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LUKSEMBURG. Solidarność kontra TSUE

Ręce precz od Turowa
„Hands off Turów. Ręce precz od Turowa” – napisano na jednym z transparentów, którzy polscy 

związkowcy przywieźli ze sobą 22 października do Luksemburga, gdzie mieści się siedziba 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To właśnie ten sąd nakazał wstrzymanie wydobycia 

w kopalni węgla brunatnego Turów do czasu rozstrzygnięcia polsko-czeskiego sporu w sprawie 
tego zakładu. Za niezastosowanie się do tego środka zabezpieczającego od września Polska 

powinna płacić Komisji Europejskiej pół miliona euro dziennie. Na razie tego nie robi, a kopalnia 
pracuje normalnie. Związkowcy z Solidarności postanowili natomiast symbolicznie zamknąć 
unijny trybunał. Postanowienie o jego zamknięciu odczytał w Luksemburgu przewodniczący 

Solidarności Piotr Duda. W manifestacji wzięło udział około 2 tys. związkowców, głównie 
z Dolnego i Górnego Śląska. Kolegów z Turowa i Bełchatowa wspierali górnicy z kopalń Polskiej 

Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz z innych zakładów skupionych  
w śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
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Węglowa hossa

Takiego ssania na węgiel nie było 
od lat.

STRONA 4

Podziemne połączenie Staszica 
i Wujka
Sobieski, Janina i Brzeszcze będą 
kopalnią zespoloną.

 STRONA 4

Ekogroszki na cenzurowanym

Czy naprawdę chodzi o czyste 
powietrze?
 STRONA 5

Odnawialne źródła energii węgla 
nie wyprą… gdzieniegdzie
OZE.

STRONA 8

Czysta radość z jazdy
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie miała 
nowego szefa. 23 października rada nadzorcza 
odwołała z funkcji prezesa SRK Janusza 
Gałkowskiego.
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Zabrakło – słowo na czasie

Co może być lekarstwem na brak energii? Najlepiej 
postawić jak najwięcej wiatraków, które będą stały 

w bezwietrzną pogodę. Co Unia Europejska zrobi, kiedy 
nadejdzie sroga zima, a Putin przykręci kurki z gazem? 
Zapewne skostnieje z zimna. Mógłbym mnożyć poważ-
ne pytania i żartobliwe odpowiedzi, żeby było śmiesz-
nie, ale nie ma tu nic do śmiechu. O tym, jak krucha 
jest równowaga w systemie gospodarczym, przekonali 
się Anglicy, którzy ustawiali się w kolejce po benzynę 
i olej napędowy. Wiele ich stacji benzynowych wyschło, 
bo zabrakło kierowców cystern. 

N iefajnie może być w sklepach spożywczych, szcze-
gólnie na stoiskach mięsnych, ponieważ brakuje 

pracowników rzeźni i zakładów przetwarzających 
mięso. Już teraz media informują o przypadkach za-
bijania świń i ich utylizacji przez właścicieli farm, 
ponieważ punkty skupu nie przyjmują zwierząt. Za-
łamani farmerzy robią tak, żeby zmniejszyć straty. 
Do tego można dołączyć informacje z USA, gdzie część 
nabrzeży portowych jest zatkana i już teraz prze-
widuje się, że przed świątecznym szczytem paraliż 
systemu transportowego może spowodować brak 
zabawek w sklepach, przez co święta stracą urok 
dla najmłodszych obywateli światowego mocarstwa. 
Wiem, że to śmieszny przykład, jednak proszę pamię-
tać, że wielkie kłopoty zaczynały się od większych 
błahostek. Sytuacja w Anglii już nie jest śmieszna, 
choć na początku wydawało się, że problem z mlekiem 
w tamtejszej sieci McDonald’s, który spowodował, 
że zabrakło shake’ów, jest wydumany.  

Zabrakło – to słowo może zacząć robić karierę. Mamy 
podstawy, aby się obawiać, że zabraknie energii, pa-

liw, gazu, fachowców, a nawet pieniędzy niezbędnych 
do zapłaty za wciąż drożejące towary i usługi. To nie 
ma znaczenia, że kłopoty, o których piszę, dotyczą in-
nych krajów. W erze gospodarki globalnej złe sytuacje 
potrafią rozprzestrzeniać się bardzo szybko.

 •

Wizja czy pomyłka

C zekam na moment, kiedy z najważniejszych gremiów 
unijnych zaczną płynąć sygnały zapowiadające, że cele 

klimatyczne muszą być społecznie i ekonomicznie uza-
sadnione i że możliwa jest ich zmiana w zależności 
od rozwoju sytuacji. Czy społeczeństwo nie odczuje żad-
nych negatywnych skutków tej gigantycznej operacji? 
Mam na myśli – teraz modne określenie – społeczność 
globalną. Jeżeli już teraz jest tak bardzo dobrze, to z każ-
dym rokiem powinno być jeszcze lepiej. Nie będzie. 

W Demokratycznej Republice Konga wydobywa się 
surowiec potrzebny do około 70 proc. światowej 

produkcji kobaltu używanego w bateriach litowo-jono-
wych. Te baterie mamy nie tylko w telefonach komór-
kowych, ale także w samochodach elektrycznych. Ol-
brzymią część tego kobaltu wydobywają dzieci i dorośli 
gołymi rękami i zarabiają jakieś 1–2 dolary dziennie. 
Jest to możliwe, ponieważ złoża znajdują się tuż pod 
powierzchnią ziemi. Dlatego w Kongu działa około 
150 tys. minikopalń. Rujnacja środowiska naturalnego 
i ludzkiego zdrowia jest jednak olbrzymia. Kobalt po-
trzebny w elektrycznych samochodach niszczy planetę. 

Zawsze w historii ludzkości było tak, że wielkie przed-
sięwzięcia były okupione wielkimi wysiłkami spo-

łeczeństw. Dążenie Unii Europejskiej do neutralności 
klimatycznej nie będzie wyjątkiem. Nieważne, że za-
pewne w krajach UE nikt nie zagoni dzieci do ciężkich, 
niskopłatnych i szkodliwych dla zdrowia prac, żeby po-
prawić konkurencyjność przemysłu, który będzie ją tra-
cił przynajmniej w początkowym okresie przemian. 
Nie jest także istotne, jak bardzo podrożeją wszystkie 
dobra. Najistotniejsze jest to, że nikt nie da gwarancji, 
że ostatecznie będzie sukces, a nie klęska. Kiedy zosta-
ną (jeżeli zostaną) zrealizowane wszystkie założenia 
Europejskiego Zielonego Ładu, osoby mające teraz 
40 lat będą obchodzić 70. urodziny. Wyobrażam sobie 
ich rozczarowanie, gdyby okazało się, że ten wizjoner-
ski plan okazał się pomyłką. Wizja czy pomyłka – to jest 
pytanie. •

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

CORAZ BARDZIEJ NAPIĘTA SYTUACJA NA MIĘDZYNARODOWYM RYN-
KU WĘGLA WE WRZEŚNIU przełożyła się na dalszy wzrost cen 
tego surowca. Znacznie ograniczona podaż wszystkich 
gatunków węgla – zarówno w Europie, jak i Azji – nie 
nadąża za popytem, który rośnie nie tylko z powodu 
wzrostu gospodarczego i odbicia gospodarek po pan-
demii COVID-19, ale również z powodu czynników 
o charakterze sezonowym – wynika z opracowania 
katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

WRZEŚNIOWE CENY WĘGLA ZAMORSKIEGO, GŁÓWNIE Z AUSTRALII 
I RPA, oferowanego odbiorcom w obszarze Azji, w ciągu 
całego miesiąca przekraczały kolejne nienotowane do-
tąd progi w obliczu krytycznie niskich zapasów w elek-
trowniach głównie w Chinach i Indiach. Jednocześnie 
europejski rynek ARA należy obecnie do rynków o naj-
wyższych na świecie notowaniach – wskazuje ARP.

ZAKŁADANE WYDZIELENIE Z GRUPY TAURON konwencjonal-
nych aktywów wytwórczych oraz zakładów górniczych 
będzie mieć korzystny wpływ na profil kredytowy 
Taurona oraz możliwość pozyskiwania zewnętrznego 
finansowania – oceniają przedstawiciele Grupy. Podob-
nego zdania jest agencja Fitch Ratings, która potwier-
dziła długoterminowy rating Taurona na poziomie 
BBB- z perspektywą stabilną.

GRUPA TAURON URUCHOMIŁA W JAWISZOWICACH INSTALACJĘ KO-
GENERACYJNĄ ZASILANĄ GAZEM z procesu odmetanowania wy-
robisk w Zakładzie Górniczym Brzeszcze. Każdy z dwóch 
zamontowanych silników gazowych generuje moc 
2,7 megawatów elektrycznych, a w ciągu roku obie insta-
lacje przetworzą około 20 mln m sześc. czystego metanu. 

NALEŻĄCE DO POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ zakłady: kopalnia 
Piast-Ziemowit, ruch Bielszowice w kopalni Ruda i ruch 
Rydułtowy w kopalni ROW są poligonami badawczymi 
w ramach europejskiego projektu geologicznego – Sys-
temu Obserwacji Płyty Europejskiej EPOS-PL. To naj-
większe międzynarodowe przedsięwzięcie w dziedzinie 
infrastruktury badawczej służącej naukom o Ziemi, 
obejmujące między innymi sieci sejsmologiczne i geo-
dezyjne oraz obserwacje satelitarne i grawimetryczne.

W POBLIŻU KOPALNI PIAST W BIERUNIU, gdzie w grudniu 
1981 roku ponad tysiąc górników przez dwa tygodnie 
strajkowało pod ziemią w proteście przeciwko wprowa-
dzeniu stanu wojennego, powstał mural upamiętniają-
cy tamte wydarzenia. To część obchodów 40-lecia tego 
najdłuższego podziemnego protestu. Mural przedstawia 
utrzymane w czarno-białej tonacji postaci strajkujących 
górników łamiących się opłatkiem podczas podziem-
nej wigilii, a także odniesienia do charakterystycznej 

architektury wież szybowych kopalni Piast, brył węgla 
i górniczych hełmów.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA zbudował w swoim nowym 
Laboratorium Elektroenergetycznych Systemów Siecio-
wych stanowisko do wzbudzania drgań przewodów 
napowietrznych. To obecnie jedyna taka instalacja 
w Europie; inne działają w Chinach i Kanadzie. Labo-
ratorium powstało wobec rosnących potrzeb producen-
tów krajowych i zagranicznych w zakresie testowania 
osprzętu stosowanego w liniach elektroenergetycznych.

3 MLD ZŁOTYCH PRZEKROCZYŁA W PAŹDZIERNIKU BR. łączna 
wartość inwestycji pozyskanych od początku tego roku 
przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Do-
tąd wydano rekordową w skali roku liczbę 64 decyzji 
o wsparciu inwestycji, dzięki którym powstanie ponad 
2,6 tys. nowych miejsc pracy.

WYTWORZONE W POWIECIE PSZCZYŃSKIM PRODUKTY, oparte 
na wysokiej jakości naturalnych składnikach, będą mo-
gły ubiegać się o miano Lokalnej Marki Ziemi Pszczyń-
skiej. Pierwszy nabór wniosków o przyznanie certy-
fikatów rozpoczął się 21 października i potrwa dwa 
tygodnie. System znakowania lokalną marką to część 
projektu „Regionalne produkty – bogactwo pogranicza”. 
  •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

A gdy Titanic tonął…
Rodzimi fachowcy od energetyki dokonali wstrząsają-
cego odkrycia. Wykazali, że nie wystarczy energię wy-
tworzyć, ale trzeba jeszcze wysyłać ją tam, gdzie może 
być potrzebna. Do tego niezbędne są setki kilometrów 
kabli i odpowiednie skonfigurowanie sieci. Czyli coś, 
czego nie ma. 

Znaczy jest, tylko że… Dopóki większość energii 
dostarczają wielkie elektrownie, wszystko gra. Sieć bu-
dowano w celu przesyłania z nich prądu do odbiorców. 
Jednak dzięki ogólnoświatowej tendencji do wytwarza-
nia energii w tysiącach farm wiatrowych i instalacji 
fotowoltaicznych system pada. I trzeba wyłączać wy-
twarzanie, co zresztą miało już miejsce tego lata. 

Mówiąc obrazowo – ta ekozmiana przypomina 
zastąpienie dużych kopalń tysiącami biedaszybów. 
Urobek ma być odbierany z każdego z nich. Technicz-
nie wykonalne, choć trudne, kosztowne i czasochłonne 
w przygotowaniu. Stąd rozwiązanie alternatywne – bu-
dowanie setek „magazynów energii”, w których będzie 
się ją zbierało, aby wypuszczać w razie potrzeby. 

Jednak energia elektryczna musi zostać nieco prze-
tworzona, by wcisnąć ją do akumulatorów, których jest 
mało i są drogie. Albo mocno przetworzona, by zmienić 
ją na energię mechaniczną albo cieplną, którą potem 
przetworzy się z powrotem na elektryczną. Naukowcy 
nad tym pracują, ale na razie koszt jest wysoki, a straty 
energii przy tym znaczne.

Można o nich oczywiście zapomnieć, gdy alterna-
tywą ma być całkowite zniszczenie świata w wyniku 
totalnej katastrofy klimatycznej. Tylko co rusz odzy-
wają się naukowcy oceniający, że ona i tak nastąpi, 
gdyż przekroczony został punkt, od którego nie ma już 
odwrotu. Za dużo na Ziemi jest ludzi, aut, samolotów, 
potrzeb żywieniowych i energetycznych. I nikt nie chce, 
by się pogorszyło. 

Co zatem zostaje? Wychodzi na to, że iść na dno 
przy grającej do końca orkiestrze. I opowieściach 
o tym, co mogłoby być, gdyby było zupełnie inaczej. 
 ZBIGNIEW KORWIN
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„Hands off Turów. Ręce precz od Turo-
wa” – napisano na jednym z transparen-
tów, którzy polscy związkowcy przywieźli 
ze sobą 22 października do Luksembur-
ga, gdzie mieści się siedziba Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wła-
śnie ten sąd nakazał wstrzymanie wydo-
bycia w kopalni węgla brunatnego Turów 
do czasu rozstrzygnięcia polsko-czeskiego 
sporu w sprawie tego zakładu. Za nieza-
stosowanie się do tego środka zabezpie-
czającego od września Polska powinna 
płacić Komisji Europejskiej pół miliona 
euro dziennie.

Na razie tego nie robi, a kopalnia 
pracuje normalnie. Związkowcy z So-
lidarności postanowili natomiast sym-
bolicznie zamknąć unijny trybunał. 
Postanowienie o jego zamknięciu od-
czytał w Luksemburgu przewodniczą-
cy Solidarności Piotr Duda. – Działając 
z upoważnienia Komisji Krajowej NSZZ 
Solidarność, która jako najwyższa wła-
dza wykonawcza związku podjęła decy-
zję o skierowaniu do Krajowego Zjazdu 
Delegatów NSZZ Solidarność wniosku 
o ocenę legalności działalności Trybuna-
łu Niesprawiedliwości Unii Europejskiej, 
postanawiam, jako przewodniczący 
związku, wydać w trybie zabezpieczenia 
do czasu rozstrzygnięcia przez Krajowy 
Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność wnio-
sku decyzję o natychmiastowym zawie-
szeniu funkcjonowania TSUE – brzmi 
treść „postanowienia” szefa związku. 
Związkowcy przygotowali też petycję, 
w której wezwali TSUE do przestrzega-
nia prawa. Delegacja Solidarności nie 
została jednak wpuszczona do siedziby 
Trybunału – protestujący zostawili pe-
tycję w dziurze w płocie odgradzającym 
ich od gmachu TSUE.

W IMIENIU WSZYSTKICH 
EUROPEJCZYKÓW
W manifestacji wzięło udział około 

2 tys. związkowców, głównie z Dolne-
go i Górnego Śląska. Kolegów z Turowa 
i Bełchatowa wspierali górnicy z kopalń 
Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej oraz z innych zakła-
dów skupionych w śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności. – Zawsze byliśmy solidarni 
i dziś musimy być szczególnie solidarni 
z Turowem. Nie będziemy respektować 
nakazów i zakazów trybunału niespra-
wiedliwości – tłumaczył przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz. 

W manifestacji wzięło udział 
około 2 tys. związkowców, 
głównie z Dolnego i Górnego 
Śląska. Kolegów z Turowa 
i Bełchatowa wspierali górnicy 
z kopalń Polskiej Grupy Górniczej 
i Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
oraz z innych zakładów 
skupionych w śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Wśród demonstrantów była też eu-
roposłanka PiS Jadwiga Wiśniewska. 
– Solidarność pokazała, jak należy de-
monstrować pokojowo. Luksemburg 
obawiał się, że będą tu zadymy takie 
jak we Francji. Solidarność pokazała, 
jak się protestuje: przynieśli swoją pe-
tycję do TSUE, następnie do ambasady 
czeskiej. Wszystko odbywało się bar-
dzo kulturalnie, spokojnie i pokojowo 
– relacjonowała parlamentarzystka. 
Jej zdaniem pokojowy, dwutysięczny 
protest odbywał się również w imie-
niu wszystkich Europejczyków, którzy 
boją się wysokich cen prądu. – Boją się, 
że zimą nie będzie ich stać na ogrze-
wanie i ciepłą wodę. Dziś Solidarność 
protestowała de facto w imieniu tych 
wszystkich ludzi, którzy boją się ubóstwa 
energetycznego. Nierozsądna polityka 
Unii Europejskiej i zapowiedziany pa-
kiet Fit for 55 jest najlepszym dowodem 
na to, że przykręcanie śruby w polityce 
klimatycznej doprowadzi do wielkiego 
wzrostu ubóstwa energetycznego w całej 
Unii. Dziś widzimy, jak szybują ceny no-
śników energii. Dziś mamy pełną świa-
domość, że trzeba zrewidować politykę 
klimatyczną Unii Europejskiej – mówiła 
Jadwiga Wiśniewska, według której de-
cyzje TSUE w sprawie Turowa należy 
traktować jako sygnał alarmowy.

TURÓW MIĘDZY ZAKUPAMI 
A LUNCHEM
Demonstracja zakończyła się przed 

budynkiem ambasady czeskiej w Luk-
semburgu, gdzie manifestanci przekaza-
li ambasadorowi petycję z apelem, „aby 
sąsiedzi rozwiązywali swoje problemy 
między sobą, a nie angażowali w to inne 
instytucje, które próbują konflikt mię-
dzysąsiedzki wykorzystać do realizacji 
nie polskich ani czeskich, lecz własnych 
interesów”. Choć związkowcy od począt-
ku podkreślali pokojowy charakter ma-
nifestacji, w dzielnicy Kirchberg, gdzie 
znajdują się luksemburskie biura in-
stytucji europejskich, czekały na nich 
wzmocnione siły policyjne, zasieki, drut 
kolczasty i wozy opancerzone. – Jest jak 
na granicy z Białorusią – skomentował 
Piotr Duda. Jak mówił, „pani sędzina” 

z TSUE podjęła decyzję ws. Turowa mię-
dzy zakupami a lunchem; waliła młot-
kiem w biurko i mówiła: „zamykam”. 
– Nie, na to nie pozwolimy – zadeklaro-
wał w Luksemburgu przewodniczący 
Solidarności. Szef związku w kopalni 
Turów Wojciech Ilnicki ocenił, że TSUE 
pokazało żenujący spektakl, ponieważ 
nikt nie raczył nawet wyjść do przedsta-
wicieli Solidarności, by odebrać od nich 
petycję. 

Choć związkowcy od początku 
podkreślali pokojowy charakter 
manifestacji, w dzielnicy 
Kirchberg, gdzie znajdują się 
luksemburskie biura instytucji 
europejskich, czekały na nich 
wzmocnione siły policyjne, 
zasieki, drut kolczasty i wozy 
opancerzone.

– Szczerze mówiąc, tak po ludzku 
zrobiło nam się przykro – mówił po za-
kończeniu demonstracji związkowiec. 
W manifestacji brali także udział przed-
stawiciele środowisk związanych z Mar-
szem Niepodległości. – Jesteśmy tutaj, 
żeby bronić polskiej suwerenności. 
Suwerenności energetycznej i gospo-
darczej. Nie możemy się zgadzać jako 
Polacy na bezprawne decyzje – pożal się 
Boże – Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Chcemy tu manifestować 
w imieniu wszystkich Polaków. Bo in-
teres narodowy jest interesem wszyst-
kich Polaków bez względu na podziały 
polityczne, nawet jeśli są one bardzo 
głębokie – tłumaczył prezes stowarzy-
szenia Marsz Niepodległości Robert Bą-
kiewicz. „Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela 
suwerenność nam zabiera” – napisano 
na transparentach.

KIEDY WZNOWIENIE  
POLSKO-CZESKICH ROZMÓW?
Strona czeska wniosła skargę prze-

ciw Polsce w sprawie Turowa w lutym 

br. Wnioskowała też o tzw. zastosowa-
nie środka tymczasowego, czyli zakazu 
wydobycia. Skargę skierowano w związ-
ku z rozbudową kopalni, która zagra-
ża, zdaniem Pragi, dostępowi do wody 
mieszkańców Liberca uskarżających się 
także na hałas i pył związany z eksplo-
atacją węgla brunatnego. Odpowiadając 
na czeski wniosek, w maju Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej naka-
zał natychmiastowe wstrzymanie wydo-
bycia węgla w Turowie. 

Polski rząd ogłosił, że kopalnia na-
dal będzie pracować i rozpoczął rozmo-
wy ze stroną czeską. 20 września TSUE 
postanowił, że Polska ma płacić Komi-
sji Europejskiej 500 tys. euro dziennie 
za niewdrożenie środków tymczasowych 
i niezaprzestanie wydobycia w Turo-
wie. W ramach dwustronnych rozmów 
odbyło się 17 spotkań przedstawicieli 
resortów ochrony środowiska i spraw 
zagranicznych. Rozmawiali także eks-
perci i przedstawiciele samorządów oraz 
kierownictwo kopalni. 

30 września minister klimatu i śro-
dowiska Michał Kurtyka poinformował, 
że rozmowy polsko-czeskie ws. kopalni 
Turów zakończyły się fiaskiem. Niedaw-
no czeskie ministerstwo środowiska za-
proponowało stronie polskiej wznowie-
nie rozmów. Rzeczniczka resortu Petra 
Roubickova powiedziała, że wniosek 
w tej sprawie ma poparcie przedstawi-
cieli koalicji, która negocjuje powstanie 
nowego rządu Czech. Propozycja wzno-
wienia negocjacji to odpowiedź na apel 
samorządowców kraju (województwa) 
libereckiego, którzy wezwali ministrów 
odchodzącego rządu Czech do kontynu-
owania negocjacji z Polską. Przekonywa-
li, że nie można z tym czekać dwa–trzy 
miesiące, aż po wyborach ukonstytuuje 
się nowy gabinet.

MH

Luksemburg przywitał polskich związkowców zasiekami z drutu kolczastego

Ręce precz od Turowa!
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W manifestacji wzięło udział około 2 tys. związkowców, głównie z Dolnego i Górnego Śląska. Kolegów 
z Turowa i Bełchatowa wspierali górnicy z kopalń Polskiej Grupy Górniczej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
oraz z innych zakładów skupionych w śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Mimo zapewnień o pokojowym charakterze 
demonstracji na związkowców czekały siły 
policyjne i zasieki

AR
CH

IW
U

M
 S

O
LI

D
AR

N
O

ŚĆ
 K

W
B 

TU
RÓ

W



A K T U A L N O Ś C I1 – 1 5  L I S T O P A D A  2 0 2 14
Takiego ssania na węgiel nie było od lat

Węglowa hossa
Niespotykany od lat boom cenowy 
na międzynarodowych rynkach węgla, 
a także rekordowy poziom cen gazu 
skutkują olbrzymim wzrostem zainte-
resowania energetyki i ciepłownictwa 
tańszym, krajowym surowcem. – Mamy 
mnóstwo zapytań o węgiel energetyczny 
i ciepłowniczy na ten i przyszły rok – po-
twierdza prezes Polskiej Grupy Górniczej  
Tomasz Rogala. – Na dzisiaj mamy taką sy-
tuację, że każdy węgiel jest dobrem rzad-
kim, poszukiwanym. Mamy zapytania nie 
tylko z kraju, ale i zagranicy o węgiel kok-
sowy i energetyczny, których nie jesteśmy 
w stanie na dzisiaj pokryć – wtóruje mu 
wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Robert Ostrowski.

JAK TRWOGA, TO DO… PGG

Wzrost cen węgla na międzyna-
rodowych rynkach obserwowany jest 
od kilku miesięcy. W końcu września 
tego roku wartość indeksu cenowego 
w zachodnioeuropejskich portach ARA 
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) 
przekroczyła 200 dolarów za tonę wę-
gla energetycznego o wzorcowych pa-
rametrach, a 5 października było to na-
wet blisko 275 dolarów za tonę. – Ceny 
węgla w ARA bardzo mocno wzrosły 
i wynoszą obecnie około 225 dolarów 
za tonę. W tym czasie ceny gazu ziem-
nego na Towarowej Giełdzie Energii 
osiągnęły poziom prawie 460 złotych 
za megawatogodzinę – w przeliczeniu 
na jednostkę energii oznacza to koszt 
około czterokrotnie wyższy niż w przy-
padku węgla – wyjaśniał na początku 
października prezes Polskiej Grupy Gór-
niczej, podkreślając, iż w tej sytuacji pol-
skie kopalnie i największy krajowy pro-
ducent węgla, jakim jest PGG, okazały się 
bardzo konkurencyjnym i pożądanym 
źródłem dostaw tańszego surowca dla 
krajowych elektrowni i elektrociepłow-
ni. – Ta sytuacja pokazuje, jak krytycznie 
ważne jest posiadanie własnych źródeł, 
gdy inne są znacznie droższe i często 

niedostępne – zaznacza Tomasz Rogala. 
Dane potwierdzają, że wysoki udział 
odnawialnych źródeł energii oraz gazu 
nie zapewnia obecnie tańszej energii 
– jej ceny spotowe na rynku w Euro-
pie wynoszą od 838 złotych we Francji,  
847 złotych w Niemczech, do aż 1140 
złotych w Wielkiej Brytanii, podczas 
gdy w Polsce osiągają cenę 548 złotych 
za megawatogodzinę. Energia w wielu 
krajach UE jest więc dziś znacznie droż-
sza niż w Polsce.

JSW KONSEKWENTNIE 
W KIERUNKU WĘGLA 
KOKSOWEGO
Rynkowe ssanie odczuwa także Ja-

strzębska Spółka Węglowa, która – choć 
konsekwentnie dąży do maksymalizacji 

udziału w produkcji węgla koksowego – 
wciąż dostarcza na rynek także niewiel-
kie ilości węgla energetycznego. – O tym, 
jaka jest struktura produkcji, z jednej 
strony decyduje geologia. Nie możemy 
wybierać z naszych pokładów wyłącz-
nie węgla koksowego; węgiel energe-
tyczny jest w zasięgu, a przy kosztach 
stałych, które są dość wysokie, każda 
tona węgla wydobyta jest wartością do-
daną – wyjaśniał 11 października dzien-
nikarzom wiceprezes Robert Ostrowski. 
– Po drugie, o tym decyduje też rynek: 
mówimy o transformacji energetycznej, 
zamykaniu kopalń, ale z drugiej stro-
ny o potrzebach energetycznych go-
spodarki, odbiorców indywidualnych. 
Prąd w jakiś sposób musi być genero-
wany – i na pewno my się też do tego 

przyczyniamy naszymi ilościami. One 
nie są imponujące w porównaniu z in-
nymi firmami górniczymi w Polsce, ale 
również w jakiś sposób balansujemy po-
pyt i podaż na rynku – wskazał wiceszef 
JSW, tłumacząc, iż węgiel energetyczny 
wciąż pozostaje w portfelu jastrzębskiej 
spółki. Ostrowski podkreślił, że w okre-
sie prosperity JSW musi także przygoto-
wywać się na kolejny okres dekoniunk-
tury. – Jest nowy zarząd JSW w pełnym 
składzie od początku września i jednym 
z celów, który dzisiaj mamy przed sobą, 
jest opracowanie strategii, która z jednej 
strony odniesie się do tematu struktury 
i produkcji węgla, kierunków rozwoju, 
ale również strony finansowej i ekono-
micznej – wyjaśnił wiceprezes jastrzęb-
skiej spółki. MH

Niespełna trzy kwartały od formalnego 
połączenia katowickich kopalń Wujek 
i Murcki-Staszic w końcu września te są-
siadujące ze sobą ruchy zyskały podziem-
ne połączenie technologiczne, dzięki któ-
remu węgiel z Wujka trafia do zakładu 
przeróbczego Staszica. Łączenie ze sobą 
kopalń od wielu lat jest jednym z narzędzi 
restrukturyzacji górnictwa. 

Dzięki temu upraszcza się ich struk-
tura, łatwiej likwidować zbędny mają-
tek, zmniejszają się koszty, a wydobycie 
koncentruje się na najbardziej perspek-
tywicznych złożach. Realizowane przez 
Polską Grupę Górniczą połączenie Wuj-
ka ze Staszicem oraz zamknięcie ruchu 
Pokój w Rudzie Śląskiej to działania 
uzgodnione w podpisanej w maju umo-
wie społecznej dla górnictwa. Majątek 

ruchu Pokój wraz z grupą pracowników 
uprawnionych do osłon jeszcze w tym 
roku ma trafić do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń.

TAURON POŁĄCZY TRZY 
KOPALNIE
W przyszłym roku połączenie – na ra-

zie formalne – czeka także trzy zakłady 
górnicze należące do spółki Tauron Wydo-
bycie: Sobieski, Janina i Brzeszcze, które 
mają stać się kopalnią zespoloną, złożo-
ną z trzech ruchów. Zamiar połączenia 
ze sobą dwóch z nich – Sobieskiego w Ja-
worznie i Janiny w Libiążu – Tauron ogło-
sił już ponad rok temu. Później, w trakcie 
rozmów dotyczących umowy społecznej 
w sprawie tempa i zasad transformacji 
górnictwa, uzgodniono, iż w docelowym 
modelu wszystkie trzy kopalnie Taurona, 

a więc także Brzeszcze, powinny stanowić 
jeden podmiot. Koncepcja ta ma być wdro-
żona w przyszłym roku. Powstanie wów-
czas kopalnia zespolona z największymi 
zasobami węgla energetycznego w Polsce.

NOWE ŚCIANY PODNOSZĄ 
JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ
Obecnie kopalnie Taurona inwestują 

w nowe ściany wydobywcze. W ostatnim 
czasie uruchomiono po jednej ścianie 
w kopalniach Janina i Brzeszcze (każda 
o potencjale 5 tys. ton węgla na dobę), 
a jeszcze w tym roku ściana o podobnej 
wydajności będzie uruchomiona w ko-
palni Sobieski. Natomiast na przyszły 
rok zaplanowano uruchomienie sześciu 
frontów ścianowych. – Koncentrujemy 
się na eksploatacji przynoszącej wy-
mierne korzyści, określonej wolumenem 

produkcji, ale uwzględniającej również 
poprawę efektywności oraz jakości pro-
dukowanych paliw. Podejmowane dzia-
łania mają ponadto na celu uzyskanie 
zwiększonego wychodu sortymentów 
grubych i średnich. Jednocześnie w zakła-
dach górniczych spółki prowadzone są in-
tensywne roboty przygotowawcze dla 
terminowego uruchomienia w roku 2022 
kolejnych sześciu frontów – zapowiada 
wiceprezes Taurona Wydobycie ds. tech-
nicznych Roman Gąska. Przedstawiciele 
Taurona zapewniają, że obecny potencjał 
wydobywczy należących do spółki kopalń 
jest dostosowany do skali zapotrzebo-
wania rynku energetycznego w najbliż-
szych latach. W pierwszym półroczu br. 
z własnych źródeł Tauron pokrył 49 proc. 
zapotrzebowania na węgiel.

MH

S O B I E S K I ,  J A N I N A  I  B R Z E S Z C Z E  B Ę D Ą  K O P A L N I Ą  Z E S P O L O N Ą

Podziemne połączenie Staszica i Wujka

Niespotykany od lat boom cenowy na międzynarodowych rynkach węgla, a także rekordowy poziom cen gazu skutkują olbrzymim wzrostem zainteresowania 
energetyki i ciepłownictwa tańszym, krajowym surowcem
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska propo-
nuje zaostrzenie norm dla paliw stałych 
stosowanych do ogrzewania domów. Cho-
dzi między innymi o zmniejszenie udziału 
siarki i popiołu w sprzedawanym węglu 
oraz zakaz używania nazw „ekogroszek” 
czy „ekomiał”. – Proponowane rozwiąza-
nia wyeliminują z rynku wszystkie eko-
groszki produkowane przez polskie spółki 
węglowe i uniemożliwią realizację inwe-
stycji zapisanych w umowie społecznej 
o transformacji górnictwa – alarmuje w li-
ście do szefa rządu górnicza Solidarność, 
grożąc protestami w przypadku dalszego 
forsowania takiego projektu. – To istotny 
krok wstecz w działaniach służących po-
prawie jakości powietrza w Polsce, zwłasz-
cza w obszarze walki ze smogiem – ocenia-
ją przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej.

MNIEJ SIARKI, MNIEJ POPIOŁU

Chodzi o opublikowany 20 września 
przez Rządowe Centrum Legislacji pro-
jekt rozporządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska w sprawie wymagań ja-
kościowych dla paliw stałych. Resort 
proponuje między innymi zaostrzenie 
parametru zawartości całkowitej siarki 
w sprzedawanym paliwie z dotychcza-
sowego poziomu 1,7 proc. do 1,2 proc. 
oraz z poziomu 1,2 proc. do 1 proc. Pro-
jektowane przepisy ograniczają również 
zawartość popiołu w węglu oferowa-
nym do sprzedaży z poziomu 14 proc. 
do 12 proc. Zgodnie z projektem paliwo 
typu ekogroszek w stanie roboczym nie 
będzie mogło mieć wyższej wilgotności 
niż 11 proc. Dopuszczalną zawartość po-
piołu określono w przedziale 2–7 proc., 
a wartość opałową (w stanie suchym) 
wskazano na powyżej 28 MJ/kg. Ograni-
czono też dopuszczalną zawartość siarki 
w takim paliwie. Projekt zmienia nazwy 
„ekogroszek” i „ekomiał” odpowiednio 
na „groszek III” oraz „paliwo drobne”.

SOLIDARNOŚĆ: NIE TAK SIĘ 
UMAWIALIŚMY
– Projekt stoi w jawnej sprzeczności 

z umową społeczną podpisaną przez 
delegację rządu RP, która miała rze-
komo być fundamentem prawdziwie 
sprawiedliwej transformacji sektora 
wydobywczego oraz regionu Górnego 
Śląska – napisali do premiera Mateusza 
Morawieckiego szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności Dominik Kolorz i lider gór-
niczej „S” Bogusław Hutek. W ocenie 

związkowców projekt rozporządzenia 
skonstruowano w sposób eliminujący 
ze sprzedaży najwyższej jakości sor-
tymenty węgla opałowego produko-
wanego przez polskie kopalnie, czyli 
właśnie ekogroszki. – Przestrzegamy, 
że kontynuacja konfrontacyjnej polityki 
prowadzonej przez ministra Michała 
Kurtykę i jego podwładnych spowoduje 
gwałtowny wzrost niepokojów społecz-
nych wśród pracowników sektora wydo-
bywczego i jego otoczenia, co zmusi nas 
do podjęcia wszelkich przewidzianych 
prawem działań protestacyjnych – na-
pisali związkowcy. 

Polska Grupa Górnicza dostarcza 
na rynek około 700 tys. ton tego typu 
paliw, planując zwiększenie produkcji 
w przyszłym roku do 1 mln ton oraz  
2 mln ton za dwa lata.

BĘDZIE WIĘCEJ EKOGROSZKU?
– W segmencie węgla opałowego 

konsekwentnie realizujemy politykę 
eliminowania najbardziej emisyjnych 
gatunków na rzecz paliw kwalifikowa-
nych – specjalnie przygotowanych mie-
szanek, takich jak ekogroszki pod marką 
Pieklorz, Karlik, Retopal czy Ekomiał. 
To paliwa przeznaczone do niskoemisyj-
nych urządzeń grzewczych, dopuszczo-
nych do eksploatacji na podstawie unij-
nej dyrektywy Ecodesign, określającej 
zaostrzone normy emisyjne dla kotłów. 
Zakładamy, że w przyszłym roku może-
my dostarczyć około 1 mln ton takich 
paliw, a rok później chcemy podwoić 
tę ilość. Jeżeli jednak dojdzie do zmiany 
przepisów, konieczna będzie całkowita 
zmiana strategii spółki w tym obszarze 
– mówi wiceprezes PGG ds. sprzedaży 
Adam Gorszanów. Producenci węgla 
podkreślają, że wymiana źródeł ciepła 
to proces wieloletni, zaś Polityka ener-
getyczna Polski przewiduje możliwość 
stosowania paliw stałych do ogrzewania 
indywidualnego do roku 2040. 

EKO TO TAKŻE EKONOMIA
W ostatnich latach producenci węgla 

ponieśli duże nakłady na infrastruktu-
rę produkcji i sprzedaży ekogroszków, 
uruchomiono między innymi kilka au-
tomatycznych linii paczkowania węgla 
i udoskonalono jego dystrybucję. Pro-
dukt można kupić w postaci sieci auto-
ryzowanych sprzedawców oraz w skle-
pie internetowym, gdzie nabyty tam 
ekogroszek dostarcza klientom Poczta 

Polska. Jakość węgla jest poświadczana 
certyfikatami, a producenci gwaran-
tują parametry kaloryczności, maksy-
malnej zawartości siarki, popiołu itp. 
– Nie ma odwrotu od działań służących 
zmniejszaniu emisyjności paliw stałych, 
stąd konsekwentne działania spółki 
na rzecz zmiany struktury oferowanego 
węgla opałowego. Nie widzimy jednak 
żadnych racjonalnych podstaw do tego, 
by eliminować z rynku ekogroszki 

– wyjaśnia wiceprezes Adam Gorsza-
nów. Jak wskazuje, eko to gwarancja 
emisyjności na najniższym możliwym 
– w przypadku węgla – poziomie, ale 
też gwarancja najniższego kosztu. – Eko 
oznacza także: ekonomiczny. Szczegól-
nie wobec ostatniego, skokowego wzro-
stu rynkowych cen gazu korzystanie 
z węgla w ogrzewnictwie rozproszonym 
jest najkorzystniejsze ekonomicznie – 
podkreśla Adam Gorszanów. MH

Czy naprawdę chodzi o czyste powietrze?

Ekogroszki na cenzurowanym

Kopalnia Kazimierz-Juliusz doczekała się  
strony internetowej
Dziennikarz i fotografik Maciej Dorosiński przez kilka ostatnich lat dokumentował losy 
sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz – najpierw stopniowo przygotowującej się do wygaszania 
wydobycia węgla, a następnie likwidowanej w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Dzięki jego 
staraniom ten zamknięty ponad sześć lat temu zakład doczekał się specjalnej strony 
internetowej, gdzie znalazło się blisko 270 zdjęć oraz fakty z najnowszej historii kopalni. – Strona 
www.ostatnia-kopalnia.pl daje szansę na udział w pewnego rodzaju podróży sentymentalnej 
do miejsc, których już nie ma. To świadectwo historii tej kopalni, ale i swoista dokumentacja 
likwidacji tak potężnego zakładu pracy, który przez kilka lat znikał kawałek po kawałku. Starałem 
się oddać klimat tego procesu – wyjaśnia autor, który mógł zrealizować swój projekt dzięki 
stypendium marszałka województwa śląskiego w dziedzinie kultury. – Dziś, gdy po ostatniej 
kopalni w Zagłębiu Dąbrowskim została już tylko niewielka część zabudowań, fotografie, filmy 
i wspomnienia pracowników oddające ich emocje związane z tym miejscem mają niezwykłą 
wartość – przekonuje dziennikarz. Ostatnia tona węgla z kopalni Kazimierz-Juliusz wyjechała 
na powierzchnię 29 maja 2015 roku. Decyzję o likwidacji kopalni poprzedziły w 2014 roku liczne 
protesty górników. Ówczesny podziemny strajk w obronie zakładu odbił się echem w całym 
kraju – również te wydarzenia przypomniano na stronie internetowej. Maciej Dorosiński jest 
przekonany, że warto dokumentować i pielęgnować górnicze dziedzictwo, póki jest jeszcze 
na to czas. – Kopalnie jedna po drugiej znikają z krajobrazu regionu; warto w bardziej systemowy 
sposób zadbać, by coś po nich pozostało – mówi. HK

M I G A W K A

Czy jedna decyzja wymusi zmianę tej reklamy? Jeżeli propozycja ministerstwa zostanie przyjęta, Polska Grupa Górnicza będzie musiała opracować nową strategię marketingową. Proponowane przez resort klimatu 
zmiany przekreślą przeprowadzone w ostatnich latach, warte setki milionów złotych inwestycje spółek węglowych w budowę infrastruktury do produkcji ekogroszków
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H A N N A  K R Z Y Ż O W S K A

Spółka Restrukturyzacji Kopalń będzie 
miała nowego szefa. 23 października rada 
nadzorcza odwołała z funkcji prezesa SRK 
Janusza Gałkowskiego, który kierował 
pracami zarządu przez ponad trzy lata, 
od października 2018 roku. Przyczyn dymi-
sji nie podano. – Rada nadzorcza podjęła 
decyzję o wszczęciu postępowania kwali-
fikacyjnego na stanowisko prezesa zarzą-
du spółki. Do czasu jego rozstrzygnięcia 
dwuosobowym zarządem będzie kierował 
wiceprezes ds. ekonomiki i finansów Ra-
dosław Wojtas – informuje rzecznik spółki 
restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros. W za-
rządzie SRK, obok wiceprezesa Wojtasa, 
pozostaje także wiceprezes ds. likwidacji 
kopalń Janusz Smoliło.

USTAWA DAJE STABILNOŚĆ 
I FINANSOWANIE

Zmiana na stanowisku prezesa SRK 
następuje w ważnym dla spółki czasie, 
na krótko przed wejściem w życie zno-
welizowanej ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. Uchwalo-
na 1 października przez Sejm regulacja, 
po przyjęciu przez Senat i podpisaniu 
przez prezydenta, ma wejść w życie 
1 grudnia tego roku. Dla SRK ustawa 
ma znaczenie kluczowe, ponieważ daje 
możliwość przekazywania majątku ko-
palń do spółki przez kolejne ponad dwa 
lata – do końca 2023 roku, a także gwa-
rantuje finansowanie likwidacji tego ma-
jątku ze środków publicznych do końca 
roku 2027. Ponadto utrzymane zostają 
wszystkie dotychczasowe mechanizmy 
służące między innymi likwidacji szkód 
górniczych powodowanych działalno-
ścią byłych kopalń czy zachowaniu cią-
głości świadczeń należnych ich dawnym 
pracownikom. Nowelizacja przedłuża 
również możliwość korzystania z osłon 
socjalnych przez uprawnionych do tego 
pracowników, którzy trafią do SRK wraz 
z przekazanym do likwidacji majątkiem. 
Najogólniej: znowelizowana ustawa dla 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń ozna-
cza możliwość stabilnego działania 
i konsekwentnego wykonywania po-
wierzonych spółce zadań przez kolejne 
lata, z zapewnieniem ich budżetowego 

finansowania. Tym samym zachowana 
zostaje ciągłość procesów restrukturyza-
cyjnych w górnictwie. Co istotne, w sej-
mowym głosowaniu nad ustawą nikt nie 
był przeciw – świadczy to o zrozumieniu 
dla tych procesów ponad politycznymi 
podziałami.

NOWA USTAWA, 
NOWE ZADANIA
Na podstawie znowelizowanej usta-

wy Polska Grupa Górnicza zamierza 
przekazać do SRK wydzielony majątek 
ruchu Pokój w Rudzie Śląskiej, a Ja-
strzębska Spółka Węglowa – ruch Jastrzę-
bie III. Jeżeli, zgodnie z założeniami, no-
welizacja wejdzie w życie 1 grudnia tego 
roku, nie będzie żadnych przeszkód, aby 
przekazanie obu ruchów nastąpiło jesz-
cze w tym roku. Wraz z tymi aktywami 
SRK może przejąć ponad 3,7 tys. pracow-
ników, którzy następnie – w zależności 
od uprawnień – będą mogli skorzystać 
z urlopów górniczych, urlopów dla pra-
cowników zakładów przeróbki mecha-
nicznej węgla oraz z jednorazowych 
odpraw pieniężnych. Po przekazaniu 
majątku – tak jak działo się to dotychczas 
z aktywami trafiającymi do SRK – spółka 
przygotuje szczegółowy harmonogram 
likwidacji i rozpocznie wszystkie dzia-
łania, jakie nakładają na nią przepisy.

DLA WSZYSTKICH  
WYSTARCZY PRACY?
W trakcie prac nad ustawą w Sejmie 

ze strony części posłów pojawił się wnio-
sek o rozszerzenie grupy osób upraw-
nionych do jednorazowych odpraw 
pieniężnych także o obecnych pracow-
ników SRK, którzy – jak argumentowano 
– mogliby stracić pracę, gdy zakończy się 
likwidacja poszczególnych oddziałów 
spółki. Ostatecznie poselska popraw-
ka w tej sprawie nie zyskała akcepta-
cji Sejmu. Czy jednak w SRK faktycznie 
jest grupa pracowników zagrożonych 
utratą pracy? Jak wyjaśnia rzecznik 
SRK Wojciech Jaros, jednym z założeń 
przyjętych przez kierownictwo Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń jest takie pro-
wadzenie działalności, by mimo zmian 
w wykonywanych przez nią zadaniach 
udało się utrzymywać niezbędny skład 
stałej załogi. Wynika to ze specyficznego 

charakteru firmy, która dla prowadze-
nia likwidacji zakładu górniczego po-
trzebuje pracowników o konkretnych 
specjalnościach, potwierdzonych upraw-
nieniami górniczymi. – Przy czym liczba 
zakładów górniczych lub ich części, jakie 
trafiają do SRK, zależy nie od nas, ale 
od szeroko nakreślonych planów prze-
kształcania górnictwa węgla kamien-
nego. Stąd, gdy tylko jest to możliwe, 
stosujemy łączenie zakładów górniczych 
w strukturę jednego oddziału, co zmniej-
sza zatrudnienie obowiązkowego do-
zoru bez naruszania obowiązujących 
przepisów dotyczących organizacji za-
kładów górniczych. W obecnej sytuacji, 
gdy likwidacja kolejnych kopalń znaj-
dujących się w strukturze SRK zmierza 
do fazy końcowej, stajemy przed pro-
blemem określenia w czasie potrzeb 
związanych z liczbą pracowników oraz 
posiadanymi przez nich uprawnienia-
mi. Temat ten jest przygotowywany, jed-
nak określenie konkretnych wielkości 
możliwe będzie dopiero wówczas, gdy 
znane będą plany związane z zamyka-
niem kolejnych kopalń oraz ścieżką ich 

likwidacji, poprzez przekazanie do SRK 
czy w inny sposób – wyjaśnia rzecznik 
spółki restrukturyzacyjnej.

DLA KOGO ALOKACJA?
Ze względu na kończenie prac 

w kolejnych zakładach górniczych 
SRK stopniowo redukuje zatrudnienie. 
Jego obecny stan to 2709 osób, w tym  
772 kobiety. To 259 pracowników 
mniej niż na początku ubiegłego roku. 
Redukcja następowała przede wszyst-
kim z powodu przejścia na emerytury, 
rozwiązywania umów na mocy poro-
zumienia stron (na wniosek pracowni-
ków) lub w trybie wypowiadania tych 
umów – tak przez pracowników, jak 
i przez pracodawcę. Co do zasady, gdy 
dobiegają końca roboty likwidacyjne 
w każdym z oddziałów, firma stara się 
zagospodarowywać osoby w nim za-
trudnione w ramach alokacji między 
oddziałami nadal funkcjonującymi. Na-
tomiast nie można wykluczyć, że pew-
na liczba pracowników nie przyjmie 
zaproponowanych warunków alokacji 
do innego oddziału – wówczas mogą być 

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ. – Prezes Janusz Gałkowski został 
odwołany. Zostało wszczęte postępowanie kwalifikacyjne 

na stanowisko prezesa zarządu. Czy to oznacza nowe otwarcie 
w SRK?

SRK SA Oddział KWK Makoszowy. Wnętrze budynku głównej stacji sprężarek powietrza z 1915 roku
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń
będzie miała nowego szefa

W Katowicach obok zabytkowego Nikiszowca, który dzisiaj nadal tętni życiem, powstanie Dzielnica 
Nowych Technologii. W niedalekiej przyszłości w obiektach z XIX wieku będzie centrum wiedzy 
i technologii
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rozwiązywane umowy o pracę za poro-
zumieniem stron lub w drodze wypo-
wiedzeń. – Warto przy tym pamiętać, 
że około jedna czwarta naszej załogi 
spółki to pracujący emeryci bądź osoby 
z uprawnieniami emerytalnymi – przy-
pomina Wojciech Jaros, wskazując, iż 
przechodzenie na emerytury to natural-
na ścieżka zmniejszania zatrudnienia.

CO PO MAKOSZOWACH?
W pracach nad nowelizacją ustawy 

jako argument na rzecz rozszerzenia 
grupy uprawnionej do odpraw poda-
wano przykład zabrzańskiej kopalni 
Makoszowy, której likwidacja ma za-
kończyć się 31 grudnia 2022 roku. Obec-
nie – według stanu na koniec września 
– stan zatrudnienia w tym oddziale to 
209 osób, wśród których są 42 kobiety; 
26 z nich pracuje w administracji. Biorąc 
pod uwagę przewidywane obecnie odej-
ścia na emerytury, na koniec roku 2022 
w oddziale Makoszowy zostanie około 
200 pracowników. Część z nich nadal 
będzie potrzebna na miejscu – na terenie 
dawnej kopalni funkcjonować będzie 

pompownia stacjonarna na poziomie 
850, szyb północny wentylacyjny oraz 
szyb I zjazdowo-materiałowy. W trakcie 
prac likwidacyjnych zmodernizowana 
zostanie pompownia oraz stacja wenty-
latorów, co wiąże się z potrzebami ko-
palni Sośnica i szybu Guido, połączonych 
pod ziemią z Makoszowami. – Szacuje-
my, że dla obsadzenia stanowisk tech-
nicznych w zostających i nadal funkcjo-
nujących obiektach kopalni Makoszowy 
potrzeba będzie nieco ponad 100 osób 
posiadających odpowiednie uprawnie-
nia górnicze – oceniają przedstawiciele 
SRK.

Zmiana na stanowisku prezesa 
SRK następuje w ważnym dla 
spółki czasie, na krótko przed 
wejściem w życie znowelizowanej 
ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego. 
Uchwalona 1 października przez 
Sejm regulacja, po przyjęciu 
przez Senat i podpisaniu przez 
prezydenta, ma wejść w życie 
1 grudnia tego roku. Dla SRK 
ustawa ma znaczenie kluczowe, 
ponieważ daje możliwość 
przekazywania majątku kopalń 
do spółki przez kolejne ponad 
dwa lata – do końca 2023 roku, 
a także gwarantuje finansowanie 
likwidacji tego majątku 
ze środków publicznych do końca 
roku 2027.

PRACOWNICY WCIĄŻ 
POTRZEBNI

Zgodnie z założeniami, tak jak dzia-
ło się to dotychczas, pozostałym pra-
cownikom spółka może oferować pra-
cę w ramach swojej struktury, zgodnie 
z ich kompetencjami. Trzeba jednak 
pamiętać, że na obecnym etapie można 
mówić o pewnych założeniach, nie zaś 
o konkretnych rozwiązaniach dla kon-
kretnych osób lub grup. Ponadto, gdy 
uda się sfinalizować rozmowy z firma-
mi zainteresowanymi ulokowaniem się 
na terenach kopalni, część obecnych pra-
cowników będzie mogła znaleźć zatrud-
nienie również tam. Nadal realizowana 
będzie również naprawa szkód górni-
czych – w obecnej ewidencji jest kilkaset 
wniosków, które trzeba będzie oceniać 
i stopniowo załatwiać. Utrzymana musi 
być także fachowa obsługa sześciu pom-
powni zewnętrznych umieszczonych 

przy nieckach bezodpływowych. Przy 
czym o tym, jak wyglądać będzie doce-
lowa struktura zatrudnienia w pompow-
niach, zadecyduje oddział SRK – Cen-
tralny Zakład Odwadniania Kopalń, zaś 
o zatrudnieniu przy obsłudze urządzeń, 
terenu, szkód górniczych – oddział Ko-
palnie w Całkowitej Likwidacji, który 
przejmuje tereny i obiekty po zakoń-
czeniu głównych robót likwidacyjnych. 
Równolegle, wspólnie między innymi 
z samorządem Zabrza i Katowicką Spe-
cjalną Strefą Ekonomiczną, SRK chce 
działać na rzecz przygotowania terenu 
dawnej kopalni pod nowe inwestycje.

CZĘŚĆ KOPALNI MYSŁOWICE 
W RĘKACH SAMORZĄDU 
Spółka współpracuje też z innymi 

samorządami, przekazując im wybrany 
pokopalniany majątek. Między innymi 
na początku października sfinalizowano 
rozmowy z władzami Mysłowic dotyczą-
ce przekazania wartych w sumie ponad 
11,3 mln złotych terenów i obiektów daw-
nej kopalni Mysłowice. Na mocy podpi-
sanego już aktu notarialnego najdalej 
do 8 listopada miastu zostanie przeka-
zana tzw. część A kopalni, czyli ponad 

dziewięciohektarowy fragment między 
torami kolejowymi a ulicami Bytomską 
i Świerczyny. Znajdują się tam obiekty 
objęte ochroną konserwatorską: budyn-
ki kompresorowni rozdzielni głównej, 
elektrowni, maszyny wyciągowej szybu 
Łokietek oraz wieża tego szybu, magazy-
ny maszyny wyciągowej szybu Jagiełło, 
kompleks BHP i tzw. budynek rehabilita-
cji. Te należące do Skarbu Państwa tereny 
i obiekty przekazywane są gminie nieod-
płatnie, na co ustawa o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego pozwala 
wówczas, jeśli majątek ma służyć celom 
publicznym. Na pozostałej części pokopal-
nianego terenu – tzw. części B – kończą 
się obecnie rozpoczęte wiosną tego roku 
prace likwidacyjne. Po ich zakończeniu 
ma być możliwe nowe zagospodarowanie 
całego pokopalnianego terenu położonego 
w pobliżu ścisłego centrum miasta.

NOWE ŻYCIE KOPALNI 
RYDUŁTOWY 
W ostatnim czasie SRK sfinalizowa-

ła także rozmowy z gminą Rydułtowy, 
która przejmuje warte blisko 5 mln zło-
tych tereny i obiekty dawnej kopalni 
Rydułtowy. W lipcu przekazano już gmi-
nie ponad 9 tys. mkw. – głównie tereny 
komunikacyjne dawnej kopalni wraz 
z budynkiem warsztatu, a na początku 
października – kolejne tereny o łącz-
nej powierzchni ponad 17,8 tys. mkw. 
To nieruchomości położone w rejonie 
ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach, 
gdzie znajduje się między innymi szyb 
Leon III oraz towarzyszące mu obiekty 
poprzemysłowe, także zabytkowe. Ogó-
łem w minionych kilku latach spółka 
restrukturyzacyjna przekazała gminom 
pogórniczy majątek o łącznej wartości 
kilkudziesięciu milionów złotych i przy-
gotowuje do przekazania samorządom 
kolejne tereny i obiekty w kilkunastu 
miejscowościach. •

SRK SA Oddział KWK Makoszowy. Wnętrze budynku głównej stacji sprężarek powietrza z 1915 roku
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Spółka Restrukturyzacji Kopalń
będzie miała nowego szefa

SRK SA Oddział KWK Mysłowice. Wnętrze budynku dawnej kompresorowni przy szybie Łokietek z 1912 roku

Ciekawa liczba 

4400 
BUDYNKÓW

ponad 4000 budowli, ok. 8500 maszyn
i urządzeń oraz ponad 3100 hektarów 

gruntów – to majątek SRK 
do zagospodarowania. 
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Amerykańska Agencja ds. Informacji Ener-
getycznej (EIA) zakłada, że choć w naj-
bliższych trzech dekadach to odnawial-
ne źródła energii będą odpowiadały 
za wzrost produkcji energii i wywalczą 
sobie największy udział w energetycznym 
rynku, to zużycie węgla wciąż pozostanie 
wysokie. 

Rozwój OZE będzie częściowo wyni-
kał z coraz lepszych technologii, spadku 
ceny generacji, ale przede wszystkim 
z ogromnego wsparcia regulacyjnego, 
jakie ten rodzaj wytwarzania energii 
ma w państwach uprzemysłowionych. 
Dlatego też EIA przepowiada świetla-
ną przyszłość szczególnie dwóm źró-
dłom – fotowoltaice i energii wiatrowej, 
bo to one obecnie mogą liczyć na naj-
większe wsparcie. Prognoza EIA wska-
zuje jednak, że w niektórych regionach 
węgiel wciąż pozostanie podstawowym 
źródłem wytwarzania energii. 

Oczywiście podstawową rolę gra 
koszt. Raport EIA wskazuje, że 99 proc. 

mocy wytwórczych w generacji węglo-
wej wykorzystuje kotły i turbiny parowe, 
które są o 30 proc. mniej sprawne niż 
zyskujący na popularności w ostatnich 
latach gaz ziemny. Oczywiście gaz zy-
skuje głównie tam, gdzie regulacje biją 
w emisje dwutlenku węgla – gaz też po-
woduje emisje CO2, ale na dużo niższym 
poziomie niż węgiel. Większa sprawność 
generatorów gazowych sprawia, że czę-
sto nawet przy wyższych cenach gazu 
jest ona bardziej opłacalna od węglowej.

Wiele jednak zależy od tego, czy 
ma się własne lub przynajmniej bliskie 
złoża gazu, czy trzeba go importować 
w droższej, skroplonej wersji LNG. Zda-
niem EIA prognozowany po 2030 roku 
wzrost cen gazu może spowodować, 
że zwłaszcza w tych rejonach Azji, gdzie 
trzeba wykorzystywać LNG, generacja 
z węgla stanie się bardziej opłacalna. Do-
tyczy to szczególnie tych państw, gdzie 
nie wprowadzono żadnych regulacji do-
tyczących emisji dwutlenku węgla. Oczy-
wiście wiele z tych krajów ze względu 

na klimat i nadmorskie położenie bę-
dzie wykorzystywało energię słoneczną 
i wiatrową, ale ze względu na niestabil-
ność tych źródeł i wysokie koszty ma-
gazynowania energii pozostanie także 
„wierna” węglowi, nawet biorąc pod 
uwagę prognozowany po 2030 wzrost 
kosztów wydobycia węgla. Według cy-
towanego przez Worldcoal raportu EIA 
mimo tego ceny węgla pozostaną niskie 
w stosunku do cen gazu. Według EIA 
odwróci to trend obserwowany w ostat-
nich dekadach. 

W krajach nienależących do OECD 
ilość wytwarzanej energii wzrośnie 
z nieco ponad 2 bln kWh w 2025 roku 
do około 13 bln kWh w roku 2050. 
Za ponad 11 bln kWh będzie odpowia-
dać energia odnawialna, ale dla węgla 
i gazu wciąż pozostanie około 1 bln 
kWh, a to kilkakrotnie więcej niż dziś. 
W krajach OECD mocnemu wzrosto-
wi generacji z OZE będzie towarzyszył 
znaczny spadek generacji ze źródeł 
kopalnych.

Analitycy EIA przewidują, że OZE, 
głównie fotowoltaika i energia wiatrowa, 
będą odpowiadały za 60 proc. globalne-
go wzrostu generacji energii. Według 
EIA za 75 proc. wzrostu generacji energii 
z węgla przewidywanego na lata 2030–
–2050 odpowiadać będą rozwijające się 
kraje azjatyckie nienależące do OECD 
– chodzi między innymi o Tajwan, Wiet-
nam i Tajlandię. Jak wskazuje EIA, wiele 
krajów tego regionu ma ograniczoną 
ilość własnego gazu i musi korzystać 
z importowanego LNG. Mają za to sporo 
węgla i nawet przy uwzględnieniu prze-
widywanego wzrostu cen wydobycia 
wzrost cen gazu ma być na tyle wysoki, 
że węgiel stanie się mimo wszystko bar-
dziej opłacalny. Oczywiście przy zało-
żeniu, że nadal te państwa nie przyjmą 
regulacji ograniczających emisję CO2.

Raport EIA przewiduje, że udział 
węgla w miksie energetycznym tego re-
gionu świata wzrośnie z 33 proc. w roku 
2020 do prawie 50 proc. w 2050 roku. 

PIOTR MYSZOR

OZE

Odnawialne źródła energii węgla 
nie wyprą… gdzieniegdzie

NAUKOWCY PROPONUJĄ NOWY NIETOKSYCZNY PRO-
CES EKSTRAKCJI ZŁOTA. Badacze z fińskiego 
Uniwersytetu Aalto opublikowali artykuł 
w czasopiśmie Chemical Engineering, 
w którym opisują nową skalowalną, 
nietoksyczną alternatywę dla cyjanku 
do ekstrakcji złota z rudy. Nowy proces 
opiera się na wykorzystaniu chlorku, 
jednego z dwóch pierwiastków w soli 
kuchennej, do ługowania i odzyskiwania 
żółtego metalu. „Dzięki naszemu proce-
sowi ilość złota, którą byliśmy w stanie 
odzyskać za pomocą chlorku, wynosi 
aż 84 proc.” – powiedział Ivan Korolev, 
główny autor badania. „Dla porównania 
użycie standardowego procesu cyjanko-
wego z tą samą rudą dało tylko 64 proc. 
w naszym eksperymencie kontrolnym”.
WZROST GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH. Globalny kry-
zys energetyczny, który napędza popyt 

na węgiel, poprawił wyniki Peabody 
Energy Corp. za trzeci kwartał, zwięk-
szając udziały o 17 proc. Sprzedaż 
przekroczyła 900 mln dolarów i była 
najwyższa od siedmiu kwartałów, a sko-
rygowany zysk przed odliczeniem odse-
tek, podatków i amortyzacji wynoszący 
280–290 mln dolarów będzie trzykrot-
nie wyższy niż rok wcześniej, wynika 
ze wstępnych danych. Wyniki dobrze 
wróżą amerykańskim kopalniom, któ-
re wkraczają w sezon zarobkowy pod 
wpływem rosnącej konsumpcji w krajo-
wych przedsiębiorstwach użyteczności 
publicznej, większego popytu na prze-
syłki międzynarodowe i rosnących cen 
na całym świecie. Globalne ożywienie 
gospodarcze zwiększyło zużycie ener-
gii elektrycznej, prowadząc do niedo-
boru gazu ziemnego i dużego popytu 
na węgiel. 

NORNICKEL ZACHĘCA NAUKOWCÓW DO ZNALEZIE-
NIA NOWYCH SPOSOBÓW WYKORZYSTANIA PAL-
LADU. Rosyjski Nornickel, największy 
na świecie producent palladu, zapo-
wiedział rozpoczęcie konkursu dla na-
ukowców, aby znaleźć nowe sposoby 
wykorzystania tego metalu. Globalny 
popyt na niego ostatnio osłabł, ponie-
waż producenci samochodów, którzy 
wykorzystują go w katalizatorach re-
dukujących zanieczyszczenia, zmniej-
szyli produkcję z powodu ograniczonej 
dostępności układów scalonych. – Wie-
rzymy, że pallad ma ogromny potencjał 
wykraczający poza autokatalizatory 
– powiedział Anton Berlin, szef sprze-
daży Nornickel.
GEM DIAMONDS ZNALAZŁ W LETŠENG DWA WYSOKIEJ 
JAKOŚCI KAMIENIE. Skupione na Afryce Gem 
Diamonds poinformowało, że wykopa-
ło dwa białe diamenty typu II w swojej 

kopalni Letšeng w Lesotho. Jednym z su-
rowych materiałów jest 245-karatowy 
biały diament typu II. Drugi, znaleziony 
tego samego dnia, to 102-karatowy ka-
mień. Od czasu przejęcia kopalni w 2006 
roku firma Gem Diamonds znalazła pięć 
z 20 największych diamentów o jakości 
białego klejnotu, jakie kiedykolwiek uda-
ło się odzyskać, co sprawia, że Letšeng 
jest kopalnią diamentów o najwyższej 
na świecie wartości dolara za karat. 
Na średniej wysokości 3100 metrów nad 
poziomem morza operacja jest również 
jedną z najwyższych na świecie kopalni 
diamentów. Firma niedawno zdecydo-
wała się skoncentrować wysiłki produk-
cyjne wyłącznie na Letšeng, sprzedając 
swoją spółkę zależną w Botswanie fir-
mie Okwa Diamonds za jedyne 4 mln 
dolarów. 
 •

Górnictwo na świecie

Według Argus Media spośród sześciu 
największych światowych eksporterów 
tylko Rosja wysyła w tym roku więcej 
węgla niż w 2019 roku. Ogólnie globalny 
eksport węgla w pierwszych ośmiu mie-
siącach roku wyniósł 634,4 mln ton i był 
o 3,2 proc. wyższy niż przed rokiem, ale 
o 6,5 proc. niższy niż w tym samym okre-
sie roku 2019. 

Ten niedobór nakłada się na zwięk-
szone zapotrzebowanie, wynikające 
między innymi z rekordowego poziomu 
wytwarzania energii przez wiele krajów, 
w tym Chiny i Indie, które są głównymi 
konsumentami węgla, i prowadzi do re-
kordowo wysokich cen. 

Wzrost rosyjskiego eksportu 
to przede wszystkim wynik zwięk-
szonego zapotrzebowania Chin 

i wprowadzenia przez władze tego kraju 
zakazu importu węgla australijskiego, 
ale także rosnącego zapotrzebowania 
ze strony Turcji i krajów Unii Europej-
skiej. Według Argus Media od stycznia 
do sierpnia tego roku rosyjski eksport 
węgla wzrósł o 9,1 proc. w porównaniu 
do roku 2019. 

Rynek stracony w Chinach Australia 
starała się zyskać w innych krajach Azji 

Południowo-Wschodniej i w Indiach, 
które w tym roku pozyskały rekordo-
wą ilość australijskiego węgla. W sumie 
jednak australijski eksport tego surowca 
spadł. 

Kolumbia, Indonezja, RPA i USA tak-
że zanotowały w tym roku spadek eks-
portu węgla.

PM

W Ę G I E L  N A  Ś W I E C I E

Węgla na międzynarodowym rynku wciąż mniej  
niż w 2019 roku
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R8 V10 RWD z silnikiem montowanym centralnie od 0 do 100 km/h przyspiesza w 3,7 sekundyTen sportowy samochód będzie dostępny w wariantach Coupé i Spyder
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Czysta radość z jazdy
Ostatnio dużo piszemy o samochodach 
elektrycznych, bo też najmocniej rozpy-
chają się na rynku. Dziś dla przeciwwagi 
coś absolutnie dla miłośników ryczącej 
motoryzacji, która drze asfalt ogromnymi 
mocami silnika – Audi R8 V10 performance 
RWD (Rear Wheel Drive). 

Ten sportowy samochód będzie do-
stępny w wariantach Coupé i Spyder. 
Podobnie jak we wszystkich modelach 
R8 nadwozie zbudowane jest z alumi-
nium na bazie konstrukcji Audi Space 
Frame (ASF), a duże elementy wykonane 
są z tworzywa sztucznego wzmocnionego 
włóknem węglowym (CFRP). R8 V10 per-
formance RWD w wersji Coupé waży za-
ledwie 1590 kg, a w wersji Spyder 1695 kg. 

R8 V10 RWD z silnikiem montowa-
nym centralnie od 0 do 100 km/h przy-
spiesza w 3,7 sekundy (3,8 sekundy dla 
wersji Spyder) i osiąga prędkość mak-
symalną 329 km/h (327 km/h wersja 
Spyder). 

Wolnossący, 5,2-litrowy silnik V10 
FSI o mocy 570 KM zapewnia nie tylko 
niezrównane brzmienie, ale też błyska-
wiczne reakcje i niesamowitą żywio-
łowość. Silnik dostarcza maksymalnie 
550 niutonometrów momentu obroto-
wego – o 10 więcej niż w Audi R8 V10 
RWD, który za pomocą siedmiobiegowej, 
automatycznej skrzyni biegów S tronic 
rozdzielany jest na tylne koła. Czysto 
mechaniczny mechanizm różnicowy 
o ograniczonym uślizgu idealnie roz-
dziela moment obrotowy w zależności 
od sytuacji na drodze, zapewniając do-
skonałą przyczepność nawet wtedy, gdy 
drogi są mokre. 

Zawieszenie i dynamika jazdy zosta-
ły zestrojone specjalnie z myślą o napę-
dzie na tylne koła. Po włączeniu trybu 
sportowego w elektronicznym układzie 
stabilizacji toru jazdy (ESC) zawiesze-
nie i układy bezpieczeństwa pozwalają 
na kontrolowany drift.

Audi R8 V10 performance RWD jest 
budowane – w dużej mierze ręcznie – 
w zakładzie Böllinger Höfe w Neckar-
sulm w Niemczech. Tam też produkowa-
ny jest samochód wyścigowy LMS GT4, 
który wywodzi się z modelu seryjnego 
i w około 60 proc. korzysta z tych samych 
podzespołów. 

TOYOTA BLIŻEJ 
AUTONOMICZNEGO 
PROWADZENIA
Woven Planet Holdings, koncern 

technologiczno-inwestycyjny Toyoty, 
przejął start-up Renovo Motors – zespół 
inżynierów prowadzący pionierskie 
prace nad systemem operacyjnym dla 
samochodów. Specjaliści Renovo mają 
wesprzeć budowę Arene, nowego syste-
mu operacyjnego, który Woven Planet 
tworzy z myślą o kolejnych generacjach 
aut Toyoty oraz innych producentów. 
Ma on w przyszłości zrewolucjonizować 
sposób, w jaki koncern będzie tworzyć 
nowe auta. Jest to kolejne przejęcie, któ-
re wzmocni Toyotę w wyścigu do opra-
cowania najlepszych technologii auto-
nomicznych samochodów i systemów 
bezpieczeństwa następnej generacji.

Woven Planet chce, by Toyota 
tworzyła w przyszłości auta tak, jak 
dziś tworzy się smartfony – na bazie 
zaawansowanego, zintegrowanego 

oprogramowania, uniwersalnego syste-
mu operacyjnego dla samochodów, który 
będzie mógł działać równie sprawnie 
w autach różnych producentów. Jeżeli 
to się uda, Toyota stanie się uniwersal-
nym dostawcą cyfrowego środowiska dla 
całej branży motoryzacyjnej.

– Naszym celem jest stworzenie naj-
bardziej programowalnych samochodów 
na świecie oraz szerokie otwarcie możli-
wości programowania aut przed nieza-
leżnymi zespołami, dzięki uproszczeniu 
software’u dla samochodów. To pozwoli 
znacznie przyspieszyć jego rozwój – po-
wiedział Nikos Michalakis, wiceprezy-
dent ds. oprogramowania Woven Planet 
Holdings.

WŁAŚCICIEL „ELEKTRYKA” 
TO MO KLAWE ŻYCIE…
EV Klub Polska zrealizował 

we współpracy z marką Volkswagen i In-
sightOut Lab badanie wśród użytkowni-
ków BEV zrzeszonych w nim. Chodziło 
o zbadanie, jak wyglądają wakacyjne 
podróże Polaków użytkujących samo-
chody elektryczne. 

Według przekazanych przez klub 
informacji wyniki badania pokazują, 
że stereotypy na temat zbyt małego za-
sięgu i problemów z ładowaniem „elek-
tryków” nie mają wiele wspólnego z rze-
czywistością. Właściciele samochodów 
elektrycznych chętnie wyruszają swoimi 
autami w wakacyjne podróże. Również 
w te bardzo dalekie, liczące 1 tys., a nawet 
2 tys. km, czyli przekraczające zasięg każ-
dego BEV na jednym ładowaniu akumu-
latora. Podczas wyjazdu kierowcy zwykle 
zatrzymują się 1–2 razy na ładowanie. 

Wśród ankietowanych właścicieli BEV, 
którzy wyjeżdżali w ostatnie wakacje 
na urlop swoim autem, nikomu nie zda-
rzyło się unieruchomienie samochodu 
z powodu rozładowania baterii.

Według badania w czasie ładowa-
nia najwięcej ankietowanych je posiłek  
(32 proc) lub pije kawę (27 proc.), więc 
EV Klub Polska uznał, że to „okazja” 
do wypicia kawy, bo ładowanie trwa 
najczęściej od 30 do 45 minut.

Nieco inne zdanie chyba mają na ten 
temat Chińczycy, a więc mieszkańcy kra-
ju, w którym jest najwięcej na świecie 
elektrycznych aut i punktów ładowania. 
Jedna z internautek skarżyła się, że pod-
czas wyjazdu na święta Złotego Tygodnia 
ładowanie auta zajęło jej pięć godzin. 
Czas na morze kawy? Nie, bo w czasie 
pierwszych czterech stała w kolejce 
i bała się wyjść z auta nawet do toalety, 
żeby nie stracić swojego miejsca. Oczy-
wiście nie wyobrażajcie sobie kilometro-
wego korka czekających na ładowarkę 
aut. Było ich zaledwie 20. 

W chińskiej prowincji Hunan, przez 
którą podróżowała pechowa internaut-
ka, w pierwszym dniu Złotego Tygodnia 
przy ładowarkach stanęło 15 668 elek-
trycznych aut, a 96 proc. z nich ładowało 
się w stacjach przy drogach ekspreso-
wych. Według chińskiego państwowego 
operatora energetycznego różnej długo-
ści kolejki stały przy każdej z nich. 

Chiny, gdzie w tym roku sprzedaż 
nowych aut elektrycznych ma sięgnąć 
3 mln sztuk, mają ponad 2 mln łado-
warek, z czego ponad 13 tys. przy 
autostradach. 

 PIOTR MYSZOR

Audi R8 V10 performance RWD jest budowane w dużej mierze ręcznie Zawieszenie i dynamika jazdy zostały zestrojone specjalnie z myślą o napędzie na tylne koła
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Od śmierci Andrzeja minęły dwa mie-
siące. Anna wzięła do ust kolejny łyk 

herbaty i popatrzyła na smutny pokój, 
w którym zaczynało robić się ciemno. 
Podeszła do wielkiej szafy, o którą tak 
długo kiedyś spierała się z mężem, a któ-
ra od lat była podzielona na dwie części. 
Z jednej strony były równo poukładane 
koszule i koszulki, poskładane spodnie. 
W drugiej zawsze panował nieład, 
a chwilowy porządek był szybko burzo-
ny, gdy Anna szukała jakiejś konkretnej 
rzeczy, która zawsze, jak na złość, była 
najbardziej schowana. Zabawne, że ten 
układ w szafie był dokładnym przeci-
wieństwem tego, jak wyglądała ich co-
dzienność. Jego świat przepełniony był 
masą planów, pomysłów i spontanicz-
nych decyzji. Anna zawsze trzymała się 
skrupulatnie ułożonego harmonogramu.

Spokój ich małżeństwa został zbu-
rzony informacją o chorobie Andrzeja, 
która dopadła go nagle. I choć Anna nie 
mogła sobie wyobrazić życia bez męża, 
teraz powoli zaczynała to akceptować. 
Tego dnia ułożyła na podłodze kartony 
i zaczęła układać jego koszulki, koszu-
le i bieliznę. Wtedy w jej ręce wpadło 
zdjęcie włożone pomiędzy części gar-
deroby. Na zdjęciu był Andrzej i jacyś 
dwaj mężczyźni. Jeden z nich obejmo-
wał go w pasie, jednocześnie opierając 
głowę na jego ramieniu. Cała trójka sze-
roko się uśmiechała. Anna wiedziała, 

że zdjęcie musiało zostać wykonane 
najwyżej dwa lata temu – poznawała 
po swetrze, który sama sprezentowała 
Andrzejowi.

Kim jednak byli mężczyźni? I dlacze-
go zdjęcie było ukryte wśród ubrań jak 
sekretny skarb? Anna usiadła na podło-
dze i jakiś czas przyglądała się fotografii. 
Po chwili wyciągnęła telefon i zadzwo-
niła do najlepszego przyjaciela Andrze-
ja. Ten, gdy usłyszał o sprawie, z jaką 
dzwoniła Anna, obiecał, że jeszcze tego 
samego wieczora ją odwiedzi.

Tego dnia Anna miała dostać numer 
telefonu i kilka zdawkowych informacji 
o bliskiej znajomości jej męża z męż-
czyzną ze zdjęcia. Wszystkie informa-
cje były dość tajemnicze, a ona przez 
lata była przekonana, że w jej związku 
nie ma żadnych sekretów. Nigdy nie 
sprawdzała Andrzeja, nie przepytywa-
ła, nie węszyła – nie czuła takiej potrze-
by. Wzięła jednak małą żółtą karteczkę 
z numerem i schowała do kieszeni.

Przez te kilka dni karteczka z nu-
merem i zdjęcie powodowały u kobiety 
lawiny myśli. Anna postanowiła ukrócić 
te mimowolne ataki lęków powodowane 
jej wyobraźnią i zadzwoniła. Nie zapla-
nowała, co powie, nie wiedziała też, czy 
zostanie rozpoznana ani do kogo dzwo-
ni. W słuchawce usłyszała zachrypnięty, 
smutny męski głos. Po krótkiej rozmowie 
mężczyzna zaproponował spotkanie.

Jeszcze tego popołudnia Anna poje-
chała na obrzeża miasta, do dzielnicy, 
w której wcześniej była może raz. Gdy 
zapukała do drzwi mieszkania, czuła, 
jak zaschło jej w gardle. Drzwi otwo-
rzył Adam. Miał góra trzydzieści lat i za-
puchnięte od płaczu, przekrwione oczy. 
Anna siadła naprzeciwko niego i mimo 
że ostatnie miesiące były najcięższymi 
w jej życiu, teraz czuła, jakby u szyi mia-
ła wielki głaz. Dla Adama to spotkanie 
było co najmniej tak samo trudne. Po-
woli, z trudem zaczął wyjaśniać Annie, 
że od kilku lat w wielkiej tajemnicy spo-
tykał się z jej mężem. Przez kolejne go-
dziny opowiadał o wspólnie spędzanych 
weekendach, konferencji w Nowym Jor-
ku, prezentach i wielkiej miłości, jaką 
oboje przeżyli. Anna nie chciała wierzyć 
w to, co słyszy, ale przez większość czasu 
nie mogła się także poruszyć. Gdy uda-
ło jej się wstać, instynkt nakazał jej jak 
najszybciej wybiec z mieszkania i wsiąść 

do samochodu. Jeździła tak przez wie-
le godzin, aż wykończona wróciła 
do domu. Nie wiedziała już, co z życia, 
które dotychczas prowadziła, było praw-
dą. Zaczęła przetrząsać rzeczy swojego 
męża, a kolejne znaleziska potwierdzały 
tylko słowa Adama.

Mijały kolejne tygodnie, a Anna 
wiedziała, że musi jeszcze raz spotkać 
się z mężczyzną, żeby choć postarać się 
zrozumieć ostatnie lata jej małżeństwa. 
Wtedy też Adam powiedział jej o wiel-
kim bólu jej męża, który przez cały ten 
czas chciał jej o wszystkim powiedzieć, 
o jego wielkiej miłości zarówno do niej, 
jak i do niego, o latach szarpaniny.

I choć Annie początkowo wydawało 
się to nie do pojęcia, to zaprzyjaźniła 
się z Adamem. Byli różni, ale przez lata 
kochali tego samego człowieka i nawet 
dla niej samej było dziwne, jaką ulgę 
przyniosło jego towarzystwo.

 •
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Tajemnica

Mówienie sobie po imieniu skraca dystans 
i wprowadza inną atmosferę rozmowy. Co-
raz częściej jest także standardem w wie-
lu organizacjach. Jednak to, kto i kiedy 
proponuje przejście na „ty”, jest często 
dużo bardziej złożone i warto się nad tym 
pochylić.

Przyjęte jest, że przechodzenie 
na „ty” proponuje osoba starsza młod-
szej, a w relacjach towarzystkich kobieta 
mężczyźnie. Na poziomie biznesowym, 
jeśli nie jest to ogólnie przyjęte w danej 
firmie, przejście na taki sposób komuni-
kacji powinno wyjść od osoby wyższej 
rangą, nie odwrotnie. Należy przy tym 
pamiętać, że bycie na „ty” z szefem nie 
oznacza automatycznie, że jest on na-
szym kolegą. W Polsce takie skracanie 
dystansu w pracy jest zjawiskiem stosun-
kowo nowym i w wielu przypadkach na-
dal wprowadza pewien dyskomfort albo 
poczucie sztuczności. Forma zwracania 
się do wszystkich na „ty” jest nierzadko 
popularna w korporacjach i dużych fir-
mach, ale dla wielu osób wciąż pozostaje 
nienaturalna i nie warto jej wprowadzać 
na siłę. Jest także inny aspekt, o którym 
warto pamiętać – zachowanie bardziej 
formalnej komunikacji zawodowej może 
ułatwić negocjacje lub chociażby odrzu-
cenie pewnych warunków umowy, które 
mogą być trudniejsze, gdy relacja zaczy-
na przypominać koleżeńską.

W sytuacjach nieformalnych war-
to zwrócić uwagę na to, jak ktoś nam 
się przedstawia. Jeśli jest to pełne imię 

i nazwisko – to sygnał, że dana osoba 
może sobie nie życzyć, żebyśmy zwra-
cali się do niej po imieniu. Podobnie 
w przypadku poznawania starszych 
osób, na przykład rodziny partnera – 
do momentu jasnego sygnału z ich stro-
ny w dobrym tonie jest trzymanie się 
formalnych zwrotów. 

Pewna sieć handlowa kilka lat temu 
próbowała wprowadzić zasadę zwra-
cania się do klientów po imieniu – było 
to jednak nienaturalne i dawało prze-
ciwny od zamierzonego efekt, a zamiast 
przyjacielskiej atmosfery ludzie czuli się 
nieswojo. Dlatego jak przy wielu kwe-
stiach także i w tej warto obserwować 
zachowanie innych i nie silić się na wy-
muszone przechodzenie na „ty”.

O formach grzecznościowych war-
to także pamiętać podczas robienia za-
kupów, w hotelu czy restauracji – choć 
ta kwestia jest dość oczywista. HK

Sezon grypowy zaczął się w najlepsze, ale 
nie ogranicza się tylko do tej jednej cho-
roby. Tysiące dzieci trafiają do oddziałów 
pediatrycznych z powodu syncytialnego 
wirusa oddechowego (RSV). W zeszłym 
roku wirus ten nie występował z powo-
du lockdownu związanego z pandemią  
COVID-19 i brakiem zajęć w szkołach. Wi-
rus RSV to patogen wywołujący zakażenia 
układu oddechowego. Przenosi się drogą 
kropelkową, przez bezpośredni kontakt 
oraz zakażone przedmioty. Szczyt zacho-
rowań występuje od listopada do marca. 

KTO JEST W GRUPIE RYZYKA?
Szczególnie narażone są dzieci 

w wieku do trzech miesięcy. Największe 
ryzyko zakażenia wirusem RSV istnieje 
u wcześniaków, które nie mają wykształ-
conych odpowiednich przeciwciał. W tej 
grupie patogen może być odpowiedzial-
ny za dysplazję oskrzelowo-płucną pro-
wadzącą do niewydolności oddechowej. 
Wirus może jednak stanowić poważne 
zagrożenie również dla seniorów, któ-
rych układ odpornościowy jest słabszy, 
zwłaszcza dla osób z chorobami serco-
wo-płucnymi. Dużo gorzej znoszą zaka-
żenie także osoby cierpiące na astmę 
i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

JAKIE OBJAWY DAJE WIRUS RSV?
Początkowo objawy infekcji przypo-

minają przeziębienie lub grypę. Ponadto 
stopniowo pojawiają się przekrwienie 
błony śluzowej nosa, kaszel, świszczący 

oddech, ból głowy i podwyższona tem-
peratura. Ze względu na niespecyficz-
ne objawy choroba ta może być przez 
dłuższy czas niezauważona. Sygnałem 
skłaniającym do wizyty u lekarza stają 
się zwykle powikłania, na przykład pro-
blemy z oddychaniem.

CZY TĘ CHOROBĘ MOŻNA LECZYĆ?
Zakażenie wirusem RSV leczy się ob-

jawowo. Najważniejsze jest właściwe na-
wodnienie, ale podaje się też lekarstwa 
rozszerzające oskrzela, które ułatwiają 
oddychanie. Leczenie RSV u dorosłych 
polega na podawaniu silnych leków 
przeciwwirusowych (na przykład ry-
bawiryny). Podawane są również leki 
przeciwgorączkowe, czasem antybiotyki. 
W przypadkach niewydolności oddecho-
wej stosuje się mechaniczne sposoby 
wspomagania funkcji oddechowej.

JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED WIRUSEM?
Seniorzy przebywający w domach 

opieki, dużych skupiskach czy zajmujący 
się małymi dziećmi powinni często myć 
ręce, aby zapobiec rozprzestrzenianiu 
się wirusa. Dzieciom z grupy wysokiego 
ryzyka zaleca się profilaktyczne podanie 
przeciwciał. •

Z D R O W I E

Brak oddechu, czyli wirus 
RSV
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Mówmy sobie na ty
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Pamiętajmy, że dla niektórych osób przechodzenie 
na „ty” może być bardzo niekomfortowe
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DO KOŃCA ROKU INFLACJA W POLSCE PRZEKROCZY 
6 PROC. R/R. Powodem są utrzymujące się 
w najbliższych miesiącach podwyżki 
cen żywności – prognozują analitycy 
Goldman Sachs. Według nich presja ce-
nowa na rynku energii prawdopodobnie 
przełoży się na wyższą inflację w ko-
lejnych kwartałach. W nadchodzących 
miesiącach inflacja w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej nadal będzie ro-
snąć, głównie przez efekty bazowe oraz 
podwyżkę cen żywności i surowców 
energetycznych. 

W 2020 ROKU LICZBA OBYWATELI ŻYJĄCYCH 
W SKRAJNYM UBÓSTWIE ZWIĘKSZYŁA SIĘ O 378 TYS. 
OSÓB. Obecnie żyjących poniżej minimum 
egzystencji jest około 2 mln osób, w tym 
410 tys. dzieci (wzrost o 98 tys.) i 312 tys. 
seniorów (wzrost o 49 tys.). Poniżej mini-
mum socjalnego żyje 15,7 mln Polaków 
– wynika z najnowszego opracowania 
Poverty Watch 2021. Minimum egzysten-
cji w 2020 roku to jedynie 640 złotych 
miesięcznie dla gospodarstw jednooso-
bowych oraz 1727 złotych miesięcznie 
dla czteroosobowej rodziny, w której 
jest dwoje rodziców i dwoje dzieci do  
14 lat. Życie poniżej minimum egzysten-
cji to funkcjonowanie w ciągłym ryzyku 
dla zdrowia i życia człowieka. Dużym 
zagrożeniem dla najuboższych będzie 
rosnąca inflacja. Zdaniem twórców ra-
portu w 2020 roku aż 44,4 proc. dzieci 
mogło być wykluczonych społecznie, 
czyli nie miało możliwości realizowa-
nia swych potrzeb, bowiem w koszyku 
minimum socjalnego jest wyżywienie, 
ubranie, możliwość korzystania z trans-
portu, kultury, sportu i wypoczynku, czy-
li wszystkiego tego, co jest niezbędne nie 
tylko do przeżycia, lecz także rozwoju.

WARTOŚĆ BITCOINA PRZEKROCZYŁA 62 TYS. DO-
LARÓW. Jego wartość w trzy tygodnie 
zwiększyła się o prawie 50 proc. Od  
21 lipca, kiedy cena bitcoina spadła poni-
żej psychologicznej bariery 30 tys. dola-
rów, analitycy wskazywali na możliwość 
większego odpływu kapitału z tego ryn-
ku, kryptowaluta o największej kapita-
lizacji na świecie po raz kolejny zaczęła 
odrabiać straty. •

Polacy kupują coraz więcej piw w pusz-
ce, mają też ich coraz większy wybór. 
Obecnie już nie tylko koncerny, ale tak-
że browary rzemieślnicze rozlewają swo-
je trunki do dużo lżejszego i tańszego 
od szkła opakowania. Co ważne, alumi-
nium może podlegać recyklingowi prak-
tycznie w nieskończoność.

W Polsce wciąż najpopularniej-
szym opakowaniem pozostaje butel-
ka. Branża wylicza, że piwo w szkle 
(zwrotnym i bezzwrotnym) wybiera 
52 proc. Polaków, po aluminium sięga 
44 proc., a 4 proc. stanowią opakowania 
typu keg. Eksperci przekonują jednak, 
że ubiegły rok był w branży rokiem 
puszki – zarówno jeśli chodzi o bro-
wary regionalne, jak i rzemieślnicze. 
Coraz więcej piw z górnej półki trafia 
do sprzedaży właśnie w tych opako-
waniach. Przykładowo Browar Amber 
z Pomorza zanotował 10-procentowy 
wzrost sprzedaży rozlewanych do pu-
szek piw Amber Pils i Amber Natural-
ny. Kilkudziesięcioprocentowymi wzro-
stami mogą się też pochwalić między 
innymi Browar Nepomucen czy Pinta, 
które zainwestowały w stacjonarne li-
nie do napełniania puszek.

Przedstawiciele browarów zwracają 
uwagę, że wokół aluminiowych puszek 
pokutują mity, jak ten o metalicznym 
posmaku piwa. W rzeczywistości we-
wnętrzne ścianki są pokryte specjalnymi 

powłokami, które oddzielają płyn-
ną zawartość od metalu. Opinia 
o nie najlepszym smaku piwa 
z puszki mogła wziąć się również 
z tego, że przez lata sprzedawano 
w nich piwa tańsze i gorsze jakościowo. 
Puszka to również bardzo ekologiczna 
forma opakowania – aluminium można 
permanentnie przetwarzać i poddawać 
recyklingowi. 

Wielka kariera puszki w browar-
nictwie zaczęła się w 1935 roku, kiedy 
po raz pierwszy wykorzystał ją ame-
rykański browar Gottfried Krueger 
z Newark w stanie New Jersey. Już 
dwa lata później 23 brytyjskie browa-
ry oferowały 40 różnych marek piwa 
w tym opakowaniu. Pierwsza całkowi-
cie aluminiowa puszka trafiła na rynek 
w 1964 roku.

PIWO Z EPOKI ŻELAZA
Archeologowie prowadzący bada-

nia w kopalniach soli w Austrii odkryli 
dwa gatunki grzybów sprzed tysięcy lat 
używanych do fermentacji. Znalezione 
w regionie Hallstatt-Dachstein/Salzkam-
mergut grzyby były stosowane do pro-
dukcji piwa i sera. Jak podkreślają ba-
dacze, to pierwszy molekularny dowód 
na konsumpcję piwa i sera z niebieską 
pleśnią w Europie w epoce żelaza. Od-
krycia te pomagają lepiej poznać sposób 
życia prehistorycznych górników pracu-
jących w kopalniach soli w Hallstatt i ich 

praktyki kulinarne. Ludzie ży-
jący w tym regionie 2700 lat 

temu stosowali bogatą w błon-
nik i węglowodany dietę, którą uzu-

pełniali białkiem z roślin strączkowych 
oraz owocami, orzechami i produktami 
zwierzęcymi. Wszystko wskazuje na to, 
że górnicy z Hallstatt znali metodę fer-
mentacji żywności i używali w jej pro-
cesie takich samych mikroorganizmów, 
jakie są wykorzystywane we współcze-
snym przemyśle.

TYSKIE ONLINE
Kompania Piwowarska otworzyła 

internetowy sklep piwa Tyskie, w któ-
ry można kupić między innymi gadże-
ty związane z tą marką i jej historią. 
Ciekawymi pozycjami są replika kufla 
z 1929 roku, który powstał na 300-lecie 
browaru, i ceramiczny kufel z pokrywką 
z limitowanej edycji. Miłośnicy historii 
mogą również wybierać w plakatach, 
blachach, pocztówkach i magnesach 
utrzymanych w stylu retro, a także kupić 
anglojęzyczną książkę o Tyskich Browa-
rach Książęcych. W asortymencie skle-
pu są także koszulki, skarpety, czapki, 
torby i plecaki, nosidło na piwo z tanka 
oraz stalowe otwieracze z logo marki. 
Sklep online jest odpowiedzią na prośby 
i sugestie od fanów, którzy chcieli mieć 
w swoich zbiorach pamiątki i symbole 
Tyskich Browarów Książęcych. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
I TRZASK BATA KONIE BRATA
Nagrodę wylosował: JAROSŁAW KORBECKI.
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