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Temat na czasie
Sejm ustanowił system wsparcia dla górnictwa
węgla kamiennego. Ponad 30 mld złotych dla
kopalń.
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Miliardy na wymianę kopciuchów
Nie ma innej drogi ochrony klimatu niż radykalna zmiana sposobu,
w jaki produkujemy i wykorzystujemy energię elektryczną.
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STRONA 8

Hilux w wersji dla twardszych
twardzieli
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Podwyżka o 10 proc.

Zarząd JSW SA i reprezentatywne organizacje związkowe zawarły porozumienie dotyczące płacy.
28 stycznia ustalono, że od Nowego Roku 2022 roku płaca zasadnicza wszystkich pracowników
wzrasta o 10 proc. Także od 1 stycznia zwiększono wypłaty za posiłki profilaktyczne – z 21 do
30 złotych. – Cieszę się, że udało się nam porozumieć. Teraz wszyscy będziemy spokojnie
pracować, nie będziemy tracili energii na niepotrzebne spory, które w przeszłości zbyt często
towarzyszyły negocjacjom płacowym. Udowodniliśmy, że merytoryczne rozmowy są najlepszym
rozwiązaniem. Dziękuję reprezentatywnym organizacjom związkowym za konstruktywną postawę
– powiedział Tomasz Cudny, prezes JSW SA. W skład reprezentatywnych związków zawodowych
w JSW wchodzą: Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność JSW SA, Związek
Zawodowy Kadra Pracowników JSW SA oraz Federacja ZZG JSW SA.
ARCHIWUM

Kłopotliwy spadek po górnictwie.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Porozumienie płacowe

Kopalni nie ma – problemy są
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z M AT U S I A K

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

FELIETON

Fakty silniejsze od podziałów

Najważniejsze – opluć

Jest porozumienie

Z

Mniej więcej od jesieni część mediów podnosiła z oburzeniem, jak to jest możliwe, że ludzie odchodzący z górnictwa dostaną za to pieniądze, skorzystają z bardziej
wczesnych niż wczesne emerytury, podczas gdy inne
firmy zwalniają, dobrze, jeśli z zachowaniem terminu
wypowiedzenia. Kraju nie stać na podobne luksusy!

P

akończyła się przepychanka związana z ustawą,
dzięki której może być uruchomiony wart 28,8 mld
złotych system publicznego wsparcia dla górnictwa
węgla kamiennego na kolejne 10 lat. Sejm odrzucił
27 stycznia sprzeciw Senatu wobec ustawy.

Z

a odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało
236 posłów, 70 było przeciwko, wstrzymało się 152.
Napisałem o przepychance, bo sprzeciw Senatu wydłużył proces uchwalania najistotniejszej w tej chwili
regulacji dla górnictwa i był sprzeczny z żywotnymi
interesami górników.

U

stawa precyzuje między innymi zasady udzielania
publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji
zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań
górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji
skarbowych papierów wartościowych. Określa też
koszty tych działań do końca 2031 roku, szacowane
na 28 mld 821 mln złotych, nie licząc kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. Żeby nie wdawać się
w szczegóły, można powiedzieć, że działania Senatu
były manifestacją antyrządowych nastrojów. To niedobry sygnał, ponieważ zapisy ustawy regulują działania
obliczone na wiele lat. Dobrze byłoby, żeby tego rodzaju
decyzje nie podlegały regułom rządzącym chwilowymi
tarciami politycznymi.

C

ały program regulujący transformację sektora górniczego musi jeszcze przejść procedurę notyfikacyjną
w Komisji Europejskiej. W czasie, kiedy na szczeblu
unijnym coraz częściej emocje biorą górę nad rozsądkiem, różnie może być. Natomiast fakty są bardzo
proste – albo Komisja Europejska zaakceptuje polski
program transformacji sektora górniczego, albo odrzuci
go i pogrąży polską gospodarkę w chaosie. Dlatego mam
nadzieję, że nasze podziały polityczne pozostaną bez
wpływu na decyzję KE.
•

Można się oczywiście zastanawiać nad sposobem
przeprowadzenia operacji zwolnienia z PGG i JSW
ponad 2100 osób, co zrobiono na przełomie grudnia
i stycznia przez ich czasowy transfer do SRK. Nad tym,
czy właśnie te osoby powinny były odejść, czy może
ktoś inny. I na jakich warunkach.
Tak samo można rozważać, czemu akurat w branży
górniczej zrobiono to w sposób cywilizowany, osłabiając obciążenie, jakim jest utrata pracy i konieczność
szukania innego zajęcia. Albo dotrwania do wieku
emerytalnego. Zrobiono to łagodnie i ci, którzy nadal
pracują w branży, mają nadzieję, że przy zamykaniu
kolejnych zakładów przebiegnie to podobnie.
Nie wszystkim musi się to podobać. W połowie
stycznia media, które poprzednio zapłakiwały się nad
wsparciem dla nierobów-górników, pochyliły się nad
wypłatami jednorazowych odpraw. „Minęły ponad dwa
tygodnie od początku roku, a ludzie wciąż nie dostali
po 120 tys. złotych netto na głowę. I nikt im nie mówi,
w którym dniu wyjdą przelewy. Więc teraz będą głodować wraz ze swoimi rodzinami!”.
Należałoby się wzruszyć nad tak społecznie odpowiedzialnym podejściem, gdyby nie wpisywało się
ono w główną zasadę tępienia górnictwa. Jest z natury
złe, więc należy pluć na wszystko, co się w nim dzieje.
Na zamykanie kopalń, na braki polskiego węgla opałowego, na jego cenę i na to, że branża wymaga wsparcia.
Także na rząd, który nie zlikwidował branży wcześniej, i na to, że ją likwiduje. Na mechanizmy osłonowe
i na to, że nie obejmą wszystkich. A zwłaszcza na to,
że zacząwszy transformację energetyki, nie da się jej
zatrzymać, co zresztą już widzimy w nowych rachunkach za prąd i gaz.
ZBIGNIEW KORWIN

łace w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wzrosną
o 10 proc. Już widzę tytuły niektórych doniesień
medialnych. Daruję sobie ich brzmienie. Wystarczy,
że wydźwięk będzie mniej więcej taki – górnicy znów
dostali więcej. Dziwnym trafem autorzy takich tekstów
zapominają o bezprecedensowej decyzji reprezentatywnych organizacji związkowych z czasów gigantycznego kryzysu w latach 2015–2016. Wtedy pensje w JSW
zostały obniżone. Nie pamięta się, że w trudnym roku
2020 w Spółce nie było podwyżek ani jednorazowych
nagród. Wtedy ceny na nasze produkty spadły przynajmniej o 30 proc. Mieliśmy stratę przekraczającą 1,5 mld
złotych. Załoga znów potrafiła zacisnąć pasa.

P

orozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń podpisały działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra oraz Federacja
Związków Zawodowych Górników JSW. W porozumieniu ustalono także, że od stycznia tego roku z 21 do
30 złotych wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych.

P

odpisane porozumienie jest efektem rozmów z zarządem, które rozpoczęły się na wniosek strony społecznej. Czy fakt, że odbywały się one w spokojnej
atmosferze, ma jakieś znaczenie? Moim zdaniem duże.
To sygnał, że nawet o pieniądzach można rozmawiać
w sposób stonowany. Dobrze to podsumował prezes
Tomasz Cudny w komunikacie opublikowanym przez
Spółkę. Powiedział między innymi, że cieszy się, iż udało się zawrzeć porozumienie, bo to pozwala na spokojną
pracę. „Teraz wszyscy będziemy spokojnie pracować;
nie będziemy tracili energii na niepotrzebne spory,
które w przeszłości zbyt często towarzyszyły negocjacjom płacowym”.

J

estem przekonany, że spokojna atmosfera w czasie
rozmów może stać się tradycją Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
•

BYŁO, NIE MINĘŁO

Subiektywny przegląd wydarzeń
CHINY – WEDŁUG WSTĘPNYCH DANYCH WYDOBYCIE WĘGLA
KAMIENNEGO W 2021 ROKU przekroczyło 4 mld ton i było
o 5 proc. wyższe od wydobycia w roku 2020.
BOGDANKA ZAKOŃCZYŁA MINIONY ROK PRODUKCJĄ NA POZIOMIE
9,9 MLN TON WĘGLA HANDLOWEGO i rekordową sprzedażą
rzędu 10 mln ton. Spółka wypracowała w 2021 roku
blisko 2,4 mld złotych skonsolidowanych przychodów,
779,9 mln złotych zysku EBITDA i 276,1 mln złotych
zysku netto.
W GRUDNIU UB.R. SYTUACJA RYNKOWA SPRZYJAŁA W EUROPIE
ZACHODNIEJ perspektywom silnego popytu na energię
z węgla – wynika z opracowania katowickiego oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu. Eksperci oceniają, że także
w dwóch pierwszych kwartałach br. węgiel pozostanie
najlepszą opcją na przykład dla energetyki niemieckiej.
PRAWIE 6,3 TYS. ŹRÓDEŁ CIEPŁA WYMIENIONO W MINIONYCH
SIEDMIU LATACH W KATOWICACH dzięki ponad 53,5 mln złotych
dofinansowania z miejskiego programu antysmogowego. Władze miasta szacują, że do wymiany kwalifikuje się jeszcze około 15 tys. przestarzałych systemów
grzewczych.
ZATRUDNIAJĄCA NIESPEŁNA 38 TYS. PRACOWNIKÓW POLSKA GRUPA GÓRNICZA rozpoczęła wśród załogi kolejną kampanię
zachęcającą do szczepień przeciwko COVID-19. Górnicy

otrzymują między innymi SMS-y z informacjami na temat możliwości przyjęcia trzeciej, przypominającej
dawki szczepionki. Latem ub.r. spółka przeprowadziła
akcję szczepień, w której wzięło udział ponad 7 tys.
osób.
PRZYSZŁOŚĆ CIEPŁOWNICTWA SIECIOWEGO W UE w kontekście
wdrażania pakietu Fit for 55 będzie tematem debaty
online organizowanej 10 lutego w Brukseli z inicjatywy
między innymi europosła Grzegorza Tobiszowskiego.
Unijne regulacje zmierzają w kierunku odejścia od węgla w ciepłownictwie.
NIESPEŁNA ROK PO URUCHOMIENIU SZEŚCIOMEGAWATOWEJ FARMY
FOTOWOLTAICZNEJ W GMINIE CHOSZCZNO (ZACHODNIOPOMORSKIE)
TAURON zakończył budowę w pobliżu drugiej instalacji
o mocy 8 megawatów. Wraz z pięciomegawatową instalacją w Jaworznie Grupa ma trzy elektrownie słoneczne
i planuje budowę kolejnych. Największa ma powstać
na poprzemysłowym terenie w Mysłowicach.
ARTUR WARZOCHA – BYŁY SENATOR I BYŁY WICEWOJEWODA
ŚLĄSKI, A OSTATNIO PREZES FIRMY TAURON NOWE TECHNOLOGIE
– został wiceprezesem spółki Tauron Polska Energia
ds. korporacyjnych. – Śląsk potrzebuje sprawiedliwej
transformacji opartej na mocnych fundamentach biznesowych. Powierzone mi zadania będę realizował

w oparciu o dialog ze stroną społeczną – zadeklarował
po powołaniu na tę funkcję.
WYCENIONY NA PRAWIE 61,4 MLN ZŁOTYCH 21,5-HEKTAROWY TEREN PO WALCOWNI RUR JEDNOŚĆ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH został
wystawiony na sprzedaż. Ogłoszony przez Towarzystwo
Finansowe Silesia przetarg wieńczy wieloletni proces
porządkowania majątku i terenów dawnej walcowni.
Znajdują się tam hale poprzemysłowe o łącznej powierzchni 66,5 tys. mkw.
DO KOŃCA MARCA BR. SAMORZĄD PSZOWA SPŁACI SPÓŁCE
RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ 8 MLN ZŁOTYCH niesłusznie pobranego podatku od nieruchomości, zaś pozostałe
7,3 mln złotych długu gmina spłaci w ratach do
2029 roku – wynika z zawartej ugody. SRK deklaruje
otwartość na ugody także z innymi gminami, od których
chce odzyskać ponad 50 mln złotych ich należności
wobec dawnej Kompanii Węglowej.
SAMORZĄD KATOWIC OGŁOSIŁ KONKURS mający wyłonić najlepsze miejskie startupy, przygotowujące się do wdrożenia swoich innowacyjnych pomysłów na rynku.
24 stycznia rozpoczął się nabór wniosków w ramach
drugiej edycji przedsięwzięcia pod nazwą Kopalnia
Startupów, z pulą nagród 330 tys. złotych.

•
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Sejm ustanowił system wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego

JACEK FILIPIAK

Ponad 30 mld złotych dla kopalń
– Górnicy bez tych pieniędzy nie przetrwają – komentował 13 stycznia na Twitterze
wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się
do odrzucenia przez Senat ustawy budującej system publicznego wsparcia dla
górnictwa węgla kamiennego. – Konsekwencje nieprzyjęcia tej ustawy będą dramatyczne. Nawet nie rozważam takiej
możliwości – mówił dzień później odpowiedzialny za górnictwo wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.
Zgodnie z sejmową arytmetyką
27 stycznia Sejm odrzucił weto Senatu, ostatecznie uchwalając nowelizację
ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zakłada ona w ciągu
10 lat ponad 28,8 mld złotych budżetowych dopłat do redukcji zdolności
wydobywczych kopalń oraz zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie około
2 mld złotych długu górnictwa wobec
ZUS i PFR. Tylko w tym roku Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj mają otrzymać łącznie ponad
6 mld złotych, z czego przeszło 5 mld złotych przypada na PGG. Jeżeli jednak systemu nie notyfikuje Komisja Europejska
– wypłacone pieniądze trzeba będzie
oddać do budżetu.

OPOZYCJA: POTRZEBNA
UCZCIWA USTAWA,
NIE OSZUSTWO

Ustawy zawzięcie broniła
senator Dorota Tobiszowska (PiS),
podkreślając, iż brak rozwiązań
zapewniających funkcjonowanie
spółek węglowych w okresie, gdy
będą one stopniowo redukować
zdolności produkcyjne, mógłby
wywołać niekontrolowaną
upadłość tych spółek oraz
niepokoje społeczne. Senator
argumentowała, że w ciągu
10 lat otrzymywania pomocy
kopalnie mają zredukować moce
produkcyjne o około
10 mln ton. Znowelizowana
ustawa – podkreślała w Senacie
parlamentarzystka z Rudy
Śląskiej – ma być podstawą
prawną systemu wsparcia dla
górnictwa, zaś zapisy ustawy
wynikają z zawartej w maju ub.r.
umowy społecznej dotyczącej
transformacji górnictwa.
Ustawa, wprowadzona do parlamentu szybką ścieżką jako projekt poselski, została 17 grudnia ub.r. przyjęta przez Sejm. 12 stycznia, zgodnie
z rekomendacją połączonych senackich komisji ds. gospodarki narodowej i innowacyjności oraz ds. klimatu,

Znowelizowana ustawa ma być podstawą prawną systemu wsparcia dla górnictwa, zaś jej zapisy wynikają z zawartej w maju ub.r. umowy społecznej dotyczącej
transformacji górnictwa
izba wyższa odrzuciła ustawę głosami
52 senatorów opozycji. Przeciw odrzuceniu było 46 senatorów obozu rządzącego, nikt się nie wstrzymał. Jak
mówił w senackiej debacie Stanisław
Gawłowski z Koalicji Obywatelskiej,
poselski charakter projektu powoduje,
że bez wcześniejszej notyfikacji ustawa
w ogóle nie powinna być procedowana
w Sejmie ani trafić do Senatu. Senator
ocenił, iż rozwiązania pomocowe nie
uzyskają notyfikacji – zarówno z powodów formalnych, jak i niezgodności z europejskim prawem, zaś proces,
którego częścią jest rozpatrywana ustawa, nazwał oszustwem. Jego zdaniem
niekontrolowana upadłość spółek węglowych może nastąpić, gdy będą one
musiały zwracać niedozwoloną pomoc
publiczną.
– Uczciwa ustawa wspierająca
proces transformacji jest potrzebna.
Niestety ta nie jest uczciwa – wtórował Gawłowskiemu inny senator KO,
Adam Szejnfeld. Jak mówił, sam fakt, iż
projekt przygotowany w rządzie trafia
do Sejmu jako poselski, nie buduje jego
wiarygodności i służy – według senatora – zrzuceniu odpowiedzialności finansowej, politycznej i prawnej. Szejnfeld przekonywał, że senatorowie nie
powinni głosować za ustawą, która nie
ma ani notyfikacji, ani harmonogramu
redukcji mocy produkcyjnych kopalń.
– Ma tylko harmonogram płacenia, finansowania, udzielania kroplówki –
mówił senator opozycji.

ALTERNATYWĄ DLA USTAWY
– NIEKONTROLOWANA
UPADŁOŚĆ
Ustawy zawzięcie broniła senator
Dorota Tobiszowska (PiS), podkreślając, iż brak rozwiązań zapewniających

funkcjonowanie spółek węglowych
w okresie, gdy będą one stopniowo redukować zdolności produkcyjne, mógłby wywołać niekontrolowaną upadłość
tych spółek oraz niepokoje społeczne.
Senator argumentowała, że w ciągu
10 lat otrzymywania pomocy kopalnie
mają zredukować moce produkcyjne
o około 10 mln ton. Znowelizowana
ustawa – podkreślała w Senacie parlamentarzystka z Rudy Śląskiej – ma być
podstawą prawną systemu wsparcia dla
górnictwa, zaś zapisy ustawy wynikają
z zawartej w maju ub.r. umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa.
W ramach procesu prenotyfikacji założenia programu dla górnictwa zostały
przedstawione Komisji Europejskiej,
zaś jeszcze w styczniu resort aktywów
ma złożyć formalny wniosek notyfikacyjny. Senator Jerzy Czerwiński (PiS)
przekonywał, że przyjęcie ustawy jest
konieczne dla dobra górników, zaś alternatywą będzie zapaść Górnego Śląska. Również senator Wojciech Piecha
(PiS) opowiedział się za ustawą. – Żeby
nie dopuścić do zapaści społecznej,
musimy rozłożyć proces transformacji
w czasie – podkreślał. Reprezentujący
posłów wnioskodawców Krzysztof Kozik
(PiS) mówił w Senacie, że ustawa jest
potrzebna, by nie dopuścić do niekontrolowanej upadłości spółek węglowych.
– Przyświecała nam troska o górnictwo
i całe jego otoczenie – podkreślał poseł,
przypominając, iż w górnictwie węgla
kamiennego pracuje blisko 80 tys. osób,
zaś ok. 400 tys. jest zatrudnionych w firmach kooperujących z kopalniami.

Sejmowa Komisja ds. Energii,
Klimatu i Aktywów Państwowych
zarekomendowała odrzucenie

senackiego weta, o czym
poinformował izbę poseł PiS,
Grzegorz Matusiak. Podczas
głosowania 27 stycznia
za odrzuceniem uchwały
Senatu, a tym samym
za uchwaleniem nowelizacji
ustawy w pierwotnym brzmieniu,
było 236 posłów, 70 głosowało
przeciw, a 152 wstrzymało się
od głosu.
SASIN: OPOZYCJA
OBLAŁA EGZAMIN
Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ostatecznie Senat ustawę odrzucił.
– Szanowni Górnicy, opozycja oblała egzamin z odpowiedzialności – skomentował na Twitterze wicepremier Sasin.
Zgodnie z procedurą, by odrzucić sprzeciw Senatu, w Sejmie potrzebna była
bezwzględna większość 230 głosów. Sejmowa komisja ds. energii, klimatu i aktywów państwowych zarekomendowała odrzucenie senackiego weta, o czym
poinformował izbę poseł PiS, Grzegorz
Matusiak. Podczas głosowania 27 stycznia za odrzuceniem uchwały Senatu,
a tym samym za uchwaleniem nowelizacji ustawy w pierwotnym brzmieniu,
było 236 posłów, 70 głosowało przeciw,
a 152 wstrzymało się od głosu. Teraz
ustawa trafi na biurko Andrzeja Dudy.
Po podpisaniu przez prezydenta możliwe będzie uruchomienie systemu dopłat.
Równolegle będą trwały procedury notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Może to potrwać nawet rok.
MH
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Kłopotliwy spadek po górnictwie

SRK SA

Kopalni nie ma – problemy są
Dopóki kopalnia prowadzi wydobycie,
znaczną część problemów wywoływanych przez jej istnienie udaje się rozwiązywać polubownie. Duży zakład pracy
daje zatrudnienie, w razie potrzeby jest
w stanie pomóc w rozwiązywaniu lokalnych trudności.
Kłopoty się pojawiają, gdy kopalni
już nie ma, a problemy pozostają albo
gdy dopiero wtedy zaczynają się ujawniać. Tak właśnie wygląda sytuacja
z ogródkami działkowymi w Trzebini.

NIECO HISTORII
Kopalnia Siersza prowadziła wydobycie pod różnymi nazwami przez prawie
140 lat. Ponieważ nie była połączona z innymi zakładami górniczymi, likwidując
ją na przełomie wieków, zdecydowano
o zaprzestaniu pompowania wody i jej
całkowitym zatopieniu. Zaakceptował
to minister gospodarki, a po oddaniu
znacznej części terenów kopalnianych
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń potwierdził minister środowiska. Zobowiązał SRK, jako użytkownika wieczystego
terenu, do śledzenia wpływu podnoszenia się wody na konkretnym obszarze.
Założono, że pełne zatopienie nastąpi nie
wcześniej niż na koniec 2007 roku.
Z góry określono, że podczas odtwarzania zwierciadła wody w górotworze
w pewnych miejscach mogą powstawać
obszary podmokłe i lokalne podtopienia.
Od 2005 roku SRK przeprowadza zatem
comiesięczne kontrole oraz interweniuje, gdy jest to niezbędne.

DZIURY W OGRÓDKACH
W połowie 2017 roku wraz z likwidacją Kompanii Węglowej spółka przejęła
kolejne tereny, na których kilkadziesiąt
lat wcześniej założono ogródki działkowe. Przez cztery lata nie działo się nic
złego. Ogródki kwitły, budowały się…
SRK przygotowywała przekazanie terenu gminie. Już by to nastąpiło, gdyby nie
błąd formalny w dokumentach.

Zapadlisko stało się medialnym tematem na przełomie listopada i grudnia

Zapadlisko stało się medialnym tematem na przełomie listopada i grudnia.
Mający wiedzę o podobnych sprawach
podchodzili do tego spokojnie. Pokazywali, co się stało, co zrobiono, przypominali o nieprzewidywalności podobnych
zjawisk na terenach objętych wpływami
eksploatacji górniczej i problemach z wodami podskórnymi. Przypominali, że nie
chodzi o zdarzenia zachodzące w tempie
zarywania lodu na zamarzniętym stawie.
Drudzy prowadzili narrację opartą
na sentymentach. Dobra kopalnia dała
ludziom ogródki działkowe. Kopalni nie
ma, problemy się pojawiły, więc Skarb
Państwa jest zły, bo nie zapewnił pełnego bezpieczeństwa dla zdrowia, życia
i mienia.
Skoro teren przeszedł do spółki będącej użytkownikiem wieczystym, to ona
natychmiast, cztery lata wcześniej, winna była zbadać grunt, usunąć stamtąd
ludzi, wypłacić im odszkodowania i dać
inne, nie gorzej położone działki.

I CO DALEJ

SRK szybko podjęła decyzję o wypełnieniu potężnego otworu
Latem 2021 roku, prawdopodobnie
w efekcie wiosennych silnych opadów,
na terenie ogródków powstało pierwsze zapadlisko. W październiku drugie,
a pod koniec listopada trzecie.
Jeden przypadek przepływu wody
przez lekki grunt, w którym występuje
drobny piasek, to zdarzenie jednostkowe. Trzeci jednak wskazuje na istnienie

jakiejś prawidłowości. Dlatego, oprócz
szybkiego wypełnienia potężnego otworu w ziemi, SRK postanowiła przeprowadzić badania terenu, by określić jego
stan i stwierdzić, czy oraz co można tam
zrobić w celu poprawy sytuacji.

TEMAT KOMPLEKSOWY

Pytany o sprawę, rzecznik SRK przypomina, że spółka zarządza terenami
od Dolnego Śląska po Małopolskę. Większość z nich jest objęta negatywnymi
wpływami działalności górniczej. Wstrząsy, zapadanie się gruntów, dymiące hałdy
i zwałowiska nie są na takich obszarach
niczym nadzwyczajnym. Tego, co może
się dziać pod ogródkami działkowymi
w Trzebini, nikt nie był w stanie przewidzieć. Tym bardziej że zapadliska nie
powstały nagle. Przez kilka tygodni widać
było osiadanie gruntu. O czym działkowcy nie poinformowali ani włodarza terenu, czyli SRK, ani gminy.
Do czasu uzyskania wniosków z badania gruntu nikt nie powie, co można
albo trzeba będzie zrobić. Działkowiczom
jedynie wypada poradzić, by widząc początek podobnego zjawiska, powiadomili
o tym gminę. A nie zajmowali się przez
kilka miesięcy samodzielnym wyrównywaniem terenu. 
ZBIGNIEW KORWIN

N A T E R E N I E KO PA L N I D O Ś W I A D C Z A L N E J B A R B A R A M A P O W S TA Ć D ATA C E N T E R

Współpraca dla cyfryzacji
Na terenie należącej do Głównego Instytutu Górnictwa Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie ma powstać data center,
wykorzystywane m.in. do monitorowania
procesów transformacji górnictwa i regionu. Przedsięwzięcie to jeden z obszarów
współpracy GIG z Państwowym Instytutem
Badawczym NASK. Porozumienie o współpracy obu instytucji podpisali 27 stycznia dyrektor GIG, prof. Stanisław Prusek,
i dyrektor NASK ds. naukowych, prof. Ewa
Niewiadomska-Szynkiewicz. Współdziałanie ma dotyczyć między innymi rozwoju cyfrowej administracji na Śląsku oraz
bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.

WYZWANIE:
CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Jak zauważył prof. Prusek, metody
sztucznej inteligencji czy metody analiz
dużych zbiorów danych, którymi zajmuje się instytut NASK, już teraz znajdują
zastosowanie na przykład w przewidywaniu zagrożeń występujących w kopalniach – nie tylko węgla kamiennego, ale
też rud miedzi. – Widzimy również potencjał wykorzystania tych metod w ocenie
zagrożeń publicznych, takich jak zagrożenie zapadliskami czy inne zagrożenia
związane z działalnością człowieka,
w tym z eksploatacją złóż węgla kamiennego – ocenił dyrektor GIG. Współpraca
z NASK będzie też dotyczyć cyberbezpieczeństwa. To szczególnie ważne wobec
upowszechniania rozwiązań tzw. Przemysłu 4.0, czyli postępującej robotyzacji i automatyzacji w przemyśle. Coraz
więcej urządzeń łączy się z internetem

– to czyni przemysł nowocześniejszym
i bardziej wydajnym, ale naraża go też
na nowe zagrożenia, na przykład cyberataki. – Będziemy wspólnie prowadzić
działania przede wszystkim związane
z cyberbezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem sieci. W górnictwie mamy sieć
teleinformatyczną, mamy też sieć automatyki przemysłowej. Posiadamy w tym
obszarze kompetencje, tworzymy systemy, które można bezpośrednio wręcz
wykorzystać do ochrony sieci GIG-u
– wyjaśniła prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz z NASK.

GIG I NASK WSPÓLNIE
DLA SAMORZĄDÓW
I PRZEDSIĘBIORCÓW
W ramach nawiązanej współpracy
GIG i NASK zamierzają rozwijać usługi

cyberbezpieczeństwa dla samorządów,
przedsiębiorstw i ośrodków naukowych,
szczególnie w zakresie bezpieczeństwa
systemów automatyki przemysłowej
(OT) oraz Internetu Rzeczy (IoT). Istotnym elementem współpracy będą
wspólne działania edukacyjne i szkoleniowe, między innymi utworzenie ośrodka szkolenia specjalistów cyberbezpieczeństwa. Innym obszarem wspólnych
projektów będzie certyfikacja. W GIG-u
są jednostki certyfikujące oraz laboratoria oceny zgodności rozwiązań z różnymi
normami. – W NASK-u zbudowaliśmy
jednostkę certyfikującą i widzimy ogromny potencjał współpracy w tym zakresie. GIG interesuje się również metodami
obliczeniowymi, między innymi opartymi na uczeniu maszynowym – mówiła
prof. Niewiadomska-Szynkiewicz.  MH
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1 marca wypłata jednorazówek w PGG i Węglokoksie Kraj

Porozumienie zamiast blokady
Polska Grupa Górnicza spełniła postulaty
związkowców zgłoszone w ramach wszczętego w połowie grudnia sporu zbiorowego.
Uzgodniono podniesienie średniego wynagrodzenia na koniec 2021 roku o około
300 złotych (do 8200 złotych brutto) i wypłatę w dniu 1 marca średnio 1500 złotych
jednorazowej rekompensaty za wzmożoną
pracę od września do grudnia.
– W naszym porozumieniu ustaliliśmy wszystkie newralgiczne punkty, ale
przede wszystkim płatność w dacie, kiedy spółka będzie posiadała na to środki
– podkreślał po podpisaniu porozumienia prezes PGG Tomasz Rogala. Również
1 marca jednorazowe świadczenia w podobnej jak w Grupie wysokości otrzymają pracownicy Węglokoksu Kraj, gdzie
kilka dni później podpisano porozumienie w sprawie jednorazówek oraz aneks
do uzgodnień z kwietnia 2018 roku,
przedłużający o kolejny rok obowiązywanie dodatkowej premii motywacyjnej.

Szansa na porozumienie
w Polskiej Grupie
Górniczej pojawiła się
po spotkaniu w Warszawie,
na które związkowców
zaprosił wiceminister aktywów
państwowych Piotr Pyzik –
po referendum strajkowym
w kopalniach i na kilka dni przed
zaplanowaną bezterminową
blokadą wysyłki węgla z kopalń.

ZIELONE ŚWIATŁO
Z WARSZAWY
Szansa na porozumienie w Polskiej
Grupie Górniczej pojawiła się po spotkaniu w Warszawie, na które związkowców zaprosił wiceminister aktywów
państwowych Piotr Pyzik – po referendum strajkowym w kopalniach i na kilka
dni przed zaplanowaną bezterminową
blokadą wysyłki węgla z kopalń. – Rozmawialiśmy o postulatach zgłoszonych
w ramach sporu zbiorowego. Rozmowy były trudne, ale pojawiła się szansa na zawarcie porozumienia. Strony
ponownie spotkają się w siedzibie PGG
i – mam nadzieję – zapadną finalne ustalenia. Jestem optymistą. Obie strony pokazały wolę kompromisu – komentował
na gorąco po spotkaniu wiceszef MAP.
Po takim preludium rozmowy kolejnego
dnia w PGG były już tylko formalnością.
– Zawarliśmy porozumienie ze stroną
społeczną. Tym samym zapewniliśmy
niezakłóconą pracę kopalń w przyszłych okresach, a więc dostawy paliwa
węglowego do elektrowni, ciepłowni
i gospodarstw domowych. Chcieliśmy
to porozumienie zakończyć w sposób
możliwy i zgodny z wolą stron – i tak
się stało – oświadczył szef największej
górniczej spółki. Wysokość jednorazowej rekompensaty dla pracowników
dołowych ustalono na 1600 złotych,
dla przeróbki oraz Zakładu Informatyki i Telekomunikacji 1350 złotych, dla
pozostałych pracowników powierzchni 1100 złotych oraz 1000 złotych dla
administracji – kwoty te nie wliczają
się do podstawy naliczania czternastki
i barbórki. W Węglokoksie Kraj świadczenia w poszczególnych grupach

ustalono później odpowiednio na 1600,
1350 i 1100 złotych.

W umowie społecznej
dla górnictwa zapisano,
że w bieżącym roku płace mają
wzrosnąć o 3,8 proc., związkowcy
chcą jednak renegocjować
ten wskaźnik – na forum
sygnatariuszy umowy społecznej
– w związku z wyższą inflacją.
PRESJA BLOKADY,
PERSPEKTYWA STRAJKU
Jak zapisano w porozumieniu w Polskiej Grupie Górniczej, na jednorazowe
rekompensaty dla pracowników spółka przeznaczy ponad 56,8 mln złotych,
co wraz z narzutami daje kwotę niespełna 69,3 mln złotych. – Myślę, że jest
to akceptowalny poziom – skomentował
prezes Rogala. Ustalono, że świadczenie
będzie wypłacone 1 marca tego roku.
Jak tłumaczył szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek, taki termin wynikał ze zmian podatkowych. Ponieważ
w lutym górnicy otrzymują także tzw.
czternastą pensję, z dodatkową rekompensatą musieliby prawdopodobnie
zapłacić większy podatek. Po zawarciu
porozumienia związki zakończyły spór
zbiorowy w PGG i zawiesiły akcje protestacyjne. W ciągu kilku tygodni trwania
sporu związkowcy dwukrotnie blokowali kolejową wysyłkę węgla z kopalń
do elektrowni – najpierw przez dobę,
następnie przez dwie doby. Kolejną taką

blokadę – bezterminową – zapowiadano, w razie braku porozumienia, na
17 stycznia. W kopalniach odbyło się też
referendum strajkowe, w którym wzięło udział blisko 58 proc. pracowników
spółki (ponad 21,2 tys. osób). 98,65 proc.
z nich (przeszło 20,7 tys. głosujących)
opowiedziało się za strajkiem.

WYŻSZA ŚREDNIA = WIĘKSZA
PODWYŻKA
Ważnym elementem porozumienia jest zwiększenie wysokości średniego wynagrodzenia w spółce do
8200 złotych brutto z datą końca
ubiegłego roku. Chodzi o to, by właśnie ta kwota była podstawą przyszłej indeksacji płac w 2022 roku.
W umowie społecznej dla górnictwa
zapisano, że w bieżącym roku płace
mają wzrosnąć o 3,8 proc., związkowcy chcą jednak renegocjować ten
wskaźnik – na forum sygnatariuszy
umowy społecznej – w związku z wyższą inflacją. – Przyjmuje się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za
2021 rok było wykonane na poziomie
8200 złotych – zapisano w porozumieniu. Związkowcy tłumaczyli, że uzgodnienie wielkości średniego wynagrodzenia nie oznacza, że górnikom będą
wypłacone wyrównania płac za ubiegły
rok. – Nie będzie wyrównań – to jest
kwota bazowa do rozmów o wzroście
wynagrodzeń na rok 2022, na tym nam
zależało – tłumaczył szef Sierpnia ’80
w PGG Rafał Jedwabny. Różnica między uzgodnioną kwotą średniego wynagrodzenia a faktycznym zamknięciem
ubiegłego roku ma być rozdysponowana odrębnym porozumieniem związkowców z zarządem PGG.
MH

W OCZEKIWANIU NA URLOP GÓRNICZY LUB ODPR AWĘ

Pieniądze czekają, procedury trwają
– Nie ma zagrożenia braku pieniędzy na wypłaty świadczeń osłonowych.
21 grudnia 2021 roku została zawarta
umowa o dokapitalizowaniu SRK. Środki pochodzące z tej umowy będą przeznaczone między innymi na jednorazowe
odprawy pieniężne oraz pozostałe świadczenia – oświadczyła Spółka Restrukturyzacji Kopalń, uspokajając tym samym
wszystkich oczekujących na 120-tysięczne jednorazowe odprawy lub przejście
na urlop górniczy.
Wypłaty będą uruchomione niebawem, po zakończeniu procedur
weryfikacyjnych – zapewnia spółka,
która dotąd zweryfikowała i wysłała
do Agencji Rozwoju Przemysłu wszystkie wnioski dotyczące weryfikacji praw
do jednorazowej odprawy pieniężnej.
– Część wniosków została już pozytywnie skontrolowana. Z pracownikami rozwiązywane są umowy o pracę
za porozumieniem stron. Jeszcze w tym
tygodniu spółka zamierza uruchomić

pierwsze wypłaty świadczeń z tytułu
jednorazowych odpraw pieniężnych –
informował 26 stycznia rzecznik SRK
Wojciech Jaros.

NIE WYSTARCZY KSERO
Na przełomie 2021 i 2022 roku, wraz
z przekazanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową majątkiem obszaru górniczego Jastrzębie III, do SRK trafiło 2148
osób, z których 1355 osób ma skorzystać
z urlopów górniczych, a 793 z jednorazowych odpraw pieniężnych. Przed
przyznaniem osłon konieczna jest weryfikacja uprawnień poszczególnych
pracowników. Na zakończenie weryfikacji czekają oni na urlopach wypoczynkowych lub dodatkowych. SRK
zapewnia, że weryfikacja rozpoczęła
się niezwłocznie po otrzymaniu przez
spółkę dokumentów dotyczących przekazanych pracowników. – Weryfikacja
wiąże się z dwustopniową kontrolą dostarczonych dokumentów. Po sprawdzeniu w SRK i uzupełnieniu ewentualnych

braków wnioski o urlopy górnicze trafią
do ZUS-u, zaś wnioski o odprawy jednorazowe – do Agencji Rozwoju Przemysłu
– wyjaśnia rzecznik spółki restrukturyzacyjnej Wojciech Jaros. Nie zawsze
teczki pracownicze przekazane przez
poprzednich pracodawców są kompletne. – Również nie zawsze z dokumentów wynika spełnianie wymogów formalnych. Częsty problem w przypadku
urlopów górniczych to zastępowanie
dokumentów w wersji oryginalnej kserokopiami, których nie akceptuje ZUS
– powiedział rzecznik. W przypadku
jednorazowych odpraw deklaracje pracowników, że wcześniej nie korzystali
oni ze świadczeń osłonowych o podobnym charakterze, muszą być potwierdzone w bazach danych katowickiego
oddziału ARP. Znajdują się tam wykazy
osób objętych osłonami socjalnymi i aktywizująco-adaptacyjnymi w górnictwie
od 1993 roku.

ŚRODKÓW NIE ZABRAKNIE

Na grupę ponad 2,1 tys. pracowników, przekazywanych z początkiem
2022 roku do SRK, składają się zarówno
dotychczasowi pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób), jak
i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej,
Tauronu Wydobycie i Węglokoksu Kraj
(łącznie 1234 osoby), przejęci na krótko przez JSW, by mogli trafić do SRK
i tam skorzystać z osłon. Taka formuła przekazania wynikała z zapisów
ustawowych, zgodnie z którymi osłony
przysługują pracownikom przekazanym do SRK wraz z przeznaczonym
do likwidacji majątkiem. SRK zapewnia, że posiada w pełni zabezpieczone
środki na osłony, które zostaną uruchomione niezwłocznie po zakończeniu
wszystkich procedur weryfikacyjnych.
Obecnie – po wstępnej weryfikacji
wniosków – także dokumentacja osób
ubiegających się o urlop górniczy jest
sukcesywnie wysyłana z SRK do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
HK
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Realizacja postanowień umowy społecznej nabierze tempa?

JACEK FILIPIAK

Daty nienaruszalne,
koszty do renegocjacji
Podstawą wniosku notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej – szczególnie w zakresie
osi czasu, czyli rozpisanego do 2049 roku
harmonogramu wygaszania kopalń oraz
programów operacyjnych – będą zapisy
umowy społecznej z maja ubiegłego roku
– takie zapewnienie uzyskali 24 stycznia
związkowcy, którzy przyjechali do Warszawy na zaproszenie wicepremiera Jacka
Sasina. Jednocześnie strony uznały za konieczne „rozpoczęcie procesu renegocjacji
elementów kosztowych umowy społecznej
w zakresie planów operacyjnych w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania
sektora górnictwa”. Może to być wstęp
do rozmów między innymi o zwiększeniu
zapisanego w umowie poziomu wzrostu
wynagrodzeń w kopalniach (w tym roku
3,8 proc.), który okazał się znacząco niższy
od realnej inflacji.

ROZMOWY ALBO PROTESTY
13 stycznia związki, które 28 maja
ub.r. podpisały z rządem umowę społeczną dla górnictwa, oficjalnie zażądały
gwarancji, że uzgodnienia nie pozostaną
jedynie na papierze. – Po ponad siedmiu
miesiącach od daty podpisania z przykrością i zażenowaniem stwierdzamy,
że ten kluczowy dla przyszłości mieszkańców Śląska dokument nie jest realizowany – ocenili związkowi sygnatariusze
umowy w liście do wicepremiera Sasina. – Niepodjęcie rozmów przez rząd do
21 stycznia odbierzemy jako jednostronne złamanie umowy społecznej, co poskutkuje rozpoczęciem w województwie
śląskim akcji protestacyjno-strajkowych
o skali większej niż za czasów rządów
koalicji PO–PSL – zagroził Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Przedstawicieli związków zaniepokoiły
doniesienia o możliwym skróceniu żywotności kopalń wobec uzgodnionego
horyzontu 2049 roku, brak postępów
w przygotowaniach do inwestycji w niskoemisyjne technologie węglowe czy
opóźnienia w procedowaniu ustawy
o Funduszu Transformacji Śląska. Strona
społeczna uważa też, że warto pomyśleć
o nowelizacji umowy społecznej. – Celem
tej nowelizacji powinno być stworzenie
systemu odpornego na szantaże energetyczne (gazowe) ze strony Federacji
Rosyjskiej, jak również wprowadzenie
mechanizmów pozwalających chronić
mieszkańców Rzeczypospolitej przed
negatywnymi skutkami polityki klimatycznej dygnitarzy europejskich – napisali do wicepremiera liderzy śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Sierpnia ’80,
Kadry, Związku Zawodowego Górników
w Polsce, Solidarności ’80 i Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.

SASIN: UMOWA SPOŁECZNA
JEST WDRAŻANA
Odpowiedzią na związkowe wystąpienie było zaproszenie do Warszawy. W spotkaniu 24 stycznia, oprócz

Komisja Europejska jeszcze nie zaakceptowała kosztów transformacji górnictwa, a już wiadomo, że będą one wyższe, niż planował polski rząd. Winna jest inflacja
trapiąca globalną gospodarkę
wicepremiera Jacka Sasina i odpowiedzialnego za sprawy górnictwa wiceministra Piotra Pyzika, uczestniczyli też
między innymi minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, minister funduszy
i polityki regionalnej Grzegorz Puda, szef
gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów oraz pełnomocnik rządu ds.
strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wicepremier przedstawił informacje o przygotowaniach
systemu wsparcia dla sektora górnictwa
węgla kamiennego w Polsce oraz pracach nad wnioskiem notyfikacyjnym
do Komisji Europejskiej. – Podpisana
w maju ubiegłego roku umowa społeczna jest wdrażana. Wraz z partnerami
rozmawiamy o sposobach realizacji poszczególnych elementów umowy. Naszym priorytetem w dalszym ciągu pozostaje przeprowadzenie sprawiedliwej
transformacji – zapewniał szef resortu
aktywów państwowych. Po spotkaniu
związkowcy nie mówili już o protestach.
Uzgodniono, że od tej pory strony będą
się spotykać cyklicznie. Podczas kolejnych rozmów, 10 lutego, zaproponowana
zostanie między innymi formuła powołania pełnomocnika ds. transformacji
województwa śląskiego – to także jeden
z punktów umowy społecznej.

PRACE NABIORĄ TEMPA
Na spotkaniu w Warszawie zapadły ustalenia dotyczące przyspieszenia
działań służących wdrożeniu umowy
społecznej. Przede wszystkim strony

uzgodniły zwiększenie tempa prac nad
projektem ustawy o Funduszu Transformacji Śląska, która ma być jednym z kluczowych aktów prawnych niezbędnych
dla zapewnienia finansowania procesów
transformacyjnych. – Zgodnie z deklaracją premiera Sasina projekt za tydzień
ma stanąć na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Ustaliliśmy też,
że przyspieszenia wymagają wszystkie
inwestycje w niskoemisyjne technologie węglowe. Strona rządowa wreszcie
zgodziła się na to, aby przedstawiciel
strony związkowej brał udział w procesie notyfikacyjnym w Unii Europejskiej.
Taki przedstawiciel został wytypowany –
relacjonował przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.
– Doszliśmy też do wniosku, że musimy
się cyklicznie spotykać, aby renegocjować pewne elementy umowy, szczególnie te kosztowe i te dotyczące planów
operacyjnych, bo inflacja spowodowała,
że zdrożało wszystko – tłumaczył lider
regionalnej „S”.

KOMISJA POWIE „NIE”?
Związkowcy dostali również zapewnienie, że otrzymają projekt wniosku
notyfikacyjnego do Komisji Europejskiej.
– Podstawą wniosku notyfikacyjnego,
szczególnie w zakresie osi czasu i programów operacyjnych, będą zapisy umowy
społecznej. Projekt wniosku notyfikacyjnego zostanie przekazany stronie społecznej równocześnie z przekazaniem
do opinii Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów – czytamy w oficjalnej
notatce ze spotkania. Związki chcą mieć
pewność, że we wniosku notyfikacyjnym zachowany będzie uzgodniony
w umowie społecznej harmonogram
wygaszania kopalń do końca 2049 roku
– szczególnie wobec pojawiających się
informacji o tym, że spółki węglowe
na polecenie MAP analizują możliwości
skrócenia żywotności kopalń do roku
2040–2045, a nawet 2038. Jeszcze przed
spotkaniem w Warszawie wiceminister
Piotr Pyzik zapewniał, że resort nie
ma takich planów, natomiast wątpliwości co do dat zgłaszali przedstawiciele
Komisji Europejskiej. – Ministerstwo
nie ma takich zamiarów ani nie planuje
czegoś takiego – to chciałbym zdementować w sposób jednoznaczny. Natomiast
jeśli chodzi o Komisję Europejską, to tam
doszło do sytuacji, w której powiedziano nam, że rok 2049 z punktu widzenia
KE jest nie do przyjęcia. Dlatego przy
następnych negocjacjach muszę mieć
amunicję do rozmów, żeby bronić harmonogramu 2049 roku – mówił dziennikarzom w Gliwicach wiceminister.
– Na dzień dobry mamy informację,
że oni nie chcą się zgodzić na 2049 rok.
Co to znaczy? Oni nie chcą, żeby przemysł wydobywczy przestał funkcjonować w naszym kraju w 2049 roku – chcą
terminów wcześniejszych. Ale nie padła
żadna data – relacjonował Piotr Pyzik.
MAP deklaruje obronę dat zapisanych
w umowie społecznej.
MH
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Krok w kierunku błękitnego węgla

Wystarczyła około 15-proc. domieszka
tzw. błękitnego węgla, by emisja zanieczyszczeń przy spalaniu ekogroszku spadła co najmniej o jedną trzecią, a często
nawet o połowę, co potwierdziły badania
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla
w Zabrzu. Pierwszym paliwem węglowym,
gdzie zastosowano taki innowacyjny antysmogowy dodatek, jest ekogroszek Karolinka, wprowadzany na rynek przez Polską
Grupę Górniczą.
Na początek produkt trafi głównie
do instytucji samorządowych, a z czasem także do klientów indywidualnych.
W tym roku Grupa zamierza sprzedać
około 30 tys. ton nowego paliwa, w przyszłym – ponad trzykrotnie więcej. Największa górnicza firma analizuje teraz możliwość samodzielnej produkcji
„błękitnego węgla” do mieszanek – dziś
ten odgazowany węgiel kupowany jest
od partnera z Kostrzyna.

MNIEJ SPALIN, WIĘCEJ CIEPŁA
– Odgazowanie polega na tym,
że niechciane, najbardziej rakotwórcze substancje, stanowiące wychodzący
z komina żółty dym, nie idą w węglu
do klienta, tylko są usuwane w obiekcie
technologicznym, dopalane i odpylane.
Do klienta idzie wówczas paliwo czyste,
niskoemisyjne – tłumaczy dyrektor zabrzańskiego instytutu, dr inż. Aleksander Sobolewski, przyznając, iż czysty

„błękitny węgiel” byłby dziś za drogi dla
odbiorców, a tym samym niekonkurencyjny wobec tradycyjnego ekogroszku
i innych rodzajów węgla. Przygotowując Karolinkę, eksperci PGG postanowili uszlachetnić paliwo węglowe antysmogowym dodatkiem, tworząc – jak
to określono – ekogroszek 2.0. Efekty
przeszły oczekiwania. – Powstała mieszanka, która sprawia, że w dużym
stopniu następuje ograniczenie emisji
szkodliwych substancji do powietrza.
Przy spalaniu w kotłach piątej klasy lub
ecodesign dym z komina jest praktycznie
niedostrzegalny. To paliwo powoduje,
że w zasadzie nie widzimy dzisiaj żadnej
emisji z kotłów – wyjaśnia wiceprezes
PGG ds. handlowych Adam Gorszanów.
Potwierdzono znaczącą redukcję emisji
pyłów PM2,5 i PM10, benzo(a)pirenu
oraz WWA – silnie rakotwórczych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Kolejna zaleta to podwyższona
kaloryczność nowego paliwa (minimum
27 MJ/kg), dającego więcej ciepła przy
mniejszym zużyciu węgla. Produkt można stosować niezależnie od klasy kotłów
– zarówno w tych starej generacji, jak
i najnowszych, automatycznych.

– Powstała mieszanka, która
sprawia, że w dużym stopniu
następuje ograniczenie
emisji szkodliwych substancji
do powietrza. Przy spalaniu
w kotłach piątej klasy lub
ecodesign dym z komina jest
praktycznie niedostrzegalny.
To paliwo powoduje,
że w zasadzie nie widzimy dzisiaj
żadnej emisji z kotłów – wyjaśnia
wiceprezes PGG ds. handlowych
Adam Gorszanów.
WĘGIEL CZARNY TYLKO
Z NAZWY?
– Karolinka dowodzi, że rozwijamy
się oraz chcemy zaspokajać potrzeby
i oczekiwania społeczne. Są oczywiście

ARCHIWUM PGG

Karolinka grzeje i nie dymi

Styczniowa prezentacja nowego paliwa odbyła się w Bieruniu
wymagania UE i wielu innych instytucji,
ale przede wszystkim to my sami chcemy żyć w środowisku przyjaznym dla
człowieka, zaś czyste powietrze jest jego
integralną częścią – mówił Adam Gorszanów podczas styczniowej prezentacji nowego paliwa w Bieruniu. Spotkanie nieprzypadkowo zorganizowano właśnie
w tym górniczym miasteczku. – Gdzie
mielibyśmy promować węgiel, jeśli nie
w powiecie bieruńsko-lędzińskim, gdzie
każdy kilometr kwadratowy znaczony
jest bogactwem złóż węgla? Tu od wielu
lat fedrują dwie największe kopalnie
– Piast i Ziemowit. Produkt, o którym
dziś mówimy, to nowa generacja węgla selekcjonowanego – jest tradycyjnie
czarny, ale zupełnie inny niż do tej pory
– zauważył starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, przypominając, iż
pierwsze ekogroszki pochodziły właśnie
z węgla z Piasta. Tu 20 lat temu powstał
Retopal, który po zwiększeniu wartości
opałowej stał się Karlikiem – jednym
z najpopularniejszych produktów PGG
dla indywidualnych odbiorców.

Przygotowując Karolinkę, eksperci
PGG postanowili uszlachetnić
paliwo węglowe antysmogowym

dodatkiem, tworząc – jak
to określono – ekogroszek 2.0.
Efekty przeszły oczekiwania.
MILION TON EKOGROSZKÓW
W ubiegłym roku Polska Grupa
Górnicza sprzedała blisko 700 tys. tzw.
ekogroszków do indywidualnego ogrzewania domów, zaś w tym roku planuje zwiększenie sprzedaży tego rodzaju
węgla do około 1 mln ton. – Jesteśmy
najtańszym źródłem paliw stałych dla
użytkowników, w tym dla gospodarstw
indywidualnych. Nie podnosimy cen
węgla w ślad za innymi surowcami, ponieważ jest to nasze własne dobro, nad
którym mamy pełną kontrolę – zapewnił wiceprezes Gorszanów. Ekogroszki
to obecnie prawie jedna trzecia całości
paliw sortowanych, produkowanych
przez PGG dla rynku komunalno-bytowego. Firma zapewnia, że zamierza stale
podnosić jakość węgla i zmniejszać jego
emisyjność. Obecnie Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu przygotowuje
dla PGG studium wykonalności specjalnej instalacji do wytwarzania „błękitnego węgla”, której koszty szacowane
są na kilkadziesiąt milionów złotych.
MH

AKC JA PROMUJĄC A SZCZEPIENIA W PGG

W trosce o zdrowie pracowników
W Polskiej Grupie Górniczej ruszyła kolejna kampania informacyjna, która
ma zachęcać pracowników do skorzystania ze szczepień przeciwko wirusowi
SARS-CoV-2.
Od początku pandemii Polska Grupa
Górnicza wprowadziła procedury mające jak najlepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W spółce działa specjalny sztab kryzysowy,
którego zadaniem jest bieżący monitoring zachorowań. W każdej z kopalń

i zakładów PGG SA zostali wyznaczeni
koordynatorzy, do których należy analizowanie sytuacji na miejscu, reagowanie
na niepokojące sygnały i raportowanie
do zarządu.
– Nie ulega wątpliwości, że szczepienia przeciw COVID-19 chronią przed rozwojem zakażenia albo pozwalają łagodniej i bezpieczniej przejść ewentualne
zachorowanie – powiedział Tomasz Rogala, prezes PGG. – Pracownicy Polskiej
Grupy Górniczej już latem zeszłego roku
pokazali najwyższą odpowiedzialność,

uczestnicząc od początku czerwca
w zakładowym programie szczepień.
W 10 lokalizacjach na terenie województwa, gdzie działają oddziały PGG, udało
się wówczas zaszczepić ponad 7 tys. naszych pracowników oraz członków ich
rodzin – dodał.
Jednocześnie wiadomości dotyczące
koronawirusa są dostępne w najbardziej uczęszczanych miejscach zakładów, a w cechowniach kopalń są one
także wyświetlane na telebimach komunikacji wewnętrznej. W ruszającej

akcji promocji szczepień wykorzystane
zostaną SMS-y wysyłane bezpośrednio
do pracowników Spółki, a także aktualizowane informacje na portalu pracownika, gdzie dodatkowo uruchomiona
zostanie nowa zakładka z najważniejszymi informacjami. W PGG wprowadzono także w szerszym zakresie
możliwość pracy zdalnej dla osób, które
wyrażą taką chęć i których specyfika
pracy na to pozwala.
HK
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Z I E L O N A

S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nie ma innej drogi ochrony klimatu niż radykalna zmiana sposobu, w jaki produkujemy i wykorzystujemy energię elektryczną.
Energia odnawialna minimalizuje zanieczyszczenie węglem i ma znacznie mniejszy wpływ na nasze środowisko. Śląskie liderem
programu Czyste Powietrze

MIROSŁAW CICHY/WFOŚIGW KATOWICE

Miliardy na wymianę kopciuchów
Gminy z województwa śląskiego zdecydowanie wygrywają w najnowszym rankingu
rządowego programu Czyste Powietrze,
zajmując ponad połowę miejsc w pierwszej setce zestawienia. W trzecim kwartale
zeszłego roku zwycięzcą była gmina Godów, zaś wcześniej, wiosną, w pierwszym
takim rankingu triumfował Bieruń. Dlatego właśnie to miasto wybrano na miejsce
inauguracji trzeciej odsłony programu,
wspierającego wymianę przestarzałych
źródeł ogrzewania i termomodernizację.
Wprowadzane od 25 stycznia nowości przedstawili między innymi minister
klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz
pełnomocnik premiera ds. programu
Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł, zaś
postępy w realizacji programu na Śląsku
zaprezentował prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz
Bednarek.
WIĘKSZE WSPARCIE, MNIEJSZE WYMAGANIA.
Najważniejsze zmiany w trzeciej części
programu to zwiększenie maksymalnej
kwoty dotacji na termomodernizację
i wymianę pieca nawet do 69 tys. złotych, możliwość dofinansowania sięgającego 90 proc. kosztów inwestycji oraz
obniżone progi dochodowe uprawniające do wsparcia. – Program staje się dostępny dla najbardziej potrzebujących.
Obniżamy próg dochodowy dla beneficjentów do 1260 złotych w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego i 900 złotych w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. Wniosek można
złożyć albo w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo w gminie, jeżeli współpracuje
ona w programie, albo w banku, jeżeli
potrzebujemy wsparcia kredytowego
– tłumaczyła szefowa resortu klimatu
i środowiska. Dotychczas w programie
Czyste Powietrze złożono ponad 384
tys. wniosków (w tym ponad 184 tys.
w samym zeszłym roku) na kwotę 6,45
mld złotych dofinansowania. Najwięcej
w województwie śląskim: ponad 64,5
tys. wniosków na około 885 mln złotych.
W regionie podpisano już ponad 47 tys.

umów na blisko 640 mln złotych dofinansowania, z czego wypłacono ponad
220 mln złotych dla niespełna 22 tys.
beneficjentów. W skali ogólnopolskiej
podpisano przeszło 307 tys. umów na ponad 5 mld złotych. – To pokazuje, że jest
to niezwykle ważny, potrzebny, ale też
dobrze funkcjonujący program. W nowej
części zwiększamy kwotę wsparcia do
69 tys. złotych. Zakres wsparcia to nadal
termomodernizacja, możliwość wymiany okien i drzwi oraz oczywiście wymiany kotła, czyli źródła ciepła – mówiła
minister Anna Moskwa.
CZYSTE POWIETRZE PO RAZ TRZECI. Dotąd
w Czystym Powietrzu obowiązywały
dwie części programu. Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania
do 30 tys. złotych dla osób z rocznym
dochodem do 100 tys. złotych, oraz
druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. złotych, licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do
1564 złotych w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Wprowadzenie
trzeciej części programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego
poziomu dofinansowania podzielono
na dwa etapy. Oprócz podwyższenia
kwoty dofinansowania i zmiany progów
dochodowych zwiększono także z trzech
do pięciu liczbę transz rozliczeń i wypłat

dotacji. Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze,
dostępnym w pierwszej i drugiej części
programu. Inne zmiany to między innymi
możliwość dotacji z Czystego Powietrza
także wtedy, gdy dofinansowanie łączy
się z gminnymi programami, w których
wnioskodawca nie staje się właścicielem
kotła do zakończenia okresu trwałości,
a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia
wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Inna istotna
nowość to dopuszczenie do programu
kotłów dwupaliwowych zgazowujących
drewno i spalających pellet oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo
stałe, ze względów bezpieczeństwa.
WKRÓTCE PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE. Niebawem szansę na wymianę kopciucha
z dotacją będą mieli również mieszkańcy
budynków wielorodzinnych, dla których
przeznaczony będzie nowy ogólnopolski
program Ciepłe Mieszkanie – jego uruchomienie zaplanowano na początek
drugiego kwartału tego roku. – Będzie
to program przeznaczony dla zabudowy
wielolokalowej, niosący te same zadania
co Czyste Powietrze – dbanie o jakość
powietrza, dbanie o to, żebyśmy palili
dobrymi nośnikami energii, żebyśmy

nie zanieczyszczali powietrza, żebyśmy
mogli żyć w zdrowym środowisku – tłumaczył w Bieruniu wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.
Przedsięwzięcie, pilotażowo realizowane
w minionym roku w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz
w Pszczynie, ma wspierać termomodernizację, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wymianę źródeł ciepła w domach wielorodzinnych. Także
w realizacji programu mają uczestniczyć
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, które będą podpisywały umowy
z gminami na zasadach wykorzystywanych obecnie w programie usuwania
azbestu ze środowiska.
KATOWICKI WFOŚIGW NIE ZWALNIA TEMPA.
Prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz
Bednarek zapewnia, że choć województwo śląskie zdecydowanie przoduje
obecnie w programie Czyste Powietrze,
Fundusz nie zwalnia tempa w edukowaniu, informowaniu i promowaniu ekologicznych aktywności przyczyniających
się do likwidacji kopciuchów w regionie.
– Od 1 stycznia tego roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która jeszcze bardziej
determinuje nas do współpracy z gminami. Razem, wspólnymi siłami, docieramy do nieprzekonanych mieszkańców, którzy jeszcze nie podjęli wysiłków
w kierunku ocieplenia domu i wymiany
kopciucha – powiedział Tomasz Bednarek. Program Czyste Powietrze nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska,
a wdraża Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz
z 16 funduszami wojewódzkimi. Celem
tych działań jest rozwiązanie problemu
smogu w Polsce, czyli doprowadzenie
do wymiany starych pieców i kotłów
na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Budżet
programu na lata 2018–2029 to 103 mld
złotych. Pierwszy nabór w programie
rozpoczął się 19 września 2018 roku.
W kolejnych odsłonach zasady programu były uatrakcyjniane, a procedury
upraszczane.
HANNA KRZYŻOWSKA

klimatycznymi. Odkrycia te doprowadziły do opracowania planów ochrony
i odbudowy trawy morskiej, co ma się
przyczynić do strategii łagodzenia zmian
klimatu.
Trawa morska ma także kluczowe
znaczenie dla życia morskiego, dla którego jest źródłem pokarmu i schronienia,
a także wylęgarnią zagrożonych gatunków dzikich zwierząt, takich jak koniki
morskie.
EKWADOR OGASZA UTWORZENIE NOWEGO REZERWATU. Państwo z dumą zapowiedziało
utworzenie Rezerwatu Morskiego Hermandad. Nowy rezerwat obejmujący
dodatkowe 60 tys. km2 w pobliżu Galapagos, oprócz istniejących 138 tys. km2,

zapewni bezpieczną drogę dla podróżujących zwierząt. Ochrona krytycznych
tras migracji gatunków takich jak rekiny
wielorybie i żółwie morskie zaowocuje
zdrowszymi i bogatszymi populacjami
także innych zwierząt.
Rekiny wielorybie, występujące między innymi przy Galapagos, są największymi rybami na świecie. Te zagrożone
wyginięciem łagodne olbrzymy żywią
się planktonem, krylem i krewetkami,
a w trakcie swoich wędrówek pokonują
tysiące kilometrów.
Nowy rezerwat powstał dzięki jednolitemu wsparciu zarówno mieszkańców Galapagos, jak i przemysłu rybnego. W 1998 roku Ekwador utworzył

Rezerwat Morski Galapagos chroniący
ponad 50 tys. mil kwadratowych oceanu,
na którym występują jedne z najwyższych na Ziemi poziomów endemizmu
– gatunków, których nie ma nigdzie
indziej. Istniejący rezerwat przyniósł
ogromne korzyści ludziom, rybakom
i przyrodzie. W dekadzie po utworzeniu
rezerwatu dynamicznie rozwijające się
populacje ryb rozlały się na sąsiednie
obszary, a komercyjna produktywność
tuńczyka prawie się podwoiła. Prezydenci Panamy, Kolumbii i Kostaryki również
deklarują, że ich kraje zamierzają stworzyć duży korytarz morski, rozszerzając
i łącząc swoje obecne morskie obszary
chronione.•

Ekologia na świecie
TRAWA MORSKA – POCHŁANIACZ DWUTLENKU WĘGLA. Trawa morska, niegdyś uważana
za brzydkie kaczątko ochrony środowiska, staje się potężnym narzędziem
działań na rzecz klimatu. Jest to roślina,
która żyje w płytkich, często osłoniętych
obszarach, jest niezbędna dla zdrowia
mórz i może pomóc w rozwiązywaniu
problemów środowiskowych. Trawa
morska została zidentyfikowana jako intensywny pochłaniacz dwutlenku węgla
– wychwytuje go do 35 razy szybciej niż
tropikalne lasy deszczowe. Chociaż pokrywa ona tylko 0,2 proc. dna morskiego,
co roku pochłania 10 proc. dwutlenku
węgla z oceanu, co czyni ją niesamowitym narzędziem w walce ze zmianami
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Toyota Hilux – wóz dla twardzieli, mający za sobą zwycięstwo w Rajdzie Dakar

Kluczową zmianą w układzie zawieszenia jest jednak wprowadzenie amortyzatorów jednorurowych

Hilux w wersji dla twardszych twardzieli
Ostatnio nowości motoryzacyjne robią
się cichsze, czystsze i grzeczniejsze. Nie
dziś! Dziś Toyota Hilux – wóz dla twardzieli, mający za sobą zwycięstwo w Rajdzie Dakar. Tym razem w jeszcze bardziej
„twardzielowej” wersji. Napędza ją mocny, 2,8-litrowy silnik Hiluxa, mający moc
204 KM i 500 Nm maksymalnego momentu
obrotowego. Motor połączony jest z sześciobiegową skrzynią automatyczną.

TAYCAN DLA PRAKTYCZNYCH
No dobrze, trochę poszaleliśmy
ze spalinowym pick-upem z napędem
na cztery koła, czyli nocnym koszmarem

ekologów, to wracajmy na tory mobilności czystej. Tym razem w wersji czysta
przyjemność, czyli Porsche. Sportowa
legenda pokazała elektrycznego Taycana w wersji Sport Turismo – trzeciej,
po sportowej limuzynie oraz Cross Turismo. Nowa odmiana jest skierowana
do osób, które chcą połączyć codzienną
użyteczność z dynamiką jazdy po utwardzonych drogach.
Pierwszy członek rodziny Taycan
Sport Turismo – wariant GTS – trafi
na rynek pod koniec lutego, w połowie
marca dołączą do niego kolejne wersje.
Nabywcy będą mieli do wyboru pięć
wariantów Porsche Taycan Sport Turismo: silniki od 326 KM do 625 KM, napęd na tylną oś (w jednej wersji) lub
na obie, dwie wielkości baterii i zasięgi.
Taycan Turbo S Sport Turismo przyspiesza od zera do 100 km/h w ciągu
zaledwie 2,8 sekundy, a jego prędkość
maksymalna wynosi 260 km/h. Największym zasięgiem legitymuje się
Taycan 4S Sport Turismo – to 498 km
w cyklu WLTP. Oba dostępne akumulatory można naładować od 5 do 80 proc.
w 22,5 min. Oznacza to, że na zwiększenie zasięgu o 100 km potrzeba tylko
5 min ładowania.
Przestrzeń nad głowami z tyłu Sport
Turismo jest tu o ponad 45 mm większa
niż w sportowej limuzynie Taycan. Nad
siedzeniem kierowcy wygospodarowano
dodatkowe 9 mm wysokości. Co więcej,
pokaźnych rozmiarów tylna pokrywa
zapewnia łatwy dostęp do bagażnika. Otwór załadunkowy jest znacznie
dłuższy (801 mm) i wyższy (543 mm)
niż w limuzynie (odpowiednio 434 mm
i 330 mm).
W zależności od wersji tylny bagażnik może mieścić 405 l lub 445 l.

Po złożeniu tylnych siedzeń (składanych
w proporcji 60:40) pojemność można
zwiększyć do, odpowiednio, 1212 lub
1171 l. A do tego dochodzi jeszcze 84-litrowy przedni bagażnik (tzw. frunk).

200 KM ZASIĘGU W 1 MINUTĘ
To nie najnowszy rekord szybkości
ładowania, tylko wymiany akumulatorów. Należąca do chińskiego potentata
bateryjnego CATL firma CAES zaprezentowała system Evogo. Jest on oparty
na modułowych bateriach, które można
wymieniać w całkowicie zautomatyzowanych punktach, a wymiana jednego
modułu trwa 1 minutę. Każdy moduł zapewnia zasięg 200 km. Biorąc pod uwagę
wielkość modułów w segmencie C, można ich zamontować trzy, co daje zasięg
600 km. Oczywiście baterie można także
ładować jak wszystkie inne – w wolnych
i szybkich ładowarkach.
CAES musiałby jeszcze namówić
producentów aut, by brali pod uwagę
tego typu rozwiązanie i wykorzystywali
moduły już na etapie konstruowania
swoich samochodów. Na razie zdecydował się na to tylko chiński koncern FAW
w modelu Bestune NAT, przeznaczonym
dla carsharingu. CAES zapowiada jednak, że wkrótce pojawią się kolejne auta.
Zapowiada także budowę pilotażowej
serii punktów wymiany w 10 chińskich
miastach.
Punkt ma zajmować powierzchnię
trzech standardowych miejsc parkingowych. Obok przejazdowego stanowiska
wymiany ma magazynek na 48 modułów. Sam proces wymiany modułów
jest w pełni automatyczny i sterowany
przez kierowcę za pomocą aplikacji
na smartfona.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Ta wersja napędu jest stosowana
od 2020 roku. Nowością jest stylizacja
i charakterystyka zawieszenia w zaprezentowanym niedawno modelu GR Sport.
GR Sport ma wszystkie najważniejsze atuty nowego Hiluxa. W tym wypadku jego zdolności terenowe, które
pozwalają mu wjechać niemal wszędzie, weszły na jeszcze wyższy poziom
ze wsparciem aktywnego mechanizmu
różnicowego o ograniczonym poślizgu
oraz systemu aktywnej kontroli trakcji.
Z drugiej strony poprawa zawieszenia
oraz redukcja drgań i hałasów zapewniają większy komfort na drodze.
Kluczową zmianą w układzie zawieszenia jest jednak wprowadzenie
amortyzatorów jednorurowych z przodu i z tyłu oraz zmodyfikowanych,
usztywnionych sprężyn. Jednorurowa
konstrukcja daje większą przestrzeń
na tłok, co powoduje lepsze tłumienie,
szybsze reakcje oraz lepsze odprowadzanie ciepła. Pozwala także na zachowanie
optymalnych właściwości oleju w trakcie
jazdy w trudnych warunkach.
Zastosowano także przeprojektowane resory piórowe i nowe tuleje,
by zwiększyć niezawodność auta.
W porównaniu ze standardowym
Hiluxem wersja GR Sport ma poprawione właściwości jezdne, w tym siłę

kierowania oraz reakcję na kąt skrętu,
oraz lepsze osiągi na prostej. Karoseria zachowuje się stabilnie, przechyły
nadwozia są pod kontrolą, podobnie jak
przyczepność tylnej osi.
Wyjątkowe elementy stylistyczne
na zewnątrz i w kabinie podkreślają specjalny charakter wersji GR Sport. Na zewnątrz w wielu elementach zastosowano czarny kolor, występujący tu nawet
na felgach. Dominacja czerni ma pozwolić mocniej wybijać się jaskrawej czerwieni osłon, amortyzatorów i sprężyn.
W kabinie z przodu zamontowano
nowe, sportowe fotele, które wykonano z czarnej skóry oraz syntetycznego
zamszu, a całość uzupełniają czerwone perforacje oraz obszycia. Logotypy
GR Sport są umieszczone na fotelach,
dywanikach, przycisku Start, a także
w formie animacji graficznej na wyświetlaczu. Kierowca może korzystać
z łopatek do zmiany biegów, a sportowe
pedały wykonano z aluminium. Wstawki
nawiązujące do włókna węglowego dodają rasowego charakteru, podobnie jak
czerwona listwa dekoracyjna poprowadzona w poprzek kokpitu czy niebieskie
podświetlenie panelu drzwi.
Wyposażenie bazuje na najwyższych
dotychczasowych specyfikacjach Hiluxa
i zawiera światła LED, bezkluczykowy
dostęp, przycisk Start, dwustrefową klimatyzację, system wspomagający zjazd
ze wzniesienia (DAC) oraz mechanizm
różnicowy o ograniczonym poślizgu.
Hilux GR Sport trafi do europejskich
salonów latem tego roku.

Sportowa legenda pokazała elektrycznego Taycana w wersji Sport Turismo

Należąca do chińskiego potentata bateryjnego CATL firma CAES zaprezentowała system Evogo
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Tajemnice rodzinne
odzice Kaśki całe życie byli nierozłączni. Poznali się jeszcze w szkole,
poszli razem na studia, w czasie których wzięli skromny ślub. Gdy córka się
urodziła, mieszkali w ciasnym pokoiku
w akademiku. Jednak nigdy, nawet przez
moment, nie narzekali na tamte ciężkie czasy, a wspominając je, zawsze byli
wzruszeni.
Teraz, dwadzieścia lat później, mama
Kaśki była lekarką, a jej tata cenionym
wykładowcą. I choć dziewczyna uwielbiała swój rodzinny dom, to postanowiła
studiować w innym kraju. Przez cały ten
czas miała jednak świetny kontakt z rodzicami, których odwiedzała, gdy tylko
mogła, a codzienne rozmowy telefoniczne sprawiały, że byli ze swoimi sprawami bardziej na bieżąco niż ludzie, którzy
widywali swoją rodzinę na co dzień.
Ostatnimi czasy jednak coś w jej
domu się poważnie zmieniło. Kaśka
zaczęła to przeczuwać już w okolicach
świąt. Zaobserwowała wtedy, że jej
mama jest coraz smutniejsza, że jej kontakt z ojcem jest coraz słabszy. Rodzice
zupełnie przestali pielęgnować swoje
małe, rodzinne rytuały, jak chociażby
czwartkowe kolacje ze znajomymi.
Pierwsze, co przyszło Kaśce do głowy, to choroba któregoś z rodziców.
Każda kolejna teoria nakręcona przez
jej domysły była jeszcze bardziej zabarwiona wymyślonymi szczegółami. I tak

zaczęło się śledztwo Kasi. Najpierw zaczęła przepytywać rodziców. Na niewiele się to jednak zdało – oboje nabierali
wody w usta i zamieniali wszystkie zadawane im pytania w żart.
Kasia szybko się przekonała, że w ten
sposób niewiele wskóra. Postanowiła
więc wybrać się na wykład swojego ojca.
To uświadomiło jej, jak niewiele wie
o tym, jak wygląda ta sfera jego życia.
Na co dzień spokojny i zrównoważony,
stawał się wykładowcą z pasją opowiadającym o ukochanej geologii. Przez cały
wykład chodził z miejsca na miejsce, gestykulował, sypał żartami i anegdotkami.
I gdy Kaśka zamyślona słuchała wykładu
o niezrozumiałych dla niej geologicznych niuansach, zauważyła siedzącą
w pierwszym rzędzie studentkę. Dziewczyna była wystrojona, miała na sobie
kusą sukienkę, buty na wysokim obcasie
i niewielką torebkę, do której na pewno
nie zmieściłby się notatnik. Dziewczyna
wydała się jej także znajoma.
Po zakończonych zajęciach, gdy
wszyscy pospiesznie się zbierali, uwagę
Kasi znowu zwróciła studentka z pierwszego rzędu. Dziewczyna została nawet
po wyjściu z sali większości ludzi. I to był
pierwszy raz, kiedy Kasi przemknęło
przez myśl, że może problem pogarszającej się relacji między jej rodzicami wynika z niewierności jej ojca. Postanowiła
wtedy go śledzić, gdy wyszedł z uczelni

ze studentką. Gdy weszli jednak do pobliskiej kawiarni, Kaśce ręce drżały już
z bezsilności, złości i smutku. Co prawda
ojciec nie zbliżał się wcale do studentki,
na dodatek zaczął podawać dziewczynie
kolejne kartki wyjęte z teczki i coś objaśniać, jednak jego córka przeczuwała
najgorsze.
Zrezygnowana Kasia wróciła
do domu i niezmiennie obserwowała
ojca. Przyglądała się rozmawiającym
z sobą rodzicom – nie znała nikogo tak
dobrze jak ich, tym bardziej więc nie
mogła uwierzyć we własne domysły.
Kolejnego dnia zebrała się jednak
na odwagę i postanowiła poważnie porozmawiać z mamą. Ta jednak przeczuwając trudną rozmowę, nalegała, żeby
przełożyć ją na wieczór. Do Kasi dotarło,
że mama prawdopodobnie o wszystkim
wie, więc odpuściła i przystała na jej
propozycję.

S AVOIR-VIVRE – C Z YLI SZ TUK A Ż YCIA

Temat odmawiania w sytuacji, gdy ktoś
prosi nas o przysługę, dotyka bardziej
kwestii asertywności niż stricte dobrego
wychowania. Jest to jednak sprawa dla
wielu osób bardzo problematyczna, ale
umiejętności odmawiania i stawiania własnych granic można się nauczyć.
Z umiejętnością odmawiania ściśle
związana jest inna – czyli priorytetyzowanie. Warto sobie uświadomić, że nie
jesteśmy w stanie zrobić absolutnie
wszystkiego, nasz czas jest ograniczony i jednocześnie, że czasem nie warto
przedkładać czyjejś prośby nad własny
czas i potrzeby. W takiej sytuacji ktoś
może poczuć się rozczarowany, ale trzeba pogodzić się z faktem, że zadowolenie
wszystkich jest niemożliwe.
Rodzaj odmowy należy dostosować
do sytuacji i rozmówcy. Zawsze jednak
trzeba odmawiać z szacunkiem, ale dobrze także, żeby odmowy były bezpośrednie, a jeśli sytuacja tego wymaga
– także stanowcze. Jeśli możemy – dobrym wyjściem jest zaproponowanie
rozmówcy aternatywnego rozwiązania
jego prośby albo na przykład innego
terminu. Zazwyczaj nie powinniśmy się
jednak nadmiernie tłumaczyć, a w żadnym wypadku – kłamać. Wymówki,
zwłaszcza te nieprawdziwe, tylko pozornie rozwiązują kłopot, a wykryte
spotęgują niezręczną sytuację. Nadmierne przepraszanie także nie jest
zazwyczaj konieczne.

ZDROWIE
UNSPLASH

Jak odmówić, żeby
nie czuć się z tym źle

Wieczorną rozmowę zaczął ojciec
Kasi, który od razu zaczął tłumaczyć,
że sprawa nie jest tak poważna, jak mogłoby się wydawać, i że wszystko się
ułoży… Okazało się bowiem, że prawdziwym problemem wcale nie jest ani
choroba, ani zdrada, tylko seria nierozsądnych inwestycji, które poczynili
rodzice Kaśki. Za namową znajomego
zainwestowali całe oszczędności życia
w jego inwestycje. Po kilku miesiącach
okazało się, że sprawa była dużo bardziej mętna, a po jakimś czasie wyszły
na jaw fakty, które nie tylko pociągnęły
na dno samego przedsiębiorcę, ale kosztowały też ogromne kwoty osoby, które
mu zaufały. Ostatnio pojawiło się jednak
kilka nowych wzmianek, które mogły
im istotnie pomóc, a osobą, na której
pomoc liczyli najbardziej, była córka
owego znajomego. Ta sama, którą Kasia
widziała na wykładzie.
•

Wróżenie z paznokci

Odmawianie bywa bardzo kłopotliwe, ale
umiejętność stawiania własnych granic jest
bardzo cenna i warto się jej nauczyć

Już dzieci zastanawiają się, co mogą oznaczać białe kropki na paznokciach. Okazuje
się, że to tylko wierzchołek góry lodowej,
gdyż wygląd paznokci – od koloru, przez
fakturę, po kształt – często sygnalizuje
chorobę ogólnoustrojową lub złe odżywianie się. Warto się im więc przyglądać
– zdrowe paznokcie są różowe i gładkie.

Zamiast tłumaczenia się można także nauczyć się kilku prostych odpowiedzi, które są jasne dla rozmówcy i nie
powinny sprawić nikomu przykrości.
W momencie gdy możemy komuś pomóc w ograniczonym zakresie, można
powiedzieć „Mogę pomóc ci do do południa, ale potem będę musiał wyjść” albo
„Jestem w stanie to zrobić, ale dopiero
w przyszłym miesiącu”. W ten sposób
ustalamy jasne warunki, na które rozmówca może przystać. Jeśli nie jesteśmy
pewni, czy możemy pomóc proszącemu
o przysługę – czasem warto poprosić
o czas na przemyślenie sprawy albo
nakierować pytającego na osobę, która
może mieć więcej czasu lub możliwości
pomocy („Chciałbym pomóc ci znaleźć
kogoś innego, kto to zrobi”).
W sytuacjach, kiedy odmowa jest
zdecydowana, warto komunikować
to wprost: „Nie jestem w stanie w tej
chwili pomóc”, „Wybacz, mam zbyt wiele
zobowiązań, aby móc się na tym w pełni
skoncentrować”. Taki komunikat jest
prosty i zazwyczaj także skuteczny. HK

CO OZNACZAJĄ PRZEBARWIENIA? Białawe punkciki zwykle są skutkiem urazu płytki paznokciowej. Żółte przebarwienia na paznokciach często
są efektem ubocznym malowania ich
czerwonym lakierem, gdyż barwniki
zawarte w nim przechodzą do płytki.
Mogą się też pojawić w wyniku przyjmowania niektórych leków, w przebiegu
żółtaczki typu A lub B, łuszczycy i wskutek palenia papierosów. Brązowe przebarwienia na paznokciach powodują
niektóre leki stosowane zewnętrznie,
występują też przy chorobach tarczycy,
niedożywieniu i nadużywaniu nikotyny.
Z kolei zaciemnienie części płytki zwykle
jest skutkiem urazu (powstaje wówczas
krwiak podpaznokciowy).
CO O PAZNOKCIACH MÓWI ICH FAKTURA? Podłużne rowki czasem wskazują na zaburzenia przewodu pokarmowego lub
osteoporozę. Są też odpowiednikiem
zmarszczek na skórze – pojawiają się
już u niektórych trzydziestolatków. Poprzeczne bruzdy w kształcie półksiężyca,
najczęściej na wszystkich paznokciach,
to objaw niedożywienia lub dolegliwości
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neurologicznych. Są też charakterystyczne dla osób poddanych chemioterapii.
Pogrubienie płytki pojawia się wraz
z wiekiem, ale zdarza się również przy
grzybicy i łuszczycy. Bruzdy, czyli poprzeczne uwypuklenia paznokci, towarzyszą chorobom nerek, wątroby, nowotworom, a także mogą być następstwem
niedożywienia.
CO WPŁYWA NA KSZTAŁT PAZNOKCI? Gdy
paznokcie są łyżeczkowate – płytka
staje się wklęsła pośrodku, a jej brzegi wywinięte do góry – przyczyną jest
najczęściej niedobór żelaza lub anemia, a także zaburzenia hormonalne.
Z kolei paznokcie zegarkowe – okrągłe
i uwypuklone jak szkiełka od zegarka
– wskazują na wrodzone wady serca,
przewlekłe choroby płuc, zaburzenia
układu pokarmowego albo marskość
wątroby. Jeśli natomiast przypominają
rurki – czyli są pogrubione, a ich wolne
brzegi zawinięte – to oznacza, że pod
paznokciem gromadzą się masy rogowe.
Takie zmiany są wynikiem dziedzicznej
choroby, której zwykle towarzyszy nadmierne rogowacenie skóry rąk i stóp.
•
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W GRUDNIU 2021 ROKU PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE
WYNAGRODZENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
WYNIOSŁO 6644,39 ZŁOTYCH BRUTTO. Oznacza to wzrost o 11,2 proc. w skali roku.
Perspektywy na rok 2022 są dość optymistyczne. Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w branżach rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
oraz górnictwo i wydobywanie, a także w działalności związanej z kulturą,
rozrywką i rekreacją. Wzrost zarobków
niestety pociągnie za sobą wzrost cen towarów i usług. Ekonomiści przewidują,
że wskaźnik inflacji w 2022 roku będzie
wyższy niż w roku poprzednim.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

NAJWYŻSZA WYPŁACANA EMERYTURA W LISTOPADZIE WYNOSIŁA NIECO PONAD 17 290 ZŁOTYCH. Emerytury w wysokości ponad 10 tys. złotych pobierało blisko
2,5 tys. osób, z czego prawie 90 proc.
stanowili mężczyźni – wynika z danych
udostępnionych przez resort rodziny
i polityki społecznej. W 2020 roku emerytury przeciętnie miesięcznie pobierało
7,09 mln osób, natomiast przeciętne
miesięczne świadczenie z ZUS w całym
2020 roku wyniosło 2474,54 złotych.
Najwyższe kwoty emerytur były wypłacane w województwach: śląskim i mazowieckim, a najniższe w województwie
podlaskim.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CO KTO MA NA JĘZYKU, MA I W GŁOWIE.
Nagrodę wylosował: SZYMON JEZIERSKI.

PIWO PRZEZ WIEKI

Góralu, czy ci nie żal?
Popularne piwo Tatra zmienia szatę graficzną i hasło. Od tej pory z etykiet na butelkach i puszkach, jak również z reklam
zniknie charakterystyczna postać górala. Z kolei dotychczasowy slogan „Tatra.
Z charakterem” zostanie zastąpiony przez
„Tatry się należą”. Polskie góry mają stać
się głównym elementem nowego wizerunku marki.
Osoby odpowiedzialne za ten lifting
podkreślają, że jest on wynikiem zmian
kulturowych, jakie zaszły w ostatnich
latach – jako społeczeństwo przeszliśmy
ewolucję, a co za tym idzie, zmieniła
się również rola mężczyzn. Zmiany graficzne na opakowaniach mają odpowiadać na potrzeby współczesnych panów.
Nową ideą przewodnią Tatry mają być
góry, od których piwo wzięło swoją nazwę – są ikoną bezpośrednio wpisaną
w DNA marki. Grafika opakowań podkreśla solidną jakość produktu, ale też
nowa szata graficzna sprawia, że marka
postrzegana jest przez konsumentów
jako współczesna i „na czasie”. Idea, która stoi za nową odsłoną Tatry, brzmi:
„Za ciężką pracę zarówno w ramach
wykonywanego zawodu, jak i codziennych czynności należy się
zasłużony odpoczynek
i czas wolny od bieżących
obowiązków niezbędny
do naładowania baterii
do dalszego działania”.

ZIELONA POŻYWKA
Branży piwnej również nie
omija moda na ekologię. Australijscy naukowcy wspólnie z browarnikami opracowali sposób warzenia piwa,
który może znacząco ograniczyć jego
obciążenie dla klimatu. Odpowiadają
za to algi, przekształcające dwutlenek
węgla powstający podczas fermentacji
w tlen. Badacze zwracają uwagę, że uwarzenie sześciopaku piwa w tradycyjny
sposób wiąże się z emisją takiej ilości
dwutlenku węgla, którą jedno drzewo
będzie pochłaniać przez dwa dni. Podczas eksperymentu blisko kadzi, w której
warzone jest piwo, stanął 400-litrowy
zbiornik z jasnozielonym płynem. Żyje
w nim 20 bln komórek mikroalg, których
zadaniem jest przetworzenie wychwyconego dwutlenku węgla w tlen. Badacze
mają nadzieję, że ich rozwiązanie pomoże w przyszłości ograniczyć do zera
emisję dwutlenku węgla w procesie produkcji piwa i zrewolucjonizować branżę.
Chcieliby dojść do punktu, w którym
browary będą miały wewnętrzny system
wychwytywania CO2 i będzie to w zasadzie zamknięta pętla. Ich zdaniem algi
mogą nie tylko przetwarzać dwutlenek
węgla, ale również zastąpić produkty
pochodzące z paliw kopalnych – można
z nich wytworzyć bioplastik, a także oleje do zastosowania w różnych gałęziach
przemysłu.

ODRA POWRACA
Wrocławski Browar Profesja ma ciekawy pomysł na rozwój
– wykupuje i reaktywuje znane lokalne marki. Jednym z takich wskrzeszonych zakładów jest Browar Odra, który
w 1996 roku, po ponad 100-letniej historii, zakończył działalność. Obecnie
wrocławscy piwowarzy starają się odtworzyć historyczną recepturę, która
posłuży do produkcji trzech piwnych
stylów. Władze Profesji tłumaczą, że rewitalizacja Browaru Odra była jedną
z ich pierwszych decyzji, ponieważ
piwa jego produkcji są darzone sentymentem przez starszą społeczność
wrocławian. Reaktywacja regionalnych,
często upadłych marek piw to główna
idea, która przyświeca właścicielom
wrocławskiego browaru przy pozyskiwaniu praw do produktów browarniczych. W 2021 roku przejęła prawa
do 11 historycznych marek piwa z różnych regionów Polski. Pierwszym był
Jurand, produkowany przez Browary
Warmińsko-Mazurskie. Wiosną spółka dała nowe życie kujawskiemu piwu
Bractwo, a także reaktywuje Browary
Bydgoskie, jego historycznego właściciela. Z kolei w październiku przejęła kolejną historyczną markę – Kraka
z Małopolski.


MAREK KOWALIK

CO PIĄTA POLSKA FIRMA OBAWIA SIĘ PLAJTY.
W 2022 roku największe zagrożenie odczuwają mikro- i mali przedsiębiorcy
zatrudniający do 49 osób z branży budowlanej, usług i transportu – wynika
z badań przeprowadzonych na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przyczyn kłopotów przedsiębiorcy
upatrują głównie w zmianach prawno-podatkowych, inflacji i spadku popytu
oraz problemach ze znalezieniem pracowników, wzroście kosztów i kłopotach
z utrzymaniem płynności finansowej.
Natomiast średnie przedsiębiorstwa,
z załogą od 50 do 249 pracowników, niemal nie biorą pod uwagę ewentualności
bankructwa. •
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