wzrostu popytu na rynku pojazdów 
elektrycznych.

 •

Górnictwo na świecie

Najpierw Bloomberg, a potem rosyjska 
agencja informacyjna TASS, powołując 
się na źródła w rosyjskim przemyśle wę-
glowym, podali na początku paździer-
nika, że europejscy nabywcy, zwłaszcza 
firmy energetyczne, chcą zwiększenia 
dostaw rosyjskiego węgla. Zwiększenie 
zainteresowania tym surowcem miało 
być wynikiem rekordowo wysokich cen 
gazu i wyjątkowo niskich, jak na obec-
ną porę roku, zapasów gazu w unijnych 
zbiornikach. 

Rosyjska kolej już zdążyła zapew-
nić TASS, że może zwiększyć przewo-
zy węgla do Europy, ale także do Chin, 
gdzie podobno nadchodząca zima także 

zwiększyła zainteresowanie dostawami 
węgla. Już obecnie braki w dostawach 
węgla i jego rekordowo wysokie ceny 
biją w chińską energetykę i w około  
20 prowincjach wprowadzono różnego 
rodzaju ograniczenia w wykorzystaniu 
prądu. 

Według BBC w tym roku problemy 
z dostępem do energii są w Państwie 
Środka znacznie poważniejsze niż 
zwykle, szczególnie w mocno uprze-
mysłowionych prowincjach na północ-
nym wschodzie kraju. Restart świato-
wych gospodarek po ubiegłorocznym 
spowolnieniu wywołanym pandemią 
zwiększył zapotrzebowanie na wytwa-
rzane w Chinach towary, a to latem 

znacznie zwiększyło zużycie energii 
w tych regionach. 

W ostatnich miesiącach bardzo moc-
no rosną ceny wszystkich surowców, wę-
gla także, co wynika z rosnącego popytu 
na surowce. Problem w tym, że chińska 
administracja pilnuje wysokości cen 
energii. Dla wielu firm energetycznych 
produkcja energii ze zbyt drogiego wę-
gla po prostu stała się nieopłacalna, 
co zwiększyło rynkowe braki. 

Braki energii i węgla z jednej strony 
powodują zaniepokojenie przed nadcho-
dzącą zimą, a z drugiej spychają chińską 
gospodarkę do poziomu aktywności naj-
niższego od lutego ubiegłego roku, czyli 
szczytu chińskiego lockdownu. Według 

Goldman Sachs niemal połowa chińskich 
firm ucierpiała ze względu na ograni-
czenia w dostawach prądu, a chiński 
wzrost gospodarczy, szacowany wcze-
śniej na 8,2 proc., obecnie jest oceniany 
raczej na 7,8 proc. 

Reprezentująca firmy energetycz-
ne China Electricity Council zapewnia, 
że elektrownie węglowe starają się 
za wszelką cenę poszerzyć swoje kanały 
dostaw. Chęć zwiększenia importu zdaje 
się więc bardzo prawdopodobna.

Komunikat rosyjskiego Ministerstwa 
Energii zapewnia jednak, że rosyjski 
rząd nie otrzymał prośby o zwiększenie 
eksportu węgla ani z Chin, ani z krajów 
europejskich. PIOTR MYSZOR

W I Ę K S Z E � D O S T A W Y � Z E � W S C H O D U ?

Potrzebujemy czy nie potrzebujemy rosyjskiego węgla?
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Wraz z tym modelem debiutuje nowa platforma multimedialnaSamochód został zbudowany niemal w całości od podstaw – 95 proc. części tego auta powstało od zera
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Nowy Lexus NX
Nowy NX to więcej niż druga generacja 
luksusowego SUV-a średniej wielkości 
Lexusa, która otwiera przed marką nowy 
rozdział. Stanowi inaugurację nowej linii 
stylistycznej, otrzymało także nowe na-
pędy, w tym pierwszy układ hybrydowy 
plug-in w historii Lexusa. 

Samochód został zbudowany nie-
mal w całości od podstaw – 95 proc. 
jego części powstało od zera. W po-
równaniu z poprzednią generacją nad-
wozie auta, dostępne w 11 kolorach, 
nieco urosło. Długość auta wzrosła 
o 20 mm, rozstaw osi o 30 mm, sze-
rokość o 20 mm, a wysokość o 5 mm. 
To wynik zastosowania nowej plat-
formy GA-K, która pozwoliła także 
na zastosowanie szerszego rozsta-
wu kół z przodu (+35 mm) i z tyłu 
(+55 mm), co podkreśla muskularną 
sylwetkę, a także pozwala na zastoso-
wanie felg i opon o większej średnicy. 

Dużo większą pojemność ma także 
bagażnik. Wysokość przestrzeni ładun-
kowej jest taka sama jak w poprzednim 
modelu, ale jest ona o 40 mm dłuższa. 
Pojemność bagażnika wzrosła do 545 li-
trów z rozłożonymi tylnymi siedzeniami. 
To wystarczająco dużo miejsca, by po-
mieścić trzy torby golfowe lub dwie duże 
walizki (77 i 63-litrową) bez konieczności 
składania siedzeń. Jeśli siedzenia zosta-
ną złożone, do dyspozycji będzie maksy-
malnie 1436 litrów.

Wraz z tym modelem debiutuje 
nowa platforma multimedialna, któ-
ra wynosi komunikację, dostęp do in-
formacji i wygodę obsługi na wyższy 

poziom. Aby ułatwić obsługę, w nowym 
NX zmniejszono liczbę fizycznych prze-
łączników z 78 do 45 i pogrupowano 
je w ściśle określonych strefach zgodnie 
z ich funkcją. 

Auto korzysta także z najnowszej ge-
neracji systemów bezpieczeństwa czyn-
nego i wsparcia kierowcy Lexus Safety 
System + 3 o większym zakresie działa-
nia i nowych funkcjach, które działają 
w większej liczbie potencjalnych zagro-
żeń i odciążają kierowcę.

Zastosowany w modelu NX po raz 
pierwszy hybrydowy napęd plug-in 
składa się z 2,5-litrowego, czterocylin-
drowego silnika benzynowego pracu-
jącego w cyklu Atkinsona, przedniego 
silnika elektrycznego o mocy 134 kW, 
tylnego silnika elektrycznego o mocy 
40 kW, hybrydowej przekładni e-CVT 
oraz baterii litowo-jonowej o najwięk-
szej w klasie pojemności 18,1 kWh. 
Napęd ten generuje łącznie 309 KM  
(227 kW) mocy i rozpędza Lexusa NX 
450h+ od 0 do 100 km/h w 6,3 s. Zużycie 
paliwa wynosi 0,9–1,1 l/100 km, a emi-
sja CO2 od 20 do 26 l/km, w zależności 
od wersji wyposażenia (dane według 
WLTP, przed homologacją).

Mocna bateria o dużej pojemności 
i wydajny napęd sprawiają, że Lexus 
NX 450h+ dysponuje dużym zasięgiem 
na jednym ładowaniu. Średnio wynosi 
on 69–76 km według WLTP (w zależności 
od wersji wyposażenia), zaś w mieście 
sięga nawet 89–98 km. Wydajność no-
wej baterii umożliwia jazdę wyłącznie 
na silniku elektrycznym z prędkością 
do 135 km/h.

Samoładujący układ hybrydowy 
wersji 350h wykorzystuje ten sam sil-
nik benzynowy, co w NX-ie 450h+, lecz 
o większej mocy, dzięki zastosowaniu 
innej jednostki sterującej ECU. Samo-
chód wytwarza o 24 proc. większą moc 
niż poprzedni model NX 300h i osiąga 
244 KM (179 kW). Ma to przełożenie 
na krótszy o 16 proc. czas przyspiesza-
nia od 0 do 100 km/h, który teraz wynosi 
7,7 sekundy.

NOWY AMERYKAŃSKI 
ELEKTRYK
W przyszłym roku na rynku mają się 

pojawić nowe elektryczne samochody 
marki Canoo. To amerykańska firma za-
łożona w 2018 roku. W jej zarządzie i ka-
drze kierowniczej są między innymi byli 
pracownicy Tesli, Forda, Mercedesa i Ge-
neral Motors. Niedługo w Pryor w stanie 
Oklahoma ruszy budowa fabryki, która 
ma być uruchomiona w 2023 roku. Zanim 
wyjadą z niej pierwsze auta, na rynek 
trafią modele, które będą produkowane 
w zakładach Nedcar w Holandii.

Samochody Canoo będą budowane 
na własnej platformie tej firmy, która 
ma umożliwiać napęd na przednią, tylną 
lub obie osie. Mają powstać początkowo 
trzy modele – jako pierwszy van Life-
style Vehicle, po nim dostawcze MPDV, 
no i pick-up. W zależności od modelu 
silniki mają mieć 200, 300 lub ponad  
500 KM. Baterie mają zapewnić zasięg do 
250 mil (nieco ponad 400 km) i ładować 
się do 80 proc. w 28 minut. 

Firma zapowiada, że moduło-
wa budowa aut umożliwi ich łatwe 

adaptowanie i modernizację, by służyły 
równie dobrze pierwszemu, jak i kolej-
nym właścicielom, a także by można 
w starszych egzemplarzach montować 
również rozwiązania techniczne nowych 
generacji. 

Canoo zapowiada, że ceny, zależnie 
od wersji, będą się wahały między 34 750 
a 49 950 dolarów. Produkcja na rok 2022 
ma wynieść 1 tys. aut, by rok później 
skoczyć do 15 tys. Planów na kolejne lata 
na razie nie ujawniono.

PÓŁ MILIONA ASTR 
I WYSTARCZY
Gliwicki Opel pochwalił się, że pro-

dukcja Astry piątej generacji w tym 
zakładzie przekroczyła wielkość pół 
miliona sztuk. Znacznie wyżej już nie 
zajdzie, bo ostatnia Astra ma wyjechać 
z gliwickiej fabryki 10 grudnia tego roku. 

Od tego czasu zakład będzie się 
już przygotowywał do uruchomienia 
w kwietniu przyszłego roku produkcji 
samochodów dostawczych w nowych 
halach. Ze starych zostaną usunięte 
obecne linie produkcyjne, a część urzą-
dzeń sprzedana do innych fabryk samo-
chodów. Powierzchnie te mają służyć 
jako magazyny lub strefy podmonta-
żu. W lakierni osobowej fabryki będą 
zabezpieczane antykorozyjnie i malo-
wane pokrywy dla zestawów baterii 
do samochodów elektrycznych, które 
gliwicki Opel chce produkować nie tylko 
na swoje potrzeby (w planach produkcji 
nowych dostawczaków są także wersje 
hybrydowe i elektryczne). 

 PIOTR MYSZOR

W przyszłym roku na rynku mają się pojawić nowe elektryczne samochody marki Canoo Ostatnia Astra ma wyjechać z gliwickiej fabryki 10 grudnia tego roku
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Choć od dawna nie palił, Daniel pod-
niósł do ust papierosa i wpatrywał 

się w kuchenne okno. Ucisk w klatce 
piersiowej wzmagał się i czuł, że zaraz 
nie będzie miał czym oddychać.

Zadziwiające, jak w kuchni, w której 
właśnie siedział, nic się nie zmieniało. 
Idealnie wysprzątana, wszystko było 
ułożone jak na zdjęciu w sklepowym ka-
talogu. Ten ład był zasługą pedantycznej 
matki Daniela, która nagle umarła kilka 
dni wcześniej. Zawsze dobrze się trzy-
mała, dbała o fryzurę, całe życie prze-
biegała w wysokich szpilkach i garson-
kach. Kochała swojego jedynego syna, 
jednak nigdy nie umiała mu tego okazać 
we właściwy sposób, więc na przemian 
katowała go swoimi wielogodzinnymi 
wykładami albo całkowicie o nim zapo-
minała. Dlatego też, gdy nadarzyła się 
okazja, Daniel wyjechał na stypendium 
do Niemiec, gdzie został na stałe.

Jego berlińskie życie grubą kreską 
odcięło go od polskich znajomych, mi-
łostek, problemów i matki. Kontaktowa-
li się raz na jakiś czas, spędzali razem 
święta, ale dalekie to było od rodzinnej 
atmosfery, a bardziej przypominało kur-
tuazyjny, kumpelski układ.

Dlatego też teraz, tyle lat po swojej 
wyprowadzce, Daniel nie mógł uwierzyć 
w to, co znalazł, przeglądając stare doku-
menty w mieszkaniu matki. Wśród nich 
leżał niewielki stos otwartych, mocno 

pożółkłych kopert, a w nich papeteria za-
pisana ładnym, równym pismem. Zmro-
ziło go, gdy zorientował się, że nadaw-
czynią była Ania, jego wakacyjny romans 
sprzed kilkunastu lat, a odbiorcą on sam. 
Z Anką spędzili kilka tygodni na obozie 
żeglarskim. Przez miesiąc byli najszczę-
śliwszymi dziewiętnastolatkami na świe-
cie. Jeszcze podczas obozu Daniel odebrał 
wiadomość, że dostał się do wymarzo-
nej niemieckiej szkoły filmowej. Obie-
cali sobie z Anną, że nie pozwolą, żeby 
odległość ich rozłączyła, wymienili się 
adresami i numerami telefonów. Jednak 
mimo to Danielowi nigdy nie udało się 
z nią skontaktować, szukał Ani przez jej 
sąsiadów, namiary z klubu sportowego, 
po trzech miesiącach jednak dał za wy-
graną. Długo liczył, że sama go znajdzie, 
a nie – jak tłumaczyła mu matka – uznała 
go za przelotny wakacyjny romans.

Listy, które teraz trzymał, spowodo-
wały u niego atak gniewu, smutku i bez-
radności. Nie mógł zrozumieć, jak matka 
przez te wszystkie lata mogła ukrywać 
przed nim nie tylko to, że Anka szukała 
z nim kontaktu, ale też to, że była z nim 
w ciąży. Daniel przeczytał listy, wzdry-
gając się od płaczu, mimo że na wieść 
o śmierci matki nie uronił łzy.

Następnego dnia pojechał do miej-
scowości, z której pisała Anna. Dom, 
w którym kiedyś mieszkała, stał opusz-
czony, a nikt z sąsiadów nie potrafił 

powiedzieć, gdzie może być kobieta, 
która wyprowadziła się wiele lat temu. 
Przypadek jednak sprawił, że wypytując 
o nią w sklepie, trafił na dawną przyja-
ciółkę rodziców Ani. Kobieta opowie-
działa mu o tym, jak ciężkie było życie 
ciężarnej nastolatki w małej miejsco-
wości, o złości rodziców, przesuniętym 
terminie rozpoczęcia wymarzonych stu-
diów. Daniel czuł, jakby pętla zaciskała 
się wokół jego szyi, miał ochotę wsiąść 
w najbliższy samolot i uciec do swojego 
bezpiecznego domu. Sam nie wiedział 
już, czy na pewno chce odszukać Annę 
i być może – ich wspólne dziecko.

Przez kolejne dni mężczyzna rozmy-
ślał, co powinien i chce jej powiedzieć. 
Układał sobie w głowie kolejne scena-
riusze. Kolejne tropy wiodły go przez jej 
uniwersytet, po kluby sportowe, aż do lu-
dzi, u których pracowała jako gospodyni. 
Powoli składał układankę, która rysowała 
życie tak inne od jego własnego.

Po prawie dwóch tygodniach poszuki-
wań trafił na firmę Anny. Miała już inne 

nazwisko, była architektką. Przez kilka 
dni przesiadywał na ławce, z której wi-
dać było wejście do budynku, w którym 
mieściła się jej pracownia, i wypatrywał 
jej, nieustannie zastanawiając się, czy 
ją pozna. Poznał, zresztą Anna niewiele 
się zmieniła – nadal była najpiękniejszą 
kobietą, jaką kiedykolwiek widział.

Przez następne tygodnie Daniel miał 
się dowiedzieć, że jego matka propono-
wała Annie pieniądze na przerwanie 
ciąży, na urwanie kontaktu z Danielem, 
szantażowała ją, a potem pokazała zdję-
cia syna w objęciach innej kobiety. Choć 
w głębi serca wiedział, że matka zrobiła 
to po to, by mógł realizować się w tym, 
co kochał, nie mógł zrozumieć, skąd zna-
lazła tyle siły na przeprowadzenie tak 
daleko posuniętej intrygi.

Daniel niewiele myśląc, sprzedał 
swoje berlińskie mieszkanie i przeniósł 
się do Warszawy. I od lat walczy, żeby 
jego syn wybaczył mu błędy, których 
nigdy z własnej woli by nie popełnił.

 •

P E R Y F E R I A

Lepsze życie

Wiele osób przychodząc w gości, od razu 
zdejmuje buty. Wśród tego dyskusyjnego 
zwyczaju narosło wiele kontrowersji. Czy 
słusznie?

W Polsce zwyczaj zdejmowania 
obuwia przed wejściem do domu po-
chodzi ze wsi, na której obowiązywały 
nieco inne zwyczaje niż w mieście. Wraz 
z migracją ludzi ze wsi do miast przy-
wędrowała także praktyka zdejmowa-
nia butów. Zasada ta miała się dobrze 
do lat 90., kiedy wraz z popularnością 
obcojęzycznych seriali, filmów, ale także 
liczniejszych podróży ludzie zauważyli, 
że nie wszędzie jest to przyjęta praktyka.

Tak więc – w przypadku nieformal-
nych, domowych spotkań decyzja o zdję-
ciu bądź nie butów powinna należeć 
do gospodarza. Tutaj należy kierować 
się wyczuciem – i jeśli widzimy, że ten 
oczekuje od nas zdjęcia butów, warto 
się do tego zastosować. Jeśli jednak sam 
gospodarz jest w butach i jasno komu-
nikuje, że ich zdejmowanie nie jest ko-
nieczne – jak najbardziej powinniśmy 
w nich zostać. Inną zasadą jest kiero-
wanie się zdrowym rozsądkiem – jeśli 
na przykład w domu mieszkają malut-
kie, raczkujące dzieci, a na zewnątrz jest 
kiepska pogoda, wtedy zdjęcie butów jest 
jak najbardziej wskazane. Z tym wiąże 
się jeszcze jeden ze zwyczajów w wielu 
polskich domach – czyli proponowanie 

gościom kapci. Tutaj jednak nie musimy 
przystawać na tę propozycję, a nawet 
ze względów higienicznych to odradza-
my. Jeśli jednak czulibyśmy się w takim 
domowym obuwiu bardziej komfortowo 
– warto pamiętać o zabraniu własnej 
pary.

W trakcie uroczystych, bardziej for-
malnych spotkań buty są nieodłączną 
częścią stroju. Bez nich kreacja wygląda 
śmiesznie i niekompletnie. Urządzając 
więc przyjęcie, nie można oczekiwać 
od gości zdejmowania butów, a tym 
bardziej – założenia kapci. Podobnie – 
wybierając się na takie spotkanie, nie 
trzeba się wahać, czy zdjąć buty. Nie 
ma takiego obowiązku, a zdjęcie ich 
prawdopodobnie zostanie odebrane jako 
nietakt. Jeśli czujemy się mimo to nie-
komfortowo – można po prostu zabrać 
ze sobą inne, pasujące do ubrania buty 
na zmianę. HK

Choroba ta polega na powolnym wy-
gięciu kręgosłupa ku tyłowi w odcinku 
piersiowym, piersiowo-lędźwiowym lub 
lędźwiowym. Do tego procesu dochodzi 
najczęściej u dzieci w wieku 12–16 lat. Jej 
istotą jest martwica i obumieranie trzo-
nów kręgowych oraz krążków między-
kręgowych kilku sąsiadujących ze sobą 
kręgów bez udziału wirusów, grzybów 
i bakterii. Przyczyną tego procesu jest 
niedostateczne ukrwienie tkanki kost-
nej. Choroba Scheuermanna występuje 
u 0,4–8 proc. populacji, jednakowo często 
u dziewcząt i chłopców.

JAKIE SĄ  PRZYCZYNY TEJ CHOROBY? 
Do niedokrwienia, a później do martwicy 
i obumierania trzonów kręgowych oraz 
krążków międzykręgowych może dojść 
w wyniku zatorów i zakrzepów, mikro-
urazów trzonów kręgów, przeciążenia 
i zaburzeń hormonalnych. Do czynni-
ków ryzyka można zaliczyć niedobór 
witaminy A, pierwotne schorzenia mię-
śni oraz zaburzenia endokrynologiczne.

PO CZYM JĄ ROZPOZNAĆ? Chorzy skarżą 
się na ból pleców, zwłaszcza przy długo-
trwałym przebywaniu w jednej pozycji 
(siedzeniu, staniu, chodzeniu, pochyle-
niu) oraz po wysiłku fizycznym. Mają 
też problemy ze zginaniem i prostowa-
niem kręgosłupa. Gdy choroba rozwija 
się w odcinku piersiowym, pojawiają się 
plecy okrągłe, a w zaawansowanym sta-
dium garb. Gdy zmiany są zlokalizowane 

w odcinku piersiowo-lędźwiowym lub 
lędźwiowym, obserwuje się plecy 
płaskie.

CZY CHOROBĘ SCHEUERMANNA MOŻNA LE-
CZYĆ? We wczesnym stadium dziecko po-
winno nosić gorset ortopedyczny oraz 
wykonywać ćwiczenia wzmacniające. 
Należy też kształtować u niego nawyk 
przyjmowania właściwej postawy. Istot-
ne jest także odciążenie kręgosłupa – 
dziecko nie może długo siedzieć przy 
biurku lub długo spacerować. Wskazane 
jest także uprawianie niektórych spor-
tów, na przykład pływania na grzbie-
cie lub wspinaczki skalnej. Ważnym 
elementem leczenia jest również die-
ta bogata w nabiał, warzywa i owoce. 
W przypadku dolegliwości bólowych 
można zastosować leki przeciwbólowe 
lub niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne (doustnie lub w formie zastrzyków 
aplikowanych bezpośrednio w bolące 
stawy kręgosłupa). Zaawansowana po-
stać choroby Scheuermanna wymaga 
stosowania łóżeczka gipsowego (przez 
dwa–trzy miesiące) i gorsetu ortopedycz-
nego (kolejne miesiące), a czasem także 
operacji. •

Z D R O W I E

Młodzieńcze skrzywienie, 
czyli choroba 
Scheuermanna

PI
XA

BA
Y

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�

Niewygodna kwestia 
zdejmowania butów 
w domu

PI
XE

LS
Jeżeli przychodzisz w gości, postępuj tak, jak 
oczekują tego gospodarze, ale warto przynieść ze 
sobą buty na zmianę
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W 2020 ROKU MĘŻCZYŹNI ŻYLI W POLSCE ŚRED-
NIO 72,6 ROKU, NATOMIAST KOBIETY 80,7 ROKU. 
W porównaniu z rokiem poprzednim 
czas życia skrócił się odpowiednio  
o 1,5 i 1,1 roku, co było związane z pan-
demią COVID-19. Najkrócej żyli męż-
czyźni mieszkający na wsiach w woje-
wództwie łódzkim, najdłużej kobiety 
w miastach w województwie podkarpac-
kim. Różnica między kobietami a męż-
czyznami mieszkającymi w miastach 
wynosi 7,9 roku, natomiast na wsi –  
8,5 roku. W Polsce, podobnie jak w in-
nych krajach, umieralność wśród męż-
czyzn jest wyższa niż kobiet. Skala tego 
zjawiska jest natomiast znacznie większa 
niż w większości krajów europejskich.

WZROSŁY CENY MIESZKAŃ NA RYNKU PIERWOTNYM 
I WTÓRNYM. Najdroższe miasta według cen 
transakcyjnych nieruchomości na ryn-
ku pierwotnym to Warszawa (10 666 zł/
mkw.), Gdańsk, Gdynia, Kraków, Wro-
cław, Poznań, Katowice, Szczecin, Byd-
goszcz i Lublin. Najdroższym miastem 
powiatowym powyżej 200 tys. mieszkań-
ców pod kątem cen usług komunalnych 
jest Częstochowa. Tu płaci się najwięcej 
między innymi za wywóz śmieci, dostar-
czenie wody i odprowadzenie ścieków.

BEZROBOCIE W DRUGIM KWARTALE 2021 ROKU WY-
NIOSŁO 5,9 PROC. Oznacza to spadek liczby 
bezrobotnych o 0,5 pkt proc. od końca 
marca – podaje GUS. Stopa bezrobocia 
w drugim kwartale 2021 roku wynosiła 
5,9 proc. Zauważalny jest spadek licz-
by bezrobotnych we wszystkich woje-
wództwach. Wśród osób bezrobotnych 
przeważają kobiety, osoby w wieku 
25–34 lata oraz z niskim poziomem wy-
kształcenia. Liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w urzędach pracy w koń-
cu czerwca 2021 roku wyniosła 993,4 tys. 
osób. Najwyższą stopę bezrobocia odno-
towano w województwach warmińsko-
-mazurskim (9,2 proc.), podkarpackim, 
kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. 
Natomiast najniższe – w województwach 
wielkopolskim, śląskim i mazowieckim. •

Szkocki BrewDog znany jest z tego, że wa-
rzy mocne piwa – rekordzista z 2009 roku 
zawierał 18,2 proc. alkoholu. Z kolei Punk 
IPA jest najlepiej sprzedającym się piwem 
kraftowym w Wielkiej Brytanii. Teraz jed-
nak ta sieć pubów i restauracji inwestuje 
nie tylko w moc i jakość trunków, ale też 
w ekologiczne rozwiązania, czyli recykling 
oraz zmniejszenie emisji. 

Z racji na rozwój sieci BrewDog 
zaczął sprzedawać piwa w butelkach 
wielorazowego użytku. Podjął przy tym 
współpracę z serwisem LOOP, który zaj-
muje się recyklingiem opakowań. Klienci 
sklepów działających w tym systemie 
wybierając produkty oznaczone odpo-
wiednim symbolem, wiedzą, że są one 
umieszczone w opakowaniach wielora-
zowych. Dzięki aplikacji LOOP nabywcy 
piwa będą mogli oddawać litrowe butel-
ki do specjalnej stacji, z której trafi ona 
z powrotem do browaru. Wpisuje się 
to w założenia gospodarki o obiegu za-
mkniętym i przedłuża życie surowców.

Współzałoży -
ciel sieci nie ukry-
wa ekscytacji tym, 
że uczestniczy w re-
wolucji opakowa-
niowej i może do-
starczać klientom 
klasyczne piwa, ale 
bez marnotraw-
stwa. Na początku 

2021 roku BrewDog ogłosił, że jest 
firmą o ujemnej emisji dwutlen-
ku węgla – usuwa z atmosfery 
dwa razy więcej CO2, niż emituje. 
Planuje również uruchomić program 
zalesiania, aby jeszcze bardziej równo-
ważyć emisje, które powstają podczas 
warzenia piwa.

BROWAR SPRZEDAM
Dawna siedziba historycznego bro-

waru w Gliwicach, w którym od końca 
XIX wieku warzono piwo, została wysta-
wiona na sprzedaż. W 1894 roku Hugo 
Scobel wybudował w mieście browar 
i restaurację, a tutejsze trunki były po-
pularne na Górnym Śląsku i nie tylko, 
zdobywały też nagrody na konkursach 
w Wiedniu i Londynie. W latach 20. wie-
ku browar był jednym z największych 
w regionie. Po drugiej wojnie światowej 
syn założyciela opuścił Gliwice, a wkra-
czające wojska radzieckie rozgrabiły 
i podpaliły jego siedzibę. W czasach 
PRL-u w budynku zasłużonego zakładu 
działała restauracja Czerwony Paździer-
nik, którą później zamieniono w piwiar-
nię Bar Śląski, gdzie nie można już było 
uświadczyć przedwojennego klimatu. 
W 1999 roku część zabudowań zajął lo-
kal Stary Browar. Powierzchnia użyt-
kowa budynku wynosi 7800 m2 i obej-
muje między innymi budynek browaru 
z restauracją, pomieszczenia handlo-
wo-produkcyjne oraz magazyny, biura 

i warsztaty. Osoby chcące przy-
wrócić siedzibie historyczne-

go browaru dawną świetność 
muszą przygotować 15 mln złotych. 

NOWY SPONSOR ROW-U
Od nowego sezonu żużlowy klub zy-

ska kolejnego dobrodzieja – wsparcie dla 
niego ogłosił miejscowy Browar Rybnik. 
Jak podkreślili szefowie obu spółek, klub 
i browar mają ze sobą wiele wspólnego, 
łączą je między innymi historia i trady-
cja. Zaznaczyli, że tradycje piwowar-
skie w Rybniku sięgają ponad 200 lat, 
a ROW Rybnik w swojej prawie stulet-
niej historii zdobył 12 tytułów mistrza 
Polski. Ich współpraca była więc czymś 
naturalnym. Prezes klubu nie ukrywał 
zadowolenia, ponieważ, po pierwsze, 
pozyskał nowego sponsora, a po drugie, 
jest nim firma z Rybnika, która podob-
nie jak on identyfikuje się z tym mia-
stem i jego mieszkańcami. Z kolei pre-
zes browaru wyraził nadzieję, że dzięki 
umowie z klubem ich piwa dotrą do jak 
największej liczby smakoszy, a firma 
zbuduje markę wśród lokalnej społecz-
ności – a ROW ma największą liczbę 
fanów w regionie. Na nowej umowie 
sponsorskiej skorzystają również kibice 
popularnych Rekinów – zapowiedziano 
powstanie „żużlowego piwa”, a złotówka 
ze sprzedaży każdej butelki będzie prze-
znaczona na wsparcie klubu.

 MAREK KOWALIK

Kalejdoskop

PI
XA

BA
Y

P I W O � P R Z E Z � W I E K I

Ekologiczny strong

P I S M O � S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E � Ś R O -

D O W I S K A � G Ó R N I C Z E G O

REDAKTOR NACZELNA:�Hanna�Krzyżowska
Redaguje�zespół

WYDAWCA:
Oficyna�Wydawnicza�„Górnik”,

40-749�Katowice,�ul.�Bł.�ks.�St.�Kubisty�47
tel.�32�255�23�54;�tel.�500�27�88�66

E-MAIL:�gornik1@wp.pl;�� WWW.NOWYGORNIK.PL
DRUK:�POLSKA�PRESS�Sp.�z�o.o.,

Oddział�Poligrafia,�Drukarnia�Sosnowiec

D W U T Y G O D N I K

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Nie zwracamy nieza-
mówionych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo redagowania publiko-
wanych tekstów. Dalsze rozpowszechnianie całości czy części materiałów 
opublikowanych na łamach „Nowego Górnika” bez pisemnej zgody wy-
dawcy są zabronione.

Krzyżówka panoramiczna nr 20
SYN IZAAKA
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1
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ŚWINI
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PTAK
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MOCNE
PIWO

ANGIEL-
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L.AT. 3

DOBRY
KOLEGA

 UDAR KRWOTOCZNY
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WY, NA

DRUCIKU
NAGA

POSTAĆ
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WÓJT
W
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JASSE,
MISTRZ

OLIMPIJSKI
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BOWY ŁAD
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PROSTY MA 90 STOPNI

DEMOKRA-
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KONGA
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MIEDZI

Z CYNKIEM

IMIĘ
MĘSKIE

ZNAK ZODIAKU

KIJ
BILARDOWY UNIK

4046,86 M2

NAZWA
DŹWIĘKU

H

WŁÓKNIS-
TA

TKANKA
DRZEW

FASON

NIEDŹ-
WIEDŹ

Z AMERYKI
PÓŁNOC-

NEJ

KOMIN
WULKA-
NICZNY

WOREK
PODRÓŻNY

LOTNIK KAPITAN
OPTY
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MAGAZYN

NAJSTAR-
SZY SYN
NOEGO

DUMNY
PTAK SZYFR

15

16

10 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
FRASUNEK ZDROWIA RATUNEK
Nagrodę wylosowała: MARIA BURCZYK.
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