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KATOWICE. Spotkanie ekspertów branży górniczej

Kopalnie bez górników
Czy taki widok jak na zdjęciu wkrótce będzie obrazem przeszłości? Czy możliwe jest 

funkcjonowanie kopalni bez ludzi? W Katowicach trwało V Międzynarodowe Sympozjum 
Nauki i Inżynierii Bezpieczeństwa w Górnictwie (V ISMSSE – International Symposium on Mine 
Safety Science and Engineering) – cykliczne, odbywające się co dwa lata spotkanie ekspertów, 

naukowców i specjalistów branży wydobywczej na świecie. Prof. Stanisław Prusek, dyrektor GIG, 
mówił o chińskim planie uruchomienia w 2025 roku 100 bezobsługowych kopalń węgla, w których 

zatrudnienie ludzi zostanie ograniczone do absolutnego minimum. Mają to być w założeniu tzw. 
inteligentne kopalnie.
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Kopalnia ROW najlepsza 
w konkursie BHP
Polska Grupa Górnicza.

STRONA 5

Oczekiwanie na zielone światło 
z Brukseli
Związkowcy niezadowoleni z tem- 
pa realizacji umowy społecznej.

 STRONA 8

Chiny koncentrują się na czystym 
i efektywnym wykorzystaniu 
węgla
XIX edycja targów China 
International Coal Mining 
Technology Exchange and 
Equipment Exhibition.
 

STRONA 9

Tomasz Cudny, prezes JSW SA: –  Od połowy 
sierpnia obserwujemy  
dynamiczny wzrost 
notowań węgli  
koksujących.  
Rynek nam sprzyja.
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Racjonalnie gospodarować 
złożem
N ie około 16 mln ton, ale 13,8 mln ton węgla wydobę-

dziemy w 2021 roku. W następnych latach produkcja 
węgla ma być na poziomie powyżej 14 mln ton. Ta in-
formacja spowodowała spore tąpnięcie kursu akcji JSW. 

W oficjalnym komunikacie giełdowym JSW podała, 
że zmiana założeń dotyczących produkcji węgla 

jest związana między innymi ze stopniowym przecho-
dzeniem na model funkcjonowania spółki w kierunku 
zwiększania udziału produkcji przede wszystkim węgla 
koksowego oraz ze schodzeniem z eksploatacją węgla 
do niżej położonych pokładów, co wiąże się z trudniej-
szymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Zdaniem zarządu ograniczenie wydobycia ma rów-
nież na celu zapewnienie bezpieczeństwa załogi 

przy wzroście zagrożeń naturalnych, w szczególności 
zagrożenia klimatycznego, metanowego i tąpaniami 
oraz zagrożeń płynących z trudniejszych warunków 
geologicznych.

B ez względu na uzasadnienie jedno jest pewne – pla-
ny sprzed kilku lat się zdezaktualizowały. Strategia 

w części dotyczącej wydobycia jest nie do korekty, tylko 
do poprawki. Trzeba ją po prostu dostosować do realiów. 
Pozostałe etapy strategii muszą być dostosowane do zmie-
niającego się świata. W ciągu kilku lat ten świat zmienił 
się tak, że trudno go poznać. Mamy tę przewagę, że mamy 
produkt strategiczny, jakim jest węgiel koksowy. 

Jedno jest pewne – w dającej się przewidzieć przyszło-
ści węgiel koksowy będzie niezbędny do produkcji 

stali, bo tylko z niego można wyprodukować koks sto-
sowany w wielkopiecowym systemie wytopu. Teraz 
od nas zależy, jak racjonalnie będziemy gospodarować 
tym bogactwem, bo nawet największe złoża kiedyś się 
wyczerpią.  
 •

Czekamy na zielone światło

W iele emocji towarzyszy oczekiwaniu na decyzję Ko-
misji Europejskiej w sprawie propozycji programu 

dla górnictwa. Unijni urzędnicy mają ustosunkować się 
do umowy społecznej zawartej w maju. Zakłada ona 
między innymi wygaszanie kopalń węgla energetycz-
nego do końca 2049 roku. 

N ie byłoby problemu, gdyby chodziło o samo wyga-
szanie wydobycia. Unia Europejska przyjęłaby takie 

rozwiązanie bez sprzeciwu. Chodzi o to, że kopalnie 
węgla energetycznego potrzebują pieniędzy. Nie można 
ich przekazać z budżetu tak długo, jak długo nie będzie 
zgody Komisji Europejskiej. Procedura uzgodnień, 
konsultacji i wypracowywania ostatecznej zgody trwa 
od września tego roku, ale w unijnej machinie ta spra-
wa może mielić się jeszcze kilka miesięcy, a nawet rok. 

C zy w takim razie branża jest skazana na czekanie? 
Taka opcja oznaczałaby dramat. Dlatego pierwszym 

etapem jest tak zwana prenotyfikacja rozwiązań za-
wartych w majowym porozumieniu. Przedstawiciele 
Ministerstwa Aktywów Państwowych liczą, że 2 grud-
nia Komisja Europejska może dać zielone światło dla 
polskiej propozycji programu dla górnictwa opartego 
na umowie społecznej dotyczącej tej branży. Tego dnia 
w Brukseli zaplanowano kolejne spotkanie ws. preno-
tyfikacji tych rozwiązań. Jeżeli na tym etapie program 
uzyska akceptację, będzie ona czymś w rodzaju rękoj-
mi, że ostateczna decyzja będzie na „tak”. 

W Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli 
Ministerstwa Aktywów Państwowych ze stroną spo-

łeczną w sprawie wdrożenia zapisów umowy społecz-
nej. Przedstawiciele MAP poinformowali, że na razie 
nie ma sygnałów, jakoby w umowie były zapisy wzbu-
dzające sprzeciw unijnych urzędników. To oznacza, 
że jest wielka szansa, abyśmy dostali dobrą informa-
cję – mamy zielone światło dla pomocy publicznej dla 
górnictwa węgla energetycznego.

•
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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

29-LETNI GÓRNIK Z RUCHU CHWAŁOWICE KWK ROW ZGINĄŁ 
19 LISTOPADA około 700 m pod ziemią w wyniku przerwa-
nia tamy izolacyjnej i wylania się podsadzki. Dwaj inni 
pracownicy trafili do szpitala. Zmarły pracownik to 12. 
w tym roku śmiertelna ofiara pracy w polskim przemyśle 
wydobywczym i ósma w kopalniach węgla kamiennego.

JANUSZ SMOLIŁO, DOTYCHCZASOWY WICEPREZES SPÓŁKI RESTRUK-
TURYZACJI KOPALŃ DS. LIKWIDACJI KOPALŃ, został nowym preze-
sem firmy. Rada nadzorcza wybrała go spośród trzech 
kandydatów. Zastąpił odwołanego w październiku 
Janusza Gałkowskiego. Wcześniej Smoliło był między 
innymi dyrektorem należącej do SRK likwidowanej 
kopalni Centrum w Bytomiu.

DZIAŁAJĄCE W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ ZWIĄZKI ZAWODOWE 
wystąpiły do zarządu spółki o rozpoczęcie rozmów 
płacowych, wskazując między innymi na rosnące z po-
wodu inflacji koszty utrzymania. Rozmowy w tej spra-
wie zaplanowano na 30 listopada. Związkowcy liczą, 
że uda im się wynegocjować jednorazową premię dla 
każdego pracownika.

TEGOROCZNA PRODUKCJA WĘGLA KAMIENNEGO W KOPALNIACH 
TAURON WYDOBYCIE będzie o ponad pół miliona ton więk-
sza niż przed rokiem – poinformowała spółka, która 
w ostatnim czasie zwiększyła łączną liczbę frontów 

wydobywczych w swoich kopalniach do siedmiu. 
W całym ubiegłym roku produkcja węgla w Tauronie 
przekroczyła 4,5 mln ton, a po trzech kwartałach br. 
wyniosła 3,7 mln ton.

W KOŃCU TEGO ROKU GRUPA TAURON będzie gotowa 
do ewentualnego przekazania aktywów wydobyw-
czych, skupionych w spółce Tauron Wydobycie, 
na rzecz Skarbu Państwa – potwierdzili przedstawiciele 
Grupy, zaznaczając, że faktyczny termin potencjalnego 
przeniesienia aktywów nie jest obecnie znany i zależy 
od resortu aktywów państwowych.

W MYSŁOWICACH I STALOWEJ WOLI MAJĄ POWSTAĆ KOLEJNE FARMY 
FOTOWOLTAICZNE W RAMACH PROGRAMU TAURON PV, zakładające-
go inwestycje tego typu na terenach zrekultywowanych 
lub wymagających rekultywacji. Działająca już farma 
w Jaworznie wytworzyła dotąd 5,2 tys. MWh energii.

DO UZGODNIEŃ MIĘDZYRESORTOWYCH trafił projekt rozpo-
rządzenia regulującego zasady udzielania i rozliczania 
dotacji budżetowej na finansowanie rent wyrównaw-
czych dla byłych pracowników kopalń węgla kamien-
nego. To kolejny konsultowany projekt rozporządzenia 
do znowelizowanej ustawy górniczej, po projektach 
dotyczących dotacji na urlopy górnicze i jednorazowe 
odprawy pieniężne.

ZABYTKOWA KOPALNIA GUIDO W ZABRZU przygotowuje pod-
ziemną trasę turystyczną poświęconą historii strajku 
w kopalni Piast w Bieruniu, gdzie w grudniu 1981 roku 
ponad tysiąc górników przez dwa tygodnie protesto-
wało pod ziemią przeciwko wprowadzeniu stanu wo-
jennego. Bilety już są dostępne, a trasa będzie czynna 
od 9 grudnia.

INNOWACYJNY POLSKI SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ ŁĄCZNOŚCI 
DLA RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH I PRACOWNIKÓW KOPALŃ RESYS, 
umożliwiający – obok wielu innych funkcji – połącze-
nia głosowe pod ziemią i łączność z powierzchnią, 
będzie wdrożony w wybranych australijskich kopal-
niach firmy Coal Services Pty. Systemem interesuje 
się też kopalnia złota z RPA – podała komercjalizująca 
technologię firma 2RHP.

INWESTOR Z AZJI KUPIŁ URZĄDZENIA WALCOWNI RUR BEZ SZWU 
zamówione wiele lat temu dla Walcowni Rur Jedność, 
która nigdy nie została dokończona i uruchomiona. 
Natomiast w listopadzie pełnoprawnym właścicielem 
terenów byłej walcowni w Siemianowicach Śląskich 
zostało Towarzystwo Finansowe Silesia. Po dwóch 
dekadach starań otwiera to drogę do nowego zagospo-
darowania tego poprzemysłowego terenu. 

  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Wszystko się łączy
Co się dzieje z węglem kamiennym? W ciągu jednego dnia 
dowiadujemy się z części mediów, że tanieje, a z innej 
części, że drożeje. Powód drożyzny – Chiny kupują każ-
de ilości węgla, płacąc za nie każdą cenę. To odbija się 
na cenie ropy i gazu na świecie, a nakładając na ogra-
niczenie dostaw z Rosji, zagraża unijnej Europie total-
nym blackoutem. A zaraz obok pojawia się wiadomość 
o spadku cen węgla na chińskich giełdach, z czego rów-
nie poważni eksperci wywodzą, że Europa obejdzie się 
w tym roku bez systemowych wyłączeń. Zatem nie ma się 
czym przejmować.

W polskich warunkach media, które przez większą 
część roku plują na górnictwo i węgiel, od początku 
chłodnego sezonu rozpaczają nad brakiem w składach 
wystarczającej ilości węgla grubego i groszków oraz 
nad cenami. 

O powtarzanym od lat argumencie, że im mniej 
węgla w Polsce wydobywamy, tym drożej będzie on 
nas kosztował, i że można go spalać, ograniczając ilość 
cząsteczek unoszonych z dymem, nikt nie pamięta. 
Miliardy wywalane na antywęglową propagandę przy-
niosły efekt. Przy tym najbardziej przeciwni węglowi 
są ci, którzy nie mają potrzeby lub możliwości prostego 
przeliczenia, ile będzie kosztować nie kraj, ale ich in-
dywidualnie odejście od niego.

Obecny kryzys energetyczny wygląda jak ogólno-
światowa spekulacja wykorzystująca spory polityczne 
oraz lokalne niechęci i urazy. Bije w nas wszystkich, 
gdy zamiast szukać logicznych rozwiązań, tzw. siły 
polityczne rozgrywają się nawzajem. To nie tylko spra-
wa polska. Francja popiera Maroko w sporze o Saharę 
Zachodnią, więc Algieria „ma problemy” z dostarcza-
niem gazu do Francji. Tak samo jak Rosja z rurociągiem 
idącym przez Ukrainę. 

Jak dowcip brzmi wobec tego informacja, że wszyst-
ko zaczęło się od spadku wydobycia węgla w Chinach, 
spowodowanego sukcesami tamtejszych władz w walce 
z korupcją w firmach węglowych.  ZBIGNIEW KORWIN
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Na początku przyszłego roku Jastrzębska 
Spółka Węglowa przedstawi zaktualizo-
waną strategię, a w niej między innymi 
oczekiwany poziom rocznej produkcji 
węgla i zakładane nakłady inwestycyjne. 

– Aktualizacja strategii nie jest wy-
wróceniem tego, co znajduje się w obo-
wiązującym dokumencie, ale uaktual-
nieniem wynikającym głównie z tego, 
co dzieje się w otoczeniu, szczególnie 
na pograniczu przyroda–technika – 
tłumaczył prezes JSW Tomasz Cudny 
podczas konferencji podsumowującej 
wyniki Grupy JSW w trzech kwartałach 
tego roku. 

W trzecim kwartale Grupa mia-
ła 267,8 mln złotych zysku netto, choć 
za dziewięć miesięcy roku nadal ma stra-
tę w wysokości 62,7 mln złotych. Warto 
jednak przypomnieć, że rok wcześniej 
strata po trzech kwartałach przekracza-
ła 1 mld złotych. – Od połowy sierpnia 
obserwujemy dynamiczny wzrost no-
towań węgli koksujących. Rynek nam 
sprzyja, tym bardziej że wzrasta też za-
potrzebowanie na węgiel koksowy poza 
Chinami. Pamiętajmy, że rynek koksu 
jest rynkiem globalnym, a koks z Polski 
konkuruje z dostawami tego surowca 

z całego świata – mówi prezes jastrzęb-
skiej spółki.

W TYM ROKU MNIEJ WĘGLA
W listopadzie JSW poinformowała 

o weryfikacji podstawowych założeń 
operacyjnych na 2021 rok, zmniejszając 
zakładany na ten rok poziom wydoby-
cia z około 16 mln ton do 13,8 mln ton. 
Jednocześnie zapewniono, że wysyłki 
węgla są realizowane zgodnie z umo-
wami dzięki zgromadzonym zapasom. 
Ewentualne różnice są przedmiotem 
uzgodnień z odbiorcami, co jednak nie 
zaburza w żaden sposób wieloletniej 
współpracy z klientami – zapewnia 
JSW. 

Firma chce utrzymać wydobycie 
w kolejnych latach powyżej 14 mln ton 
węgla rocznie – wobec zapisów w obec-
nej strategii mówiących o produkcji 
nawet około 18 mln ton w roku 2030. 
Rosnąć ma udział węgla koksowego 
w całości produkcji, po trzech kwarta-
łach br. przekraczający 81 proc. Spół-
ka tłumaczy tegoroczne zmniejszenie 
wydobycia warunkami geologiczno-
-górniczymi, w tym charakterem na-
potkanych w kopalniach uskoków tek-
tonicznych. Podobne uwarunkowania 

zdecydowały o przesunięciu w czasie 
terminu rozpoczęcia wydobycia wę-
gla koksowego w nowo budowanej ko-
palni Jastrzębie-Bzie. Jak poinformo-
wał wiceprezes JSW ds. technicznych 
Edward Paździorko, pierwsza ściana 
wydobywcza w tej kopalni nie będzie 
uruchomiona – jak wcześniej zakłada-
no – w końcu tego roku, ale na przeło-
mie pierwszego i drugiego kwartału  
2022 roku. W drugim półroczu ma ru-
szyć tam kolejna ściana.

Firma chce utrzymać wydobycie 
w kolejnych latach powyżej  
14 mln ton węgla rocznie.

PRZYCHODY WYŻSZE PRAWIE 
O JEDNĄ TRZECIĄ

JSW konsekwentnie nastawia się 
na produkcję wysokiej jakości węgla 
koksowego. I choć w trzech kwartałach 
br. wydobycie w kopalniach JSW (blisko 
10,2 mln ton) było o 4,1 proc. niższe niż 
w porównywalnym okresie rok wcze-
śniej, to produkcja węgla koksowego (po-
nad 8,2 mln ton) była o 3,4 proc. wyższa 

rok do roku, zaś ubytek dotyczył węgla 
energetycznego. 

Sprzedaż węgla ogółem (11,1 mln 
ton) wzrosła rok do roku o 11,8 proc., 
a stan zapasów na zwałach zmniej-
szył się z około 2,4 mln ton na koniec 
września 2020 roku do 1,1 mln ton 
po trzech kwartałach br. Średnia cena 
węgla z JSW wzrosła w ciągu trzech 
kwartałów o 4,5 proc. (do 477,58 zło-
tych za tonę), a cena koksu o ponad 
40 proc. (do 1108,93 złotych za tonę). 
W efekcie większej sprzedaży i cen 
przychody grupy JSW wzrosły do po-
nad 6,7 mld złotych (o ponad 31 proc.), 
a wynik EBITDA osiągnął wartość  
1,44 mld złotych (rok wcześniej minus 
99,4 mln złotych). 

Przedstawiciele spółki zapewniają, 
że przygotowuje ona nowe fronty wy-
dobywcze, których w przyszłym roku 
będzie o dwa więcej niż w kończącym 
się 2021 roku. W ciągu trzech kwarta-
łów – w ramach robót korytarzowych 
– wydrążono 60,7 km nowych wyrobisk 
– ponad 13 proc. więcej niż rok wcze-
śniej. W trzech kwartałach br. Grupa 
JSW przeznaczyła na inwestycje niespeł-
na 1,2 mld złotych.

MH

R E K L A M A

Prezes Tomasz Cudny: Rynek nam sprzyja

JSW pracuje nad aktualizacją strategii
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21 listopada górnicy po raz 31. przybyli 
z doroczną branżową pielgrzymką na Ja-
sną Górę. Dzień wcześniej górnicze dele-
gacje uczestniczyły w katowickiej kate-
drze w uroczystości beatyfikacji ks. Jana 
Franciszka Machy – zaangażowanego 
w działalność charytatywną śląskiego ka-
płana, zgładzonego w 1942 roku przez 
hitlerowców. Wśród instytucji wspierają-
cych to ważne dla Kościoła wydarzenie 
była Polska Grupa Górnicza. 

– To jeden z najważniejszych, je-
śli nie najważniejszy dzień w prawie 
100-letniej historii archidiecezji katowic-
kiej, wydarzenie o charakterze ogólno-
polskim. Mówimy, że błogosławiony to 
ktoś wyniesiony na ołtarze. Ale tak na-
prawdę – on schodzi z nieba na ziemię, 
by nam towarzyszyć, orędować, inspi-
rować, także w naszych sytuacjach co-
dziennych – tłumaczył sens beatyfikacji 
katowicki biskup pomocniczy Grzegorz 
Olszowski. Uroczystościom beatyfika-
cyjnym przewodniczył delegat papie-
ża Franciszka, prefekt watykańskiej 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych,  
kard. Marcello Semeraro. 

Dzień przed beatyfikacją ks. Jana 
Machy hierarcha pojawił się między 

innymi przed Krzyżem-Pomnikiem 
przed katowicką kopalnią Wujek, gdzie 
złożył kwiaty, a następnie modlił się 
z delegacją górników, wiernymi oraz 
proboszczem miejscowej parafii Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. – Głęboko 
mnie porusza możliwość modlitwy wła-
śnie tutaj, u stóp kopalni – w miejscu, 
gdzie oddało życie dziewięciu górników 

w czasie Solidarności. To miejsce, które 
przypomina i wyraża nasze pragnienie 
wolności, ale jest również wyrazem na-
szej wiary – mówił kardynał.

PRZED BARBÓRKĄ 
– NA JASNĄ GÓRĘ
W niedzielę po uroczystościach be-

atyfikacyjnych w Katowicach górnicy 

przybyli z doroczną przedbarbórkową 
pielgrzymką na Jasną Górę.  

Mszy dla pielgrzymów przewodni-
czył bp Paweł Stobrawa z Opola.  – Mimo 
świętowania z niepokojem myślimy 
o przyszłości. Razem z wami niesiemy 
w sercu niepewność, która rodzi zapo-
wiedź zmian strukturalnych w sektorze 
górniczym i energetycznym – mówił bi-
skup, zachęcając jednocześnie górników, 
by mimo trosk i niepokojów związanych 
z pracą inwestowali w życie duchowe. 
– Potrzebna jest zwykła, ludzka uczci-
wość, życzliwość, dobroć, poszanowanie 
– i te wartości zechciejcie pielęgnować 
w sobie i w swoich rodzinach – zachęcał 
biskup Paweł Stobrawa. W dorocznej 
pielgrzymce, której organizatorem jest 
Krajowy Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność, uczestniczyli 
górnicy węgla kamiennego, brunatne-
go, rud cynku i ołowiu, siarki, ropy naf-
towej, energetycy i elektronicy. Wśród 
pielgrzymów byli między innymi wice-
minister aktywów państwowych Piotr 
Pyzik oraz jeden z jego poprzedników 
na stanowisku wiceministra odpowie-
dzialnego za górnictwo, obecnie poseł 
do Parlamentu Europejskiego – Grzegorz 
Tobiszowski. MH

Kardynał Marcello Semeraro uczcił poległych górników z Wujka

Na Jasnej Górze i w katowickiej katedrze

R E K L A M A

Parlament zakończył prace nad noweli-
zacją ustawy o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego. 29 października 
Sejm odrzucił zgłoszone w Senacie po-
prawki do ustawy, co zamknęło proces 
legislacyjny. 16 listopada nowelę podpisał 
prezydent Andrzej Duda. Po akceptacji 
głowy państwa regulacja wchodzi w ży-
cie 1 grudnia.

Otwiera to drogę do przekazania ma-
jątku ruchu Pokój i oddziału Jastrzębie 
III do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 

Wraz z majątkiem przejdą tam oso-
by uprawnione do urlopów górniczych 
i przeróbkarskich oraz pracownicy, 
którzy otrzymali zgodę pracodawcy 
na wzięcie jednorazowych odpraw 
pieniężnych.

LIKWIDACJA DO KOŃCA  
2027 ROKU

Zgodnie z ustawą 80 proc. wyna-
grodzenia na urlopie górniczym będą 
dostawać jedynie ci, którzy przejdą 
na urlop już na podstawie znowelizo-
wanej regulacji, zaś osłony będą przy-
sługiwać jedynie pracownikom przeka-
zanym do SRK wraz z przeznaczonym 
do likwidacji majątkiem. Ustawa ustala 
maksymalny limit wydatków z budżetu 
państwa na restrukturyzację górnic-
twa w latach 2021–2027 na 8,245 mld 
złotych. Kopalnie lub ich części będzie 
można przekazywać do SRK do koń-
ca 2023 roku, a ich likwidacja ze środ-
ków budżetowych będzie możliwa 
do końca roku 2027 – przewiduje no-
welizacja. Na podstawie ustawy jeszcze 
w tym roku spółka restrukturyzacyjna 
ma przejąć majątek ruchu Pokój i od-
działu Jastrzębie III.

MH

Z N O W E L I Z O W A N A  U S T A W A  G Ó R N I C Z A  P O D P I S A N A

Otwarta droga do urlopów i odpraw

Uroczystość beatyfikacji ks. Jana Franciszka Machy
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Rybnicka kopalnia ROW triumfowała w fi-
nale dorocznego konkursu BHP w Polskiej 
Grupie Górniczej SA pt. Pracuję Bezpiecz-
nie 2021. Zwyciężył Dominik Nowak z ru-
chu Jankowice, drugi był Mariusz Gon-
sior z Rydułtów, a trzeci Daniel Maroszek 
z Marcela.

W 18. już edycji konkursu (szóstej 
w ramach PGG SA) 10 finalistów wyło-
niono w trwających od wiosny elimi-
nacjach. Łącznie wzięło w nich udział 
aż 1,5 tys. pracowników spółki, którzy 
muszą rozwiązać dziesiątki tysięcy (!) 
szczegółowych testów wiedzy o bezpie-
czeństwie w górnictwie. Do uczestnictwa 
w Pracuję Bezpiecznie zachęcają sowite 
nagrody pieniężne (10, 7,5 oraz 5 tys. 
złotych i po 1 tys. złotych za pozostałe 
miejsca w finale). – Ważny jest też pre-
stiż. Zwycięzcy zostają zauważeni przez 
przełożonych i często otwiera się przed 
nimi ścieżka zawodowej kariery w ko-
palni – mówi pomysłodawca konkursu 
Grzegorz Ochman, dyrektor Biura BHP 
i Szkoleń PGG SA.

Ze względu na reżim pandemicz-
ny od dwóch lat publiczność nie może 
dopingować zawodników w sali, dla-
tego finał transmitowano przez inter-
net. Na portalu pracowniczym i kanale 
YouTube spółki zawody obejrzało pra-
wie 2 tys. osób.

Tradycyjnie gospodarzem finału jest 
kopalnia, której pracownik zwyciężył 
rok wcześniej: tym razem rywalizowano 
w Katowicach w kopalni Staszic-Wujek.

Zwycięzca Dominik Nowak ma tylko 
25 lat, po technikum górniczym w Ryb-
niku i studiach na Politechnice Śląskiej 
przez cztery lata pracował fizycznie 
w kopalni Jankowice, a od roku jako szty-
gar zmianowy oddziału ds. zwalczania 
zagrożenia pyłowego WPM-J. Cała jego 

rodzina pracuje w górnictwie, a żona 
Kamila – również w kopalni Jankowice.

Miejsca 4.–10. w finale zajęli kolejno: 
Krzysztof Szczyrba (Halemba), elektro-
monter Dawid Sychowski (Mysłowice-
-Wesoła), pracownik przeróbki Mirosław 
Borys (Bolesław Śmiały), górnik strza-
łowy Wojciech Ciężadło (ruch Murcki-
-Staszic), sztygar Tomasz Oboński (Wu-
jek), Marek Zemła z Zakładu Górniczych 
Robót Inwestycyjnych i elektromonter 
Mateusz Fliegert (Chwałowice).

TW

R E K L A M A

Polska Grupa Górnicza

Kopalnia ROW najlepsza w konkursie BHP
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Organizatorem tegorocznej edycji  
ISMSSE (która opóźniła się o rok z powodu 
pandemii) jest Główny Instytut Górnictwa 
wspólnie z uniwersytetami techniczny-
mi z Kanady, Chin i Czech. Honorowy pa-
tronat nad wydarzeniem objął wicepre-
mier i minister aktywów państwowych  
Jacek Sasin.

Ze względów pandemicznych sym-
pozjum miało hybrydową formę – część 
gości uczestniczyła w sesjach w Między-
narodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, część łączyła się zdalnie 
przez internet między innymi z Australii, 
USA, Chin czy RPA. W programie prze-
widziano 120 wystąpień kilkuset auto-
rów z 18 państw świata na wszystkich 
kontynentach. 

INTELIGENTNE KOPALNIE
Podczas uroczystego otwarcia  

ISMSSE prof. Stanisław Prusek, dyrektor 
GIG, mówił o chińskim planie urucho-
mienia w 2025 roku 100 bezobsługowych 
kopalń węgla, w których zatrudnienie lu-
dzi zostanie ograniczone do absolutnego 
minimum. Mają to być w założeniu tzw. 
inteligentne kopalnie:

– Trzeba powiedzieć wprost, 
że to właśnie będzie jeden z kierunków 
rozwoju górnictwa na świecie, a temat 
ten będzie na pewno szeroko omawiany 
podczas sympozjum. Głównym celem 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
człowiek nie będzie musiał pracować 
w niebezpiecznych strefach kopalń. 
Chodzi o to, by ograniczyć ekspozycję 
pracowników na wysokie ryzyko – mó-
wił dyrektor GIG, dodając, że podobne 
projekty rozwijane są także w Europie. 
W jednym z projektów mowa jest o „in-
teligentnej i niewidzialnej kopalni pod-
ziemnej”, gdzie niewidzialność oznacza 
praktyczny brak wpływu na środowisko.

W inauguracji  sympozjum 
w Katowicach uczestniczyli też 

przewodniczący Międzynarodowego 
Komitetu ds. Nauki i Inżynierii Bez-
pieczeństwa Kopalń, prof. Xueqiu He 
z China University of Mining and Tech-
nology oraz prof. Hani Mitri z McGill 
University w Kanadzie.

Referaty zaprezentowane podczas 
konferencji dotyczyły prognozowania 
i zapobiegania zagrożeniom w górnic-
twie, wdrażania przemysłu 4.0 w ko-
palniach, zrównoważonego rozwoju, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny 
ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, 
produktywności i efektywności górnic-
twa, ochrony powierzchni czy też ra-
townictwa górniczego, epidemiologii 
i chorób zawodowych. Sesjom rozpo-
czynającym sympozjum przewodniczy-
li profesorowie Józef Dubiński i Adam 
Smoliński.

OSTROŻNIE 
Z DEKARBONIZACJĄ
Jednym z prelegentów był Tomasz 

Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, 
który zauważył, że rynek negatywnie 
weryfikuje założenia polityki klima-
tycznej, ponieważ ceny węgla i innych 
nośników energii drastycznie rosną 
ze wzrostem udziału OZE w miksach 
energetycznych, zamiast się obniżać. 
Szef PGG opisał też model zarządzania 
spółką będącą największym dziś produ-
centem węgla w Unii Europejskiej. 

– To, co dla nas niezmiernie istotne, 
to z jednej strony ocena zapotrzebowa-
nia na nasz produkt w kontekście wy-
zwań dekarbonizacji i odejścia od wę-
gla, z drugiej strony – zapewnienie jak 
najniższego, najbardziej efektywnego 
kosztu prowadzonej działalności go-
spodarczej – podkreślił, przypominając, 
że zgodnie z założeniami transforma-
cji energia powinna tanieć dla klienta 
końcowego wraz ze wzrostem wydaj-
ności odnawialnych źródeł energii. 
Tymczasem z przeglądu aktualnych cen 
energii na europejskim rynku wynika, 
że im większy udział zielonej energii 

w miksie, tym energia jest droższa. 
Paradoksalnie w Polsce, gdzie udział 
OZE jest w porównaniu do innych kra-
jów najmniejszy, energia była w listo-
padzie tego roku zdecydowanie naj-
tańsza na rynku europejskim. Każe 
to bardzo ostrożnie spoglądać na plany 
dekarbonizacji.

PLANOWANIE PRZEDE 
WSZYSTKIM 
Tomasz Rogala opisał zmianę, jaką 

wprowadzono w zarządzaniu przedsię-
biorstwem górniczym, w którym trady-
cyjnie najbardziej koncentrowano się 
na bieżącym prowadzeniu produkcji. 
– Postanowiliśmy zwiększyć w funk-
cjonowaniu naszej firmy element pla-
nowania – powiedział. W PGG SA zgro-
madzono w jednym miejscu wszystkie 

szczegółowe dane o kosztach produkcji, 
tworząc jednolite narzędzie dostępne dla 
wszystkich uczestników procesu.

– Arkusze danych są zatomizowa-
ne i wszyscy widzą, ile kosztuje każ-
dy poszczególny element procesu, 
na przykład robót przygotowawczych. 
Upublicznienie i transparentność tych 
danych są elementem zwiększonego 
nadzoru i staranności. Mówiąc wprost: 
jeśli wiem, ile kosztuje moja i kolegów 
praca, to jest to czynnik motywujący 
do lepszego działania, zmniejsza także 
ryzyko negatywnych zdarzeń. Do pla-
nowania i bieżącego nadzoru dołączyli-
śmy także doradcę, który obok naszych 
służb dokonuje weryfikacji założeń, 
ocenia, czy powinniśmy kontynuować 
lub zmienić (i w jaki sposób) prze-
bieg robót przygotowawczych tak, aby 

SPOTKANIE EKSPERTÓW BRANŻY GÓRNICZEJ. W Katowicach trwało 
V Międzynarodowe Sympozjum Nauki i Inżynierii 

Bezpieczeństwa w Górnictwie (V ISMSSE – International 
Symposium on Mine Safety Science and Engineering) – cykliczne, 

odbywające się co dwa lata spotkanie ekspertów, naukowców 
i specjalistów branży wydobywczej na świecie. 

Ze względów pandemicznych sympozjum miało hybrydową formę – część gości uczestniczyła w sesjach 
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, część łączyła się zdalnie przez internet 
między innymi z Australii, USA, Chin czy RPA.

Inteligentne kopalnie
to przyszłość górnictwa
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na koniec osiągnąć planowany rezul-
tat. Przyjęliśmy założenie, że sprawna 
organizacja umie dobrze przewidywać 
i dochowuje zaplanowanych parame-
trów – wyjaśnił prezes PGG.

INNOWACJE NA  
KAŻDYM KROKU
Adam Oleś z Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej opowiedział z kolei o doko-
naniach producenta węgla koksującego 
w zakresie wykorzystania metanu uwal-
nianego z eksploatowanych pokładów 
węgla.

Na jednej z sesji, którą poświęcono 
wydajności i produktywności w górnic-
twie, wystąpili przedstawiciele kopalni 
Bogdanka (Łukasz Herezy, Sebastian 
Buczak, Dawid Osowski i Bartosz Roż-
nawski), opisując wpływ wydłużania 

ścian wydobywczych (z 300 do oko-
ło 400 m) na technologię wydoby-
cia i efektywność kosztową zakładu 
górniczego.

Karol Bartodziej ze spółki Famur 
opowiedział, jak spółce udało się osią-
gnąć w Chinach pełną automatyzację 
ściany wydobywczej z wykorzystaniem 
kompleksu Mikrus. 

Paweł Śliwiński z KGHM Polska 
Miedź zaprezentował system automa-
tycznego monitorowania działania sa-
mojezdnych maszyn (ładowarek, wiert-
nic, podziemnych wozów odstawczych 
i transportowych) używanych w kopal-
niach miedzi.

O perspektywach wietnamskiego 
górnictwa mówił dr Dao Hong Quang, 
który podkreślił, że ciągle niskie są tam 
wydajność i poziom bezpieczeństwa, 

a szybko wdrażana mechanizacja ma po-
zwolić na zwiększenie wydobycia do 65 
mln t w najbliższych latach.

Firma Becker-Warkop przedstawiła 
nowoczesne systemy transportu w ko-
palniach głębinowych z wykorzystaniem 
elektrycznych kolejek podwieszanych 
zasilanych akumulatorowo.

Łukasz Bednarczyk z PGG SA opisał 
cyfryzację i informatyzację procesów 
obliczeniowych stosowaną w układach 
transportowych pod ziemią w kopal-
niach spółki. O własnych badaniach 
na temat zmechanizowanej obudowy 
ścianowej w zmiennych warunkach gór-
niczo-geologicznych w PGG SA opowie-
dział Dawid Szurgacz. 

Przedstawiciele Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego w Bytomiu 
opowiedzieli o współpracy ratownictwa 

górniczego z innymi jednostkami oraz 
służbami ratowniczymi w kraju i za gra-
nicą (Leszek Kwiska), o bezpieczeństwie 
działań ratowniczych w gorącym środo-
wisku pod ziemią (Jan Syty) oraz o utrzy-
mywaniu gotowości zespołów ratow-
nictwa górniczego w czasie pandemii 
(Andrzej Kleszcz).

Sven Bock ze spółki DMT Safeguard 
przedstawił optymalizację wybranych 
parametrów obudowy zmechanizowanej 
pracującej w wyrobiskach z miękkim 
spągiem.

Tomasz Cierpisz z firmy Sevitel za-
prezentował nowy, bezprzewodowy sys-
tem komunikacji podziemnej SWAR-II 
dla działań ratowniczych w kopalniach 
głębinowych.

 •

Inteligentne kopalnie
to przyszłość górnictwa
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Związkowcy niezadowoleni z tempa realizacji umowy społecznej

Oczekiwanie na zielone światło 
z Brukseli
– Widmo akcji protestacyjnej nabiera co-
raz bardziej realnych kształtów. Nie wiem, 
czy to będzie jeszcze ten rok, czy początek 
przyszłego, kiedy sytuacja najzwyczajniej 
w świecie zmusi nas do tego, by już nie 
patrzeć biernie na to wszystko, co jest nie-
wykonywane – mówił przed spotkaniem 
związkowców z wicepremierem Jackiem 
Sasinem lider śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności Dominik Kolorz. Po spotkaniu, 
do którego doszło 24 listopada w Śląskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, 
związkowiec nie powtórzył już tych de-
klaracji, ale i nie wycofał. Kluczową datą 
będzie 2 grudnia, kiedy – jak spodziewa-
ją się przedstawiciele rządu – Komisja 
Europejska może dać zielone światło dla 
subwencjonowania polskiego górnictwa 
węgla kamiennego. Co, jeśli Unia zapali 
czerwone światło? – Podobno rząd ma wa-
riant awaryjny; nie wiemy jaki – mówił 
po spotkaniu szef śląskiego OPZZ Wacław 
Czerkawski.

PIOTR PYZIK PRZEJMUJE 
STERY W GÓRNICTWIE

Z wnioskiem o pilne spotkanie z sze-
fem Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych sygnatariusze umowy społecznej 
dla górnictwa wystąpili 2 listopada. 
W liście do wicepremiera wyrazili za-
niepokojenie, że rozmowy na temat pre-
notyfikacji umowy społecznej przecią-
gają się, a po odejściu do innego resortu 
wiceministra Artura Sobonia górnictwo 

pozostało w ministerstwie bezpańską 
branżą. 

Na związkowy list szybko zare-
agował wicepremier Sasin, ogłaszając 
na Twitterze, że powołanie nowego 
wiceministra to kwestia kilku dni. Fak-
tycznie niebawem sprawy górnictwa 
i energetyki przejął nowy wicemini-
ster Piotr Pyzik – kiedyś gliwicki poseł 
PiS, ostatnio związany z energetyką. 
Wicepremier przedstawił go stronie 
społecznej podczas katowickiego spo-
tkania 24 listopada. Związkowcy szli 
na te rozmowy raczej w pesymistycz-
nych nastrojach. 

Na razie nie ma żadnych 
sygnałów, żeby w umowie 
społecznej były jakieś rzeczy, 
które nie podobają się Komisji 
Europejskiej czy są dla niej nie 
do przyjęcia. 

– Z notyfikacją mechanizmów po-
mocowych dla kopalń jesteśmy w lesie; 
z realizacją punktu drugiego umowy, 
czyli nowych inwestycji technologicz-
nych – też jesteśmy w lesie. Z ustawą 
o Funduszu Transformacji zostało zro-
bionych parę kroków do przodu. Ale 
generalnie można powiedzieć, że rząd 
niezbyt dobrze realizuje porozumienie 

społeczne z maja tego roku – oceniał Do-
minik Kolorz, który kilka dni wcześniej 
ogłosił, że rząd powinien zaryzykować 
i wdrożyć mechanizmy pomocy dla gór-
nictwa, nie czekając na zgodę Komisji 
Europejskiej.

NAJPIERW ZGODA KE,  
PÓŹNIEJ USTAWA
Podczas katowickiego spotkania 

wicepremier Jacek Sasin i nowy wice-
minister Piotr Pyzik uspokajali stronę 
społeczną, wyrażając nadzieję, że pod-
czas kolejnych rozmów zaplanowanych 
w Brukseli na 2 grudnia Komisja Eu-
ropejska może dać zielone światło dla 
subwencjonowania polskich kopalń. 

– Na razie nie ma żadnych sygnałów, 
żeby w umowie społecznej były jakieś 
rzeczy, które nie podobają się Komisji 
Europejskiej czy są dla niej nie do przy-
jęcia. Wręcz odwrotnie – raczej widzę 
tam przychylność, dlatego pozwalam 
sobie liczyć na zielone światło – mówił 
wiceminister Pyzik; wicepremier Sasin 
z mediami się nie spotkał. W ocenie wi-
ceministra późniejszy proces notyfikacji 
pomocy publicznej dla górnictwa w KE 
może potrwać nawet 10–12 miesięcy. 
Jednak już po prenotyfikacji będzie moż-
na przygotować i uchwalić nową ustawę 
górniczą, w której znajdą się szczegó-
ły systemu subwencjonowania branży. 
Żeby przyspieszyć procedowanie, pro-
jekt miałby być złożony w Sejmie jako 
poselski. 

– Są sygnały z Brukseli, że ten wnio-
sek jest dobrze przyjmowany, że może 
być zielone światło, co oznacza przej-
ście do dalszych kroków – potwierdził 
perspektywę pozytywnej prenotyfikacji 
rzecznik Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych Karol Manys. Co będzie, jeżeli 
Unia jednak powie „nie”? – Świat się 
nie kończy. Trzeba będzie rozpatrzyć 
wszystkie możliwe warianty – ucina wi-
ceminister Pyzik.

BĘDZIE PRZYSPIESZENIE?
Zgoda Komisji to kluczowa, ale nie-

jedyna kwestia poruszana przez związ-
kowców podczas spotkania z wicepre-
mierem. Strona społeczna otrzymała 
zapewnienie, że realizacja umowy spo-
łecznej nabierze przyspieszenia także 
na przykład w zakresie inwestycji w czy-
ste technologie węglowe oraz przygoto-
wania ustawy o Funduszu Transforma-
cji Śląska. – Mówiliśmy na spotkaniu, 
że wiele elementów umowy społecznej 
jest nierealizowanych. Padły deklaracje, 
że to wszystko będzie szybko naprawio-
ne. Jak zawsze mówimy – po czynach ich 
poznamy. Refleksja generalna jest taka, 
że w każdym punkcie wszyscy jesteśmy 
w niedoczasie – relacjonował Dominik 
Kolorz. Sedno ustaleń z Komisją związ-
kowcy mają poznać podczas kolejnego 
spotkania z przedstawicielami MAP, jesz-
cze w grudniu.
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– Potrzeba uregulowań prawnych, które 
wzmocniłyby pozycję samorządów i in-
nych podmiotów w procesie zagospoda-
rowania pogórniczych terenów, wymu-
szając partnerstwo i synergię działania. 
Zależy nam, aby tworzenie partnerstwa 
było obligatoryjne przy decyzjach o za-
mykaniu zakładów górniczych – mówiła 
prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Het-
man, a zarazem szefowa Stowarzyszenia 
Gmin Górniczych w Polsce, podczas wy-
jazdowego posiedzenia sejmowej pod-
komisji ds. sprawiedliwej transformacji 
w Jastrzębiu-Zdroju. 22 i 23 listopada 
posłowie zapoznali się z problemem zde-
gradowanych obszarów na przykładzie 
dawnych kopalń JSW.

BYŁE KOPALNIE JAK NOWE 
AUTOSTRADY

Obecnie tereny likwidowanych za-
kładów górniczych trafiają do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, do której na-
leży około 14 tys. działek na obszarze 
około 3,5 tys. hektarów w 73 gminach. 

Spółka zajmuje się fizyczną likwidacją 
kopalń; może też pogórniczy majątek 
sprzedawać lub przekazywać gminom 
na cele niekomercyjne. W ocenie samo-
rządowców z gmin górniczych dotych-
czasowy system z reguły nie pozwala 
na skuteczne zagospodarowanie tych 
terenów i nadanie im nowych funkcji. 
W ocenie wiceprzewodniczącego sej-
mowej podkomisji, posła PiS Bolesława 
Piechy, pomóc mogłaby specustawa. 
– W związku z dynamiką tego procesu 
być może trzeba będzie stworzyć – po-
dobnie jak to było przy budowie auto-
strad – specjalne oprzyrządowanie legi-
slacyjne, żeby przyspieszyć możliwość 
pozyskiwania i właściwego wykorzy-
stywania środków europejskich – mó-
wił poseł Piecha. – To dobre i ciekawe 
rozwiązanie. Rozumiałbym tę specusta-
wę jako swego rodzaju supernarzędzie 
do realizacji projektu, którym jest trans-
formacja – proces, w którym nie wszyst-
kie elementy są dla nas dzisiaj do końca 
przewidywalne, niemniej rząd musi 
mieć narzędzia do skutecznej realizacji 

tych działań – skomentował uczestniczą-
cy w posiedzeniu nowy wiceminister ak-
tywów państwowych Piotr Pyzik. – Z gło-
sów, które dzisiaj wybrzmiały, wynika, 
iż pewne mechanizmy, zwłaszcza decy-
zyjne, trzeba przemyśleć i sprawdzić, 
a następnie dokonać właściwej korekty 
– podsumował wiceszef MAP.

POWSTANIE FUNDUSZ 
INWESTYCYJNY TERENÓW 
POGÓRNICZYCH?
Koncepcję systemu, który byłby po-

mocny w zagospodarowaniu pogórni-
czych terenów, przedstawił wiceprezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Andrzej Zabiegliński, zapew-
niając o gotowości Strefy, by włączać 
się w tego typu przedsięwzięcia i po-
szukiwać dla pogórniczych terenów – 
po odpowiednim przygotowaniu – no-
wych inwestorów. Za kluczowe uznał 
uporządkowanie sytuacji własnościo-
wej terenów tak, by miały jednego wła-
ściciela – na przykład Spółkę Restruk-
turyzacji Kopalń. Kolejnym krokiem 

powinno być porozumienie właściciela 
terenu, miejscowego samorządu oraz 
instytucji wsparcia biznesu. Następny 
etap to wypracowanie koncepcji zago-
spodarowania i ścieżki finansowania 
oraz wybór zarządzającego projektem. 
Ważne, by na tym etapie prac SRK nie 
miała presji, by wyrywkowo sprzedać 
najbardziej atrakcyjne fragmenty tere-
nu, pozostawiając te trudne do zagospo-
darowania. – Chcemy traktować tereny 
pogórnicze jako aktywo inwestycyjne, 
z którego zysk może pojawić się na przy-
kład po 10 latach. Dlatego warto zasta-
nowić się nad powołaniem funduszu 
inwestycyjnego terenów pogórniczych 
– mówił wiceprezes KSSE. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu środki ze sprzedaży 
terenów pozostawałyby do wykorzy-
stania na przykład na tworzenie tam 
odpowiedniej infrastruktury, zaś SRK 
– wnosząc teren – mogłaby otrzymać 
certyfikaty, będące później przedmio-
tem obrotu – także sprzedaży na rzecz 
podmiotów prywatnych.

MH

Będzie specustawa dla terenów pogórniczych?

Wymusić partnerstwo
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W dniu 26 października 2021 roku odbyła 
się XIX edycja targów China International 
Coal Mining Technology Exchange and 
Equipment Exhibition. Z powodu pandemii 
targi zostały skrócone. Równolegle z wy-
stawą odbył się szczyt China International 
Coal Development Summit Forum 2021 
pod hasłem „Ścieżka rozwoju i perspekty-
wy przemysłu węglowego w ramach celu 
«podwójny węgiel»”. 

W forum udział wzięli: Liang Jiakun, 
sekretarz Komitetu Partii i przewodni-
czący Chińskiego Stowarzyszenia Prze-
mysłu Węglowego, Wang Xianzheng, 
honorowy przewodniczący Stowarzy-
szenia, Ren Lixin, zastępca dyrektora 
Departamentu Węglowego Narodowej 
Administracji Energii, oraz Li Yanjiang, 
Xie Hongxu, Liu Feng, Wang Hongqiao, 
Zhang Hong, Sun Shouren i wiele innych 
ważnych osób ze świata górniczego. 
Główne forum poprowadził Li Yanjiang.

NOWA KONCEPCJA ROZWOJU
Na głównym forum Liang Jiakun, 

sekretarz Komitetu Partii i przewodni-
czący Chińskiego Stowarzyszenia Prze-
mysłu Węglowego, przedstawił raport 
zatytułowany „Wspólne promowanie 
inteligentnego, wydajnego, ekologiczne-
go i niskoemisyjnego rozwoju przemy-
słu węglowego”. W raporcie dokonano 
przeglądu i podsumowania wdrażanej 
przez ostatnie lata przez przemysł wę-
glowy nowej koncepcji rozwoju. Naj-
ważniejsze kierunki działania skoncen-
trowane są na praktykach zielonego 
i niskoemisyjnego rozwoju. Autorzy ra-
portu proponują przyspieszenie budowy 
zielonego i niskoemisyjnego systemu 
przemysłowego, promowanie czystego, 
wysokowydajnego, niskoemisyjnego wy-
korzystania węgla oraz przyspieszenie 
rozwoju innowacji w dziedzinie nauki 
i technologii węgla. Realizacja innowa-
cyjnych rozwiązań w przemyśle che-
micznym węgla oraz kierunek zielonego 
i niskoemisyjnego rozwoju górnictwa 
to aktywne działania w uświadamianiu 
społeczeństwu, że przemysł węglowy po-
dejmuje skuteczne działania, aby zapew-
nić bezpieczne i stabilne dostawy węgla 
tej zimy i najbliższej wiosny. Głównym 
celem jest zapewnienie ludziom ciepła 
przez zimę i utrzymanie sprawnego 
funkcjonowania rynku węgla.

W swoim przemówieniu Ren Lixin, 
zastępca dyrektora Departamentu Wę-
glowego Narodowej Administracji Ener-
gii, dokonał przeglądu ostatnich waż-
nych instrukcji sekretarza generalnego 
Xi Jinpinga w sprawie energii i zwrócił 
się do przemysłu węglowego o skupienie 
się na czterech obszarach. Po pierwsze 
– ściśle i rozsądnie kontrolować wzrost 
zużycia węgla zgodnie z „Planem rocz-
nym konsumpcji”. Po drugie – skupienie 
się na bezpieczeństwie dostaw energii, 
naukowe uporządkowanie układu pro-
dukcji i rozwoju inwestycji. Po trzecie – 
postęp oparty na czystym i efektywnym 

wykorzystaniu węgla poprzez stworze-
nie sprzyjających warunków dla całego 
społeczeństwa poprzez wdrożenie po-
dwójnej kontroli energetyki i zużycia, 
jak i osiągnięcie odpowiednio niskiej 
emisji dwutlenku węgla zgodnie z har-
monogramem. Po czwarte – poprawa 
własnego poziomu rozwoju ekologiczne-
go, przyspieszenie oszczędzania energii 
i zmniejszenie jej zużycia oraz odbudo-
wa ekologiczna i zarządzanie, a także 
osiągnięcie wysokiej wydajności, inteli-
gencji i ekologii we wszystkich ogniwach 
i co najważniejsze niskoemisyjności.

CZYSTY WĘGIEL,  
CZYSTA ENERGIA 
Zhao Yongfeng, zastępca sekretarza 

Komitetu Partyjnego i dyrektor gene-
ralny China Coal Science and Industry 
Corporation, wygłosił przemówienie 
programowe zatytułowane „Innowa-
cje napędzają wysokiej jakości rozwój 
przemysłu węglowego w ramach celu 
«podwójnego węgla»”. Zwrócił uwagę, 
że przemysł węglowy musi realizować 
ducha ważnego przemówienia sekreta-
rza generalnego Xi Jinpinga, wyznaczać 
punkt odniesienia w realizacji celów 
i zadań „dwuwęglowych” oraz dalej pro-
mować zieloną i niskoemisyjną transfor-
mację firm z sektora energetycznego. 
Przedstawił postępy China Coal Science 
w zakresie innowacyjnego, bezpiecznego 
i wydajnego zielonego rozwoju, czystego 
i niskoemisyjnego wykorzystania węgla 
oraz skoordynowanego rozwoju sektora 
węglowego i nowej energii.

Yang Peng, członek grupy partyj-
nej i zastępca dyrektora generalnego 
National Energy Group, wygłosił prze-
mówienie programowe zatytułowane 
„Zdecydowane wdrażanie zaleceń sekre-
tarza generalnego Xi Jinpinga podczas 
inspekcji przemysłu chemicznego Yulin, 
jak i przyspieszenie promocji wysokiej 
jakości rozwoju przemysłu węglowego”. 
Yang wskazał, że konieczne jest dążenie 
do realizacji głównych celów z przemó-
wienia sekretarza generalnego Xi Jin-
pinga podczas inspekcji przemysłu che-
micznego Yulin. Niezbędne jest podjęcie 
odpowiedzialnej misji kierownictwa 
centralnego, aktywne zwiększanie pro-
dukcji, zapewnienie dostaw i stabilizacja 
cen, energiczna optymalizacja struktu-
ry przemysłowej, dalsze podnoszenie 
poziomu bezpieczeństwa, zwiększanie 
samodzielnych innowacji i podążanie 
drogą zielonego rozwoju.

NAJWAŻNIEJSZE 
BEZPIECZEŃSTWO 
ENERGETYCZNE
Ma Gang, członek Stałego Komite-

tu Komitetu Partii i zastępca dyrektora 
generalnego China Coal Energy Group, 
wygłosił przemówienie programowe pt. 
„Przedsiębiorczość w sposób wszech-
stronny”. Wskazał, że cel „podwójnego 
węgla” musi zostać osiągnięty zgodnie 
z planem, a bezpieczeństwo energe-
tyczne jest celem nadrzędnym. Dalej 
Ma omówił plany China Coal Group do-
tyczące stopniowej transformacji, po-
prawy zapasów i koordynacji czterech 

branż, a także pięć aspektów skupienia 
się na głównych obowiązkach, przyspie-
szeniu oszczędzania energii i redukcji 
emisji dwutlenku węgla, przyspieszeniu 
transformacji i modernizacji, intensyfi-
kacji innowacji i ich wdrażaniu.

Liu Jian, członek Stałego Komitetu 
Partii i zastępca dyrektora generalnego 
New Shandong Energy Group, wygłosił 
przemówienie programowe pt. „Utyliza-
cja węgla”. Zwrócił uwagę, że struktura 
energetyczna Chin będzie się stopniowo 
przesuwać w kierunku „komplemen-
tarności multienergetycznej” opartej 
na węglu jako filarze, a przemysł węglo-
wo-chemiczny przestawi się z jednego 
paliwa zarówno na surowce, jak i pali-
wa. W okresie „14. planu pięcioletniego” 
Shandong Energy kompleksowo zbu-
dowana zostanie grupa bezpiecznych, 
zielonych, inteligentnych i wydajnych 
„kopalni czterech typów”, aby stworzyć 
nowy wzorzec oparty na węglu i sprzę-
żeniu wieloenergetycznym.

TECHNOLOGIA VR 
NA MASOWĄ SKALĘ
W wystawie wzięło udział blisko 

800 znanych firm krajowych i zagranicz-
nych z 16 krajów i regionów, w tym z Nie-
miec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii, Polski i Czech. W tym samym 
czasie wystawa z wielkim rozmachem 
uruchomiła internetową platformę wy-
stawienniczą Yizhanmeiji.com, która 
po raz pierwszy wprowadziła tryb oglą-
dania VR dający ludziom wrażenie real-
nego zwiedzania, obejmując prawie 4 tys. 
eksponatów.

Ren Lixin, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Węglowego Narodowej Admi-
nistracji Energii, w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, że przemysł produkcji 
urządzeń węglowych stanowi podstawę  
w sensie strategicznym, dodatkowo do-
starczając zaawansowane technologie 
i urządzenia dla rozwoju przemysłu wę-
glowego poprzez inteligentne konstrukcje 
i wysokiej jakości rozwój kopalń. Prze-
mysł węglowy musi mocno uchwycić i do-
brze wykorzystać możliwości rozwoju, 
jakie stwarza budowa inteligentnych 
kopalń węgla, oraz przyspieszyć trans-
formację i modernizację przemysłu wy-
twórczego sprzętu węglowego w Chinach. 

Wystawa otrzymała istotne wsparcie 
od Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, 
Ministerstwa Przemysłu i Technologii 
Informacyjnych, Ministerstwa Spraw 
Obywatelskich, Ministerstwa Handlu, 
Ministerstwa Zarządzania Kryzysowe-
go, Komisji Nadzoru i Administracji 
Majątkiem Państwowym Rady Państwa, 
Krajowej Administracji Energetycznej 
oraz Krajowego Biura Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Kopalniczym. Wy-
stawa obejmowała osiem hal oraz halę 
wystawienniczą China International 
Exhibition Centre (nowa hala), całość 
powierzchni wystawienniczej to 110 tys. 
metrów kwadratowych.

PAWEŁ BURDELSKI

XIX edycja targów China International Coal Mining Technology Exchange and Equipment Exhibition

Chiny koncentrują się na czystym 
i efektywnym wykorzystaniu węgla

Stoisko firmy FASING na targach China International Coal Mining Technology Exchange and Equipment 
Exhibition
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P iotr wychował się w kochającej, zży-
tej rodzinie. Rodzice byli razem od li-

ceum, wakacje spędzali zawsze w tym 
samym miejscu, a każde święta były 
rodzinną sielanką w swetrach z Miko-
łajem. Inaczej było z Alicją, żoną Piotra, 
której rodzice długo nie mogli znaleźć 
wspólnego języka, aż w końcu rozwiedli 
się, gdy miała sześć lat, i założyli nowe 
rodziny.

Ala i Piotr poznali się na studiach, 
ale nie była to wielka miłość, pobra-
li się pod naciskami rodziny Piotra, 
gdy Alicja zaszła w ciążę. Zamieszkali 
w mieszkaniu niedaleko jego rodzi-
ców, co wiązało się z częstymi, nie-
zapowiedzianymi wizytami teściów. 
Alicja od zawsze była przyzwyczajona 
do swobody. Pracowała w kreatywnym 
zawodzie, nie lubiła być czyjąś pod-
władną, dlatego miała swoją firmę. Gdy 
pojawiło się dziecko, wizyty teściów 
i ich dobre rady jeszcze się nasiliły. 
Piotr pracował, Alicja siedziała w domu 
z maluchem, nie mając czasu na pra-
cę. Choć pierwotna umowa była inna 
i mieli dzielić się opieką nad dzieckiem, 
w istocie stała się całkowicie uzależ-
niona od męża. Choć jej życie, zawsze 
barwne i pełne ludzi, teraz zaczynało 
ją przygnębiać, nigdy nie narzekała. 
W głębi duszy chciała wierzyć, że tak 
trzeba. Zacisnęła zęby, gdy złapała te-
ściową na grzebaniu w jej rzeczach, 

przetrzymywała jałowe rozmowy z mę-
żem i wieczory przed telewizorem.

Pewnego popołudnia umówiła się 
na zaaranżowane przez męża spotkanie 
z jego siostrą, na które nie miała ochoty 
i na które nigdy nie dotarła. Alicja znik-
nęła bez śladu. Trzy dni później policja 
zaczęła poszukiwania, które jednak nie 
przynosiły rezultatów. Kobiety nie było 
u jej rodziców, nie kontaktowała się 
z żadnym ze znajomych. Piotr nie dawał 
za wygraną – przez wiele miesięcy poszu-
kiwał Alicji za pomocą mediów, plakatów, 
informacji w sieci, a nawet wróżki. Żadne 
z tych działań nie przyniosły efektów.

Minął rok i życie, choć inaczej, toczy-
ło się swoim tempem. Rodzina Piotra po-
godziła się, że Alicja dołączyła do grupy 
osób, które zaginęły w niewyjaśnionych 
okolicznościach, on sam jednak się nie 
poddawał. Regularnie kontaktował się 
z organizacjami zajmującymi się poszu-
kiwaniami zaginionych, ze szpitalami, 
noclegowniami dla bezdomnych, prze-
szukiwał internet i portale z ogłoszenia-
mi. Wielokrotnie trafiał też na fałszywe 
sygnały i naciągaczy, którzy chcieli wy-
łudzić pieniądze.

Pewnego dnia Piotr dostał maila 
od nieznanego nadawcy z fragmentem 
nagrania z kamery w barze. Na nagraniu 
była jego żona, inaczej ubrana i uczesa-
na, ale z pewnością ona. Piotr natych-
miast postawił na nogi całą rodzinę, 

zawiadomił policję i ze zdwojoną deter-
minacją rozpoczął poszukiwania. Bardzo 
chciał wierzyć, że miała wypadek i stra-
ciła pamięć. Tym razem jednak zaczął 
się zastanawiać, czy jeśli jego żona żyje, 
to celowo się z nim nie skontaktowała? 
Czy zamiast tego po prostu nie zostawiła 
go dla kogoś innego?

Piotr ruszył na poszukiwania Alicji, 
podążając tropem nagrania. Nigdy nie 
lubił podróżować, to nie było w jego sty-
lu i to także różniło go od żony. Czuł się 
zagubiony, gdy znalazł się w ruchliwej 
i zatłoczonej stolicy sąsiedniego kraju, 
skąd pochodziło nagranie. Skontaktował 
się ze swoim informatorem – chłopak 
widział ogłoszenie w internecie, był bar-
manem, kojarzył Alicję, podpowiedział 
mu, gdzie na nią trafić, nie chcąc od nie-
go nic w zamian.

Piotr na trzęsących nogach przyszedł 
do niewielkiej, prywatnej pracowni 

ceramicznej, w której siedziało kilka 
roześmianych osób. W tym ona – wy-
glądająca znowu jak dawniej, uśmiech-
nięta i promienna. Skamieniała, gdy go 
zobaczyła. Wyszli na zewnątrz, na prze-
raźliwy chłód, choć on wtedy nie czuł 
nic oprócz przeraźliwego smutku. Gdy 
Alicja w końcu się odezwała, wydusiła 
tylko ciche „przepraszam”.

Doskonale wiedziała, że nigdy by jej 
nie zostawił, a gdyby chciała odejść – 
walczyłby do końca. A ona miała dość 
życia nieswoim życiem. Wybrała fatal-
ne rozwiązanie, ale wtedy nie umiała 
inaczej.

Piotr ze złamanym sercem wrócił 
do domu i do syna. Wiedział, że nie wy-
grałby z wolnością, do której odeszła 
jego żona, ale poczuł też ulgę, że wresz-
cie będzie mógł zacząć swoje życie 
od nowa.

 • 

P E R Y F E R I A

Złota klatka

Choć oficjalny początek zimy jeszcze 
przed nami, to warto już pamiętać o czap-
ce, szaliku i rękawiczkach. A te części gar-
deroby często rodzą kolejne sytuacje, któ-
re mogą być nieco kłopotliwe.

Najmniej problematyczny jest sza-
lik. Tutaj właściwie możemy tylko za-
znaczyć, że po pierwsze – w zależności 
od wyboru tkaniny i wzoru – może być 
to dodatek mniej lub bardziej elegancki. 
Warto jednak, żeby wykonany był z na-
turalnych tkanin, a jeśli ma pasować 
do wieczorowego stroju – w stonowa-
nych kolorach. Mężczyźni mogą szalik 
luźno owinąć wokół karku, zawiązać 
go na krzyż albo zrobić węzeł paryski 
– czyli złożyć szalik na pół, owinąć go 
wokół szyi i przeciągnąć końce przez 
pętelkę z przodu.

Bardziej kłopotliwe są rękawiczki. 
Jeśli spotykamy kogoś na ulicy, należy 
je zdjąć do powitania. W każdej sytuacji 
powinni robić to mężczyźni. Jeśli kobieta 
wita się z mężczyzną, to dopuszczalne 
jest, żeby nie zdejmowała rękawiczki, 
podobnie w rękawiczkach mogą przy-
witać się dwie kobiety. Bardziej eleganc-
kie i kulturalne jest jednak ich zdjęcie, 
szczególnie jeśli druga kobieta ją zdjęła 
lub jeśli osoba, która się z nami wita, jest 
znacząco starsza.

Warto dodać, że inaczej ma się sy-
tuacja w przypadku wieczorowych rę-
kawiczek. Jeśli są one długie, obcisłe 
i uzupełniają wieczorową suknię – ko-
bieta nie musi ich zdejmować podczas 

przywitania czy tańca, ale powinna 
je zdjąć na czas posiłku. Wtedy rękawicz-
ki nie powinny leżeć na stole czy na ko-
lanach, a należy je schować do torebki.

Jeśli chodzi o nakrycie głowy – męż-
czyźni powinni je zdejmować za każdym 
razem, kiedy wchodzą do zamkniętego 
pomieszczenia. Czapka czy kapelusz po-
winny zostać bezwzględnie zdjęte także 
w szkole, na uczelni, w teatrze, w koście-
le czy podczas ważnych uroczystości. 
Niezdjęcie nakrycia głowy może zostać 
odebrane jako wysoce nieeleganckie. 

W przypadku powitania witający się 
panowie nie są zobowiązani do zdję-
cia nakrycia głowy. Inaczej jest znowu 
w przypadku powitania z kobietą. Je-
śli mężczyzna ma na głowie beret albo 
czapkę bez daszka, nie musi ich ścią-
gać, z kolei jeśli ma kapelusz lub czapkę 
z daszkiem – powinien go odchylić lub 
zdjąć. Kobiece nakrycia głowy traktowa-
ne są jako nieodłączny element ubioru 
i nie jest konieczne ich zdejmowanie. Je-
śli czapka ma jednak za zadanie głównie 
chronić przed zimnem – kobieta powin-
na ją zdjąć w pomieszczeniu czy podczas 
posiłku.  HK

Choroba Osgooda–Schlattera wywołu-
je obrzęk i ból guzowatości kości pisz-
czelowej. Występuje ona zazwyczaj tylko 
w jednym kolanie. Pojawia się u dojrzewa-
jących chłopców (13–14 lat) i dziewcząt  
(11–12 lat), którzy aktywnie uprawiają 
sport. Odpowiada za aż 20 proc. wszyst-
kich schorzeń występujących u młodzieży 
czynnej sportowo.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEJ CHOROBY? Naj-
prawdopodobniej powoduje je tzw. zła-
manie z przeciążenia guzowatości kości 
piszczelowej. Guzowatość to niewiel-
kie zgrubienie na goleni, które można 
wyczuć nieco poniżej rzepki. Jest ono 
miejscem przyczepu jednego z końców 
więzadła rzepki, które jest częścią mię-
śnia czworogłowego uda. Mięsień ten 
umożliwia prostowanie nogi w kola-
nie. W wyniku przeciążenia odrywa się 
fragment kości piszczelowej, do której 
przymocowane jest więzadło rzepki, 
po czym rozwija się stan zapalny w ob-
rębie guzowatości.

KTO JEST NA NIĄ NARAŻONY? Najbardziej 
chłopcy w wieku 13–14 lat i dziewczęta 
w wieku 11–12 lat. Niektóre dyscypliny 
sportowe zwiększają ryzyko jej wystą-
pienia – na przykład lekkoatletyka i pił-
ka nożna. Mogą się do niej przyczynić 
jednak wszystkie ćwiczenia, podczas 
których dochodzi do wyprostu kolana 
ze zgięciem powyżej 40 stopni.

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY OSGOODA–SCHLAT-
TERA? W miejscu przyczepu ścięgna 

rzepki pojawia się ból, obrzęk i zbyt 
duża wrażliwość na dotyk. Ból kolana 
pogarsza się podczas wysiłku fizycznego, 
na przykład w trakcie biegania, skakania 
czy wspinania się po schodach. W za-
leżności od indywidualnego przypadku 
ból może być łagodny lub ciężki, trwać 
od tygodni do kilku miesięcy. Schorzenie 
występuje zazwyczaj tylko w jednym 
kolanie.

CZY MOŻNA JĄ LECZYĆ? Ból najczęściej 
znika w momencie, gdy kości przestają 
rosnąć. W wieku dojrzewania można 
go łagodzić, stosując niesteroidowe leki 
przeciwzapalne czy okłady z lodu. Zale-
cane jest ograniczenie aktywności, moż-
na także stosować opaski i ortezy, które 
ograniczą ruch zgięcia w kolanie. W nie-
których przypadkach konieczne jest 
założenie gipsu na nogę na trzy–cztery 
tygodnie. Ważną częścią leczenia jest fi-
zjoterapia, podczas której chorzy rozcią-
gają mięsień czworogłowy uda i ścięgna, 
co może się przyczynić do zmniejszenia 
napięcia w tym miejscu. Ćwiczenia mię-
śnia czworogłowego mogą także pomóc 
w stabilizacji stawu kolanowego.•

Z D R O W I E

Choroba młodych 
sportowców
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Mała rzecz o dodatkach
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Kobiece nakrycia głowy traktowane są jako 
nieodłączny element ubioru i nie jest konieczne 
ich zdejmowanie
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POŁOWA POLAKÓW DEKLARUJE, ŻE REGULARNIE 
OSZCZĘDZA ŚRODKI Z OTRZYMYWANYCH WYNA-
GRODZEŃ. Jednak blisko 2/3 badanych 
przyznaje, że aby odkładać pieniądze 
na przyszłość, musi ograniczać bieżą-
ce wydatki – wynika z badania serwisu 
Pracuj.pl. Skłonność do odkładania środ-
ków z pensji rośnie wraz z wykształ-
ceniem – deklaruje ją aż 70 proc. osób 
z wykształceniem wyższym. Wśród grup 
wiekowych najczęściej oszczędzają oso-
by w wieku 35–44 lata, a najrzadziej – 
w wieku 45–65 lata. 

W PAŹDZIERNIKU BR. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE 
W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW BYŁO WYŻSZE 
O 0,5 PROC. ROK DO ROKU. Wzrosło również 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
i wyniosło 5917,15 zł brutto – poinfor-
mował GUS. Minimalny wzrost zatrud-
nienia wynikał ze zwiększenia stanu 
przyjęć oraz zwiększania wymiaru 
etatów. Ponadto zmniejszyła się licz-
ba osób przebywających na urlopach 
bezpłatnych.

2,73 MLN POLAKÓW, CZYLI NIECAŁE 9 PROC. 
PEŁNOLETNIEJ POPULACJI, MA DO SPŁATY PRZE-
TERMINOWANE ZOBOWIĄZANIA. Najczęściej 
są to niezapłacone rachunki telefonicz-
ne, telewizji kablowej, zadłużenie wobec 
firm windykacyjnych, długi czynszowe, 
alimentacyjne, niezapłacone koszty są-
dowe oraz raty kredytów i pożyczek – 
wynika z danych BIG InfoMonitor i bazy 
informacji kredytowych BIK. Na 61 proc. 
tych niesolidnych dłużników (ponad  
1,66 mln osób) ciąży spłata przetermi-
nowanych zobowiązań, które nie prze-
kraczają 10 tys. złotych. Co czwarty 
z niesolidnych dłużników winny jest do  
2 tys. złotych, a prawie połowa nie wię-
cej niż 5 tys. złotych. Najbardziej zadłu-
żonym Polakiem jest 48-letni mieszka-
niec Pomorza, na którym ciąży 75,7 mln 
złotych długu. Eksperci BIG InfoMonitor 
przestrzegają, że warto kontrolować wy-
datki i nie podchodzić zbyt optymistycz-
nie do zaciąganych zobowiązań, by nie 
spiętrzyć ich ponad swoje możliwości 
– zwłaszcza przed okresem wyprzedaży 
i świąt Bożego Narodzenia. •

Ruszyła druga edycja konkursu dla domo-
wych piwowarów organizowanego przez 
Browar PINTA i sieć Lidl. Autorzy nagro-
dzonych receptur trafią na etykiety swoich 
piw, a ich piwa do sklepów sieci. W pierw-
szej odsłonie zmagań wzięło udział 
434 piwowarek i piwowarów, którzy uwa-
rzyli łącznie 562 trunki. Jak widać, niektó-
rzy z nich działali zespołowo.

Szczęśliwymi zwycięzcami pierwszej 
edycji byli Tomasz Bogowicz i Agnieszka 
Szejbut (kategoria Session IPA), Mateusz 
Haberka (Summer Pils), Piotr Nowicki 
(Belgian Saison) oraz Tomasz Korczak 
(Milk Stout). Wcześniej oddawali się swo-
jej pasji w domu i nabierali doświadcze-
nia, aż w końcu postanowili pokazać 
swoje piwa światu. Dzięki konkursowi 
każde ze zwycięskich piw uwarzonych 
w Pincie wypełniło po 32 tys. butelek. 
Współwłaściciel browaru podkreśla, 
że cieszyły się one takim zainteresowa-
niem w sklepach Lidl, że bez problemu 
można by uwarzyć więcej niż jedną war-
kę. Zgłoszenia receptur do drugiej edycji 
można dokonywać od 3 do 21 stycznia 
2021 roku. Ogłoszenie wyników konkur-
su nastąpi 29 stycznia, a najlepsze piwa 
będzie można kupić w sklepach Lidla 
od marca 2022 roku.

GWARNO W ZAKOPANEM
Polskie Koleje Linowe prowadzą 

inwestycje w Gubałówce, tym razem 

nie będzie to jednak 
nowy wyciąg, lecz… 
browar. A dokład-
niej minibrowar, 
który będzie należał 
do eleganckiej restauracji 
o wdzięcznej nazwie Gwar-

no. Jej siedziba powstaje w sąsiedztwie 
stacji dolnej kolei; spółka zapowiada, 
że budynek będzie nawiązywał do ar-
chitektury górskiej, a wnętrza, w których 
będą wykorzystane regionalne materia-
ły, zostaną też wyposażone w elementy 
związane z górami i Zakopanem. Budy-
nek będzie miał dwa poziomy nadziem-
ne oraz jeden podziemny, a pomieści  
245 osób. Z zewnątrz inspirowany będzie 
historyczną formą dolnego budynku 
kasowego pod Gubałówką, zaprojekto-
wanego w latach 30. ubiegłego stulecia. 
Wewnątrz główną atrakcją będzie drew-
niany sufit na parterze, który odwzoru-
je trójwymiarowy widok tatrzańskich 
szczytów, z oznaczeniami najważniej-
szych wzniesień i dolin występujących 
w Tatrach. Gwarno ma się stać miejscem 
spotkań, wydarzeń kulturalnych i inspi-
rować zarówno architekturą i historią 
Zakopanego, jak i dobrą ofertą gastro-
nomiczną. Otwarcie przybytku zapla-
nowano na 2023 rok.

SHAKOWANY BROWAR
Damm, drugi największy hiszpański 

producent piwa, wstrzymał produkcję 

w głównym browarze w Bar-
celonie w wyniku ataku haker-

skiego. Przestępcy zaatakowali 
jego systemy komputerowe. Zakład 

w El Prat de Llobregat, warzący 7 mln 
hektolitrów piwa rocznie, w tym popu-
larną markę Estrella, w rezultacie był 
przez kilka godzin całkowicie sparaliżo-
wany. Przedstawiciele browaru odmó-
wili jednak odpowiedzi na pytanie, czy 
hakerzy zażądali okupu oraz czy firma 
zapłaciła cokolwiek ludziom odpowiada-
jącym za ataki. Lokalna policja również 
nie udzieliła komentarza. Pomimo ataku 
Damm dzięki istniejącym zapasom zre-
alizował wszystkie dostawy do barów, 
restauracji i supermarketów. 

PIWO BEZ AKCYZY?
Senat opowiedział się za odrzu-

ceniem ustawy podnoszącej akcyzę 
na alkohol i wyroby tytoniowe. Zgodnie 
z rekomendacją senackiej Komisji Bu-
dżetu i Finansów Publicznych izba wyż-
sza odrzuciła ustawę w całości. Nowa 
regulacja miała na celu podniesienie 
stawek akcyzy na wyroby alkoholowe 
oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz 
wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek 
na lata 2023–2027. Zgodnie z propono-
wanymi zapisami od 1 stycznia 2022 
roku stawki akcyzy na alkohol etylowy, 
piwo, wino i napoje fermentowane mia-
łyby wzrosnąć o 10 proc. Ustawa wróci 
teraz do Sejmu. MAREK KOWALIK

Kalejdoskop
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Niech świat pozna Twoje piwo
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Krzyżówka panoramiczna nr 23

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
NIKT SIĘ MAJSTREM NIE RODZI.
Nagrodę wylosowała: MARIA JUSZCZYK.
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