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SRK chce angażować się w OZE
i rewitalizację pogórniczych terenów.
STRONA 5

Energia z węgla – tylko z NABE
Rząd zdecydował: będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa
Energetycznego.
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Segregowanie, składowanie
i recykling śmieci
Mądre zarządzanie odpadami.
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Elektryczna wersja kultowego
„ogórka”

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

– Węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego gazu –
ta cytowana przez europejskie media niedawna wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji
Europejskiej Fransa Timmermansa wywołała w Polsce lawinę komentarzy. W wywiadzie dla BBC
Radio 4 Today ten polityk, odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, przyznał,
że możliwe dłuższe pozostanie przy węglu jako źródle energii nie musi się kłócić z unijną
polityką klimatyczną. – Polska i kilka innych krajów planowało odejście od węgla, tymczasowe
wykorzystanie gazu ziemnego, a następnie przejście na odnawialne źródła energii. Jeśli pozostaną
dłużej przy węglu, a następnie natychmiast przejdą na źródła odnawialne, może to nadal mieścić
się w parametrach, jakie ustaliliśmy dla naszej polityki klimatycznej – ocenił Timmermans,
cytowany przez opiniotwórczy portal Politico.
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Łaskawsze oko UE

GIPH: Firmy kooperujące z górnictwem zatrudniają około 400 tys.
pracowników.
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA: Węgiel wróci do łask?

Jaka przyszłość sektora
okołogórniczego?
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Kij w mrowisko

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

Mądrość i konsekwencja

J

esteśmy lepiej przygotowani do konfrontacji ekonomicznej z Rosją niż wiele krajów Unii Europejskiej.
Wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku polska
gospodarka uniezależni się od gazu dostarczanego przez
Gazprom. Jeżeli zapadną konkretne decyzje na szczeblu
unijnym, import węgla z kierunku wschodniego zostanie
objęty zakazem. Niestety korzyści dla polskiego górnictwa będą niewielkie, ponieważ pod presją unijnej polityki klimatycznej od wielu lat zwijamy górnictwo węgla
kamiennego dla energetyki. Jednak wiele wskazuje na to,
że Europa zwolni tempo odchodzenia od węgla, bo nie
ma innego racjonalnego wyjścia. Możliwe, że nastanie
czas rozwoju czystych technologii węglowych, a skończy
się odcinanie od kredytów wszystkich działań, które choć
pośrednio mają związek z tym surowcem.

N

iezależność od rosyjskiego gazu uzyskamy przede
wszystkim dzięki inwestycjom w gazoport w Świnoujściu i ukończeniu jeszcze w tym roku budowy
gazociągu Baltic Pipe. Gazoport zapewnia nam dostawy skroplonego gazu drogą morską z krajów arabskich i z USA. Decyzję o jego budowie podjął rząd PiS
w 2006 roku. Decyzję o budowie gazociągu z Norwegii
podejmowano kilka razy i kilka razy z tej budowy rezygnowano. Dopiero po wyborach w 2015 roku zapadła
ostateczna decyzja o jego budowie. Premier Mateusz
Morawiecki odwiedził teren rozbudowy tłoczni gazu
gazociągu Baltic Pipe w Goleniowie. Podczas konferencji prasowej mówił również o uniezależnieniu się
od rosyjskich surowców.

P

remier podkreślił, że gazociąg bałtycki idzie w poprzek i szedł w poprzek Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
– A jak coś idzie w poprzek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, to szło w poprzek interesów rosyjskich. Dlatego rzucano nam tutaj piach w tryby, wkładano kije
w szprychy i starano się, aby ten projekt nie został
zrealizowany – ocenił Mateusz Morawiecki.


Pięścią w stół

•

Na widelcu
Często nie zauważamy nawet, gdy przy zamówieniach
internetowych czy załatwianiu jakiejś sprawy w sieci
odhaczamy zgodę na wykorzystanie naszych danych.
Bardzo drobnym pismem na dole strony jest wskazywane, w jakim celu.
Aby nie zmuszać nas do zapoznawania się z nudnym tekstem, już na wstępie oferowana jest opcja
pierwsza – wyrażam zgodę na wszystko. Zwykle nieco
większym drukiem albo choć wytłuszczonym. Odhaczamy i temat mamy z głowy.
Po czym przez kilka tygodni jesteśmy w internecie
albo sieci komórkowej atakowani reklamami związanymi z tematami naszego kontaktu. Nie tylko ostatniego.
Ale to nie wszystko. Poczytawszy nieco o problemie,
można się zdziwić, ile rozmaitych danych uzyskują
na nasz temat firmy, serwisy, portale, którym udzielamy zgody albo tylko się z nimi łączymy.
Uzyskane w ten sposób, z pozoru niemające znaczenia dane są obrabiane przez setki firm nie tylko
reklamowych. Służą do tworzenia profili dotyczących
na przykład zakupów powiązanych, z czego nie zdajemy sobie sprawy, bo kupujemy przecież machinalnie.
To akurat jest najmniejszym problemem.
Jednak na podstawie tysięcy spływających mikroinformacji można stworzyć indywidualny profil nabywcy.
Ocenić preferencje, mieszkanie, stan zdrowia, zainteresowania polityczne… Co pozwala łatwiej zainteresować się
człowiekiem przez organizacje poważniejsze niż oddział
planowania sprzedaży skarpetek nr 41 w sieci marketów.
Otoczeni przez internet nie uciekniemy od tego.
Jedyne, co ewentualnie pozostaje, to odhaczenie, że wyrażamy zgodę wyłącznie na wykorzystanie danych dla
danej, konkretnej sprawy czy transakcji. Oraz usuwanie
plików cookie z przeglądarek internetowych. Bo regularne korzystanie z VPN-u albo anonimowych sieci też
może sprowokować sprawdzanie, co właściwie mamy
do ukrycia. I czemu. Oraz jak się to da wykorzystać.

ZBIGNIEW KORWIN

Prysły złudzenia

P

rzesadny dobrobyt zabija racjonalne myślenie, uzależnia i demoralizuje. Wojna w Ukrainie i związane
z nią perturbacje gospodarcze są klasycznym dowodem
na to, jaki szok może być w sytuacji, kiedy żyjące złudzeniami społeczeństwo zderza się z brutalną rzeczywistością. Takim złudzeniem była wizja Unii Europejskiej,
która już ocierała się o gospodarkę bezemisyjną, rezygnowała na potęgę z węgla, uzależniała się od dostaw
gazu z Rosji i była głucha na argumenty dowodzące,
że w ten sposób finansuje militarne ambicje Putina.
Dopiero atak na Ukrainę otworzył oczy.

P

rysły złudzenia. Trochę późno. Pieniądze za gaz,
węgiel i inne surowce sprzedawane krajom unijnym Putin przeznaczył na zbrojenia. Doszło do tego,
że Rosja, kraj, który około 30 lat temu był bankrutem,
nagle uzurpuje sobie prawo do dyktowania swoich
warunków nie tylko krajom unijnym, ale także członkom NATO. W czasie kiedy giną tysiące Ukraińców, nie
ma znaczenia, czy są to tylko urojenia Putina. Mało
tego, Putin ma do dyspozycji broń, której może użyć także przeciwko nam. Co z tego, że teraz część na przykład
niemieckich polityków kaja się i przyznaje, że polityka
unijna przyczyniła się do zbudowania potęgi putinowskiej Rosji.

C

o konkretnie się do tego przyczyniło? Wiara, że można totalnie uzależnić się energetycznie od Rosji
i jednocześnie nią kierować. Czy jest droga odwrotu?
Najpierw Niemcy muszą konsekwentnie i na stałe uniezależnić się energetycznie od Rosji. Jeżeli oni to zrobią,
zrobi to także cała Unia Europejska. Trzeba też zracjonalizować politykę klimatyczną. Wiele razy na łamach
Nowego Górnika ukazywały się teksty udowadniające,
że nie można likwidować w Polsce zaplecza surowców
energetycznych (węgla kamiennego i brunatnego) dopóty, dopóki nie będziemy mieli pewnego i stałego
źródła innej energii niż ta z węgla. Dramat wojny i jej
skutki dla gospodarki potwierdza słuszność tych analiz.
•

BYŁO, NIE MINĘŁO

Subiektywny przegląd wydarzeń
TEGOROCZNY LUTY ZAPOCZĄTKOWAŁ CAŁKOWITĄ ZMIANĘ UKŁADU
SIŁ NA CAŁYM MIĘDZYNARODOWYM RYNKU WĘGLA. Podczas gdy
rynek jeszcze nie odpracował strat z kryzysu wywołanego pandemią, konflikt rosyjsko-ukraiński potęguje
problemy podażowe – wynika z opracowania katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.
W 2021 ROKU ŚWIATOWA EMISJA CO2 WZROSŁA O 6 PROC. – DO NAJWYŻSZEGO JAK DOTĄD POZIOMU 36,3 MLD T – POINFORMOWAŁA
MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGETYCZNA. Wzrost zużycia
węgla podniósł emisję rok do roku o rekordowe 2 mld t.
Jednocześnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnych także zanotowała największy w historii
wzrost, osiągając 8 tys. terawatogodzin.
RUMUŃSKIE WŁADZE ZDECYDOWAŁY O ZWIĘKSZENIU WYDOBYCIA
WĘGLA KAMIENNEGO W CZTERECH KOPALNIACH TEGO KRAJU. Decyzja spowodowana jest dążeniem do jak najszybszego
uniezależnienia się od rosyjskich paliw, szczególnie
od gazu ziemnego.
BOGDANKA ZAKOŃCZYŁA 2021 ROK z rekordową roczną
produkcją 9,9 mln t węgla handlowego i sprzedażą
na poziomie 10 mln t. Udział podlubelskiej kopalni
w krajowym rynku przekracza 29 proc.
MAREK PIESZCZEK I PIOTR BOJARSKI ZOSTALI WICEPREZESAMI SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ – zdecydowała rada

nadzorcza firmy. Do konkursu na te stanowiska zgłosiło się 11 kandydatów, z których ośmiu dopuszczono
do dalszego postępowania.
WĘGLOKOKS KRAJ ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ STAŁ SIĘ SPÓŁKĄ AKCYJNĄ. Zmiana prawnej formuły działania firmy nastąpiła 1 marca, gdy Sąd Rejonowy w Gliwicach wpisał spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego.
NA HAŁDZIE POGÓRNICZYCH ODPADÓW W MAŁOPOLSKIM LIBIĄŻU
trwają testy mieszanek glebowych stworzonych z wykorzystaniem odpadów z kopalń i elektrowni. Naukowcy
posadzili tam na różnych mieszankach setki roślin,
by sprawdzić, jak najskuteczniej zazieleniać zdegradowany teren. Teren na potrzeby międzynarodowego
projektu badawczego Recovery udostępniła spółka
Tauron Wydobycie.
SPÓŁKA PGE ENERGIA CIEPŁA podpisała umowę na budowę nowych jednostek wytwórczych opartych na paliwie
gazowym w elektrociepłowni w Zgierzu (Łódzkie).
Nowe źródła zastąpią wyeksploatowane jednostki
węglowe.
SPÓŁKI Z GRUPY FAMUR zawarły z konsorcjum banków
wartą 428 mln złotych umowę kredytową na finansowanie budowy farm fotowoltaicznych. Przedsięwzięcie
obejmie 140 takich projektów o łącznej mocy 134 MW.

Do 2024 roku 70 proc. przychodów Grupy ma pochodzić
spoza sektora węgla energetycznego.
10 MARCA ZAINAUGUROWAŁO DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM PRZEMYSŁU 4.0 POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Powstało w celu wspierania
przedsiębiorstw we wdrażaniu rozwiązań czwartej
rewolucji przemysłowej. Ma prowadzić działalność badawczą, wdrożeniową, szkoleniową i edukacyjną, a także opracowywać i rozwijać innowacyjne technologie.
TAURON ROZPOCZĄŁ W BYTOMIU TESTOWANIE MIKROSIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, mogącej zapewniać dostawy energii
niezależnie od sieci dystrybucyjnej. Oparta na odnawialnych źródłach mikrosieć, zbudowana na pokopalnianym
terenie, dostarcza energię do ponad 50 odbiorców, głównie domów jednorodzinnych. Składa się z dwóch farm
fotowoltaicznych o mocy około 200 kilowatów, pięciu
turbin wiatrowych łącznej mocy około 50 kW, silnika
gazowego o mocy 32 kW z własnym magazynem gazu
oraz magazynu energii o pojemności 200 kW.
W 2021 ROKU TAURON PRZYŁĄCZYŁ DO SIECI ENERGETYCZNEJ PONAD 127 TYS. MIKROINSTALACJI OZE o łącznej mocy
955,3 megawata. Koncern przyłączył też 89 odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, o łącznej mocy blisko 124 MW. Z tej liczby 79 to farmy słoneczne o łącznej mocy około 66,5 MW.
•
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TIMMERMANS: Węgiel nie może stanowić tabu

NOWY GÓRNIK

Unia spojrzy na „czarne złoto”
łaskawszym okiem?
– Węgiel nie może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego gazu – ta cytowana przez europejskie
media niedawna wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa
Timmermansa wywołała w Polsce lawinę
komentarzy.
W wywiadzie dla BBC Radio 4 Today
ten polityk, odpowiedzialny za wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, przyznał, że możliwe dłuższe pozostanie przy
węglu jako źródle energii nie musi się
kłócić z unijną polityką klimatyczną.
– Polska i kilka innych krajów planowało
odejście od węgla, tymczasowe wykorzystanie gazu ziemnego, a następnie
przejście na odnawialne źródła energii.
Jeśli pozostaną dłużej przy węglu, a następnie natychmiast przejdą na źródła
odnawialne, może to nadal mieścić się
w parametrach, jakie ustaliliśmy dla
naszej polityki klimatycznej – ocenił
Timmermans, cytowany przez opiniotwórczy portal Politico.
Komisarz zauważył przy tym,
że niektóre kraje mogą już teraz dążyć
do większego spalania węgla (by zastąpić nim rosyjski gaz), jednak nie powinno to spowalniać procesu przejścia
na odnawialne źródła energii. Według
niego wobec sytuacji wywołanej inwazją
Rosji na Ukrainę Unia Europejska będzie
musiała uniezależnić się od rosyjskiego
gazu znacznie szybciej, niż zakładano.

DĄBROWSKI: TRANSFORMACJA
SPRAWIEDLIWA I MĄDRA, NIE
DZIKA
– Wypowiedź przewodniczącego
Fransa Timmermansa, że węgiel nie
może stanowić tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskiego
gazu, to de facto potwierdzenie stanowiska Polski odnośnie do sprawiedliwej
transformacji. Unijna polityka klimatyczna powinna dążyć do sprawiedliwej i mądrej, a nie dzikiej transformacji
energetycznej. Powinna uwzględniać
dywersyfikację i wykorzystanie zasobów
naturalnych z pominięciem rosyjskiej
strefy wpływów. Polska od wielu miesięcy konsekwentnie realizowała tę strategię, dlatego też 1 marca został przyjęty
przez rząd program transformacji energetyki. Niestety dopiero tak brutalne wydarzenie jak agresja Rosji na Ukrainę
skłoniły europejskich partnerów do refleksji i potwierdzenia słuszności drogi
objętej przez Polskę. W tym kontekście
widać, jak ważną decyzją było uruchomienie procesu utworzenia Narodowej
Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego
i konsekwentne dążenie do realizacji
tego planu, który umożliwi budowę podstawy zabezpieczającej stabilną pracę
polskiego systemu energetycznego – skomentował prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.
Za słowami przewodniczącego Timmermansa powinny iść czyny. PGE sugeruje Komisji Europejskiej reformę

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności: – Wszyscy nagle wyszli z antywęglowej mgły pocovidowej
i zaczęli mówić rozsądnie, tylko czy na długo?
systemu ETS – ma kilka konkretnych propozycji. Mechanizm, który miał sprzyjać
bezpiecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, nie może być bronią
wymierzaną w europejską energetykę,
szczególnie w obecnej sytuacji. Wydarzenia w Ukrainie z dnia na dzień doprowadziły w Europie do rewizji planów
transformacji energetycznej. Ten radykalny zwrot pozwoli lepiej przygotować
unijny rynek energii do realizacji wyzwań przyszłości, przy jednoczesnej budowie trwałych podstaw bezpieczeństwa
energetycznego całej UE. Nadszedł czas,
żeby poważnie zastanowić się nad tym,
co w obecnej sytuacji realnie warunkuje nasze bezpieczeństwo energetyczne
i jak budować przyszłość energetyki –
przekonuje szef największego polskiego
wytwórcy prądu.

Mechanizm, który miał sprzyjać
bezpiecznej i sprawiedliwej
transformacji energetycznej, nie
może być bronią wymierzaną
w europejską energetykę,
szczególnie w obecnej sytuacji.
Wydarzenia w Ukrainie
z dnia na dzień doprowadziły
w Europie do rewizji planów
transformacji energetycznej.
Ten radykalny zwrot pozwoli
lepiej przygotować unijny rynek
energii do realizacji wyzwań
przyszłości, przy jednoczesnej
budowie trwałych podstaw

bezpieczeństwa energetycznego
całej UE. Nadszedł czas, żeby
poważnie zastanowić się nad
tym, co w obecnej sytuacji realnie
warunkuje nasze bezpieczeństwo
energetyczne i jak budować
przyszłość energetyki –
przekonuje szef największego
polskiego wytwórcy prądu.
HUTEK: NA RAZIE TO TYLKO
SŁOWA
Szef górniczej Solidarności Bogusław
Hutek do deklaracji unijnego komisarza
podchodzi ostrożnie. – Po wypowiedzi
Fransa Timmermansa już pojawiły się
pomysły, żeby zawartej rok temu i umożliwiającej uporządkowaną transformację górnictwa umowy społecznej jednak
nie notyfikować, tylko zawalczyć o coś
więcej. Moje zdanie jest takie – proces
notyfikacyjny umowy w Komisji Europejskiej bezwzględnie należy popierać,
bo to nasza jedyna gwarancja na piśmie,
że górnictwo w Polsce będzie funkcjonowało przynajmniej do roku 2049. Wszystko pozostałe, włącznie z deklaracją pana
Timmermansa, to słowa. Jutro pan komisarz może stwierdzić, że tych słów nie
pamięta albo co innego miał na myśli.
Oprócz słów Fransa Timmermansa nie
mamy żadnych innych sygnałów, by ktoś
w Brukseli chciał do węgla wrócić – powiedział związkowiec, cytowany przez
Górniczą Solidarność. Bogusława Hutka zaskoczyła też wypowiedź prezesa
PGE. – Wszyscy nagle wyszli z antywęglowej mgły pocovidowej i zaczęli mówić

rozsądnie, tylko czy na długo? Skoro prezes Dąbrowski stał się taki prowęglowy,
to mógłby się wreszcie rozliczyć z Polską
Grupą Górniczą, wypłacając jej należne
odszkodowania za nieodebrany węgiel.
Przy okazji powinien uczciwie przyznać,
że jest współodpowiedzialny za niedobór około 6–7 mln t węgla na rynku,
jak i za to, że PGG obniżyła wydobycie
z 30 do 23 mln t rocznie, bo rok czy półtora roku temu elektrownie PGE węgla
z PGG nie odbierały, przez co kopalnie
musiały zmniejszyć wolumen wydobycia i dzisiaj pracują na zwolnionych
obrotach – skomentował szef górniczej
„S”. Jego zdaniem testem na to, czy Unia
faktycznie da zielone światło dla stałego udziału węgla w miksach energetycznych państw członkowskich, byłaby dopiero decyzja Brukseli o odejściu
od systemu handlu emisjami ETS, a przynajmniej o jego zawieszeniu. – Również
takim krokiem byłoby zdjęcie kagańca
z banków, aby te mogły długoterminowo
inwestować w rozwój kopalń czy innowacyjnych technologii węglowych – powiedział w wywiadzie Bogusław Hutek.

UNIJNA POLITYKA
ENERGETYCZNA
FINANSOWAŁA PUTINA?
Jeszcze przed szeroko komentowaną
w Polsce wypowiedzią Fransa Timmermansa śląsko-dąbrowska Solidarność
przyjęła stanowisko, w którym wezwała
wiceprzewodniczącego KE do dymisji.
– Bomby, które dzisiaj spadają na Kijów
i inne ukraińskie miasta, zostały wyprodukowane za pieniądze ze sprzedaży Europie surowców energetycznych.
Co więcej, wywołana przez Rosję wojna
spowodowała gwałtowny wzrost cen
tych surowców. Innymi słowy Putin
świetnie zarabia na inwazji, bo rosyjski
gaz i ropa wciąż płyną do Europy – ocenili związkowcy, wskazując, iż unijna
polityka klimatyczno-energetyczna sfinansowała rosyjską inwazję na Ukrainę.
– Dotychczasowa polityka klimatyczno-energetyczna UE całkowicie zbankrutowała, a trwający od jesieni ub.r. kryzys
energetyczny jest tego niepodważalnym
dowodem – zauważył w liście do unijnego komisarza lider regionalnej „S”
Dominik Kolorz.
Jego zdaniem uzależnienie Europy
od rosyjskich węglowodorów wzmocniło polityczną pozycję reżimu Putina, utwierdzając go w przekonaniu,
że agresja na Ukrainę pozostanie bezkarna. Kolorz ocenił, że antywęglowa
unijna polityka wpędza Polskę w ubóstwo i pozbawia ją bezpieczeństwa
energetycznego. – Niszczenie gospodarki Polski i innych państw naszego
regionu przez unijną politykę klimatyczno-energetyczną naraża nas na to,
że w przyszłości również staniemy się
obiektem rosyjskiej agresji – czytamy w związkowym liście do Fransa
Timmermansa.
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GIPH: Firmy kooperujące z górnictwem zatrudniają około 400 tys. pracowników

JACEK FILIPIAK

Jaka przyszłość sektora
okołogórniczego?
– Nieprzemyślana transformacja energetyczna może doprowadzić do nieszczęścia w branży okołogórniczej, zatrudniającej około 400 tys. osób – mówił
podczas obrad sejmowej podkomisji stałej ds. sprawiedliwej transformacji prezes
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Janusz Olszowski.
W ostatnim tygodniu lutego podkomisja zajęła się sytuacją firm i instytucji
okołogórniczych w okresie odchodzenia
od węgla. – Potencjał firm okołogórniczych należy traktować jako aktywa
wzrostu. Przedsiębiorstwa te są de facto firmami przemysłu maszynowego,
specjalistycznych usług budowlanych
i eksploatacyjnych, posiadają wysoko
wykwalifikowaną kadrę techniczną,
przemysłową kulturę organizacyjną i infrastrukturę produkcyjną – przekonywał
reprezentujący stronę rządową wicedyrektor Departamentu Polityki Przemysłowej i Innowacyjności w Ministerstwie
Rozwoju i Technologii Piotr Zabadała.

Na podstawie analiz sprawozdań
finansowych wybranych
25 przedsiębiorstw branży
okołogórniczej oszacowano, że –
uwzględniając wielkość sektora
– koszty restrukturyzacji wyniosą
realnie 200–250 mld złotych
w latach 2021–2040. Utracone
przychody z danin w tym okresie
wyniosą od 54 mld do
137 mld złotych. Ma to oznaczać,
że świadoma transformacja może
pomóc zaoszczędzić ponad
80 mld złotych.
FIRMY OKOŁOGÓRNICZE
CZARNO WIDZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Parlamentarzyści zapoznali się z wynikami badań kondycji firm okołogórniczych, które zaprezentował profesor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tomasz Ingram. Naukowcy
przyjrzeli się zarówno przedsiębiorstwom bezpośrednio dostarczającym
produkty i usługi na potrzeby kopalń, jak
i – w szerszym kontekście – podmiotom
pośrednio powiązanym z kopalniami,
których los zależy od kondycji branży
wydobywczej. Oszacowano, że bezpośrednio powiązanych z górnictwem
może być od 370 do ponad 900 firm,
zatrudniających od 110 tys. do 130 tys.
osób. Przedsiębiorstwa te nie będą miały
stabilnej pozycji konkurencyjnej w przypadku likwidacji lub upadku kopalń.
Ich szefowie najczęściej nie widzą możliwości prostej zmiany profilu działania, celów i strategii. Przedsiębiorstwa

Bezpośrednio powiązanych z górnictwem może być od 370 do ponad 900 firm, zatrudniających
od 110 tys. do 130 tys. osób. Przedsiębiorstwa te nie będą miały stabilnej pozycji konkurencyjnej
w przypadku likwidacji lub upadku kopalń
okołogórnicze nisko oceniają swoją
kondycję ekonomiczną i pozycję konkurencyjną. Większość (62,5 proc.) badanych firm nie tworzy rezerw na wypadek wygaszenia części działalności
związanych z górnictwem, a 34 proc. nie
przygotowuje się na scenariusz wygaszania tej branży. Jedna trzecia badanych
firm deklaruje, że w razie utraty wpływów od górnictwa upadnie, 56 proc.
uważa, że nie będzie w stanie znaleźć
nabywców na swoje usługi, przy czym
46 proc. nie widzi możliwości zmiany
oferty firmy bez modyfikacji jej struktury lub profilu. Niemal dwie trzecie
pracowników tych firm nie ma kompetencji, aby natychmiast podjąć pracę
w innej branży. Prawie 60 proc. ankietowanych przedsiębiorstw okołogórniczych twierdzi, że ich pracownicy boją
się zmian i są przywiązani do swojej
pracy. Jednocześnie 82 proc. badanych
firm odnotowało w latach 2016–2021
spadki obrotów z branżą górniczą (dla
26 proc. z nich są to spadki zagrażające
kontynuacji działalności). 64 proc. badanych podmiotów odczuło trudności
płynnościowe wynikające z problemów
płatniczych branży górniczej.

Jedna trzecia badanych firm
deklaruje, że w razie utraty
wpływów od górnictwa upadnie,
56 proc. uważa, że nie będzie
w stanie znaleźć nabywców
na swoje usługi, przy czym
46 proc. nie widzi możliwości
zmiany oferty firmy bez
modyfikacji jej struktury lub
profilu. Niemal dwie trzecie
pracowników tych firm nie

ma kompetencji, aby natychmiast
podjąć pracę w innej branży.
TRANSFORMACJA ZA MILIARDY
Na podstawie analiz sprawozdań
finansowych wybranych 25 przedsiębiorstw branży okołogórniczej oszacowano, że – uwzględniając wielkość sektora – koszty restrukturyzacji wyniosą
realnie 200–250 mld złotych w latach
2021–2040. Utracone przychody z danin
w tym okresie wyniosą od 54 mld do
137 mld złotych. Ma to oznaczać, że świadoma transformacja może pomóc zaoszczędzić ponad 80 mld złotych. Z analiz
wynika jednocześnie, że wszystkie te
firmy, przy założeniu spadków produkcji
węgla, do 2040 roku przestaną być rentowne. Jako bariery działalności przedstawiciele kilku spółek uczestniczących
w panelu ekspertów wskazywali ograniczony dostęp do instrumentów finansowych i gwarancyjnych (wobec tendencji
braku wsparcia dla energetyki konwencjonalnej), trudności w pozyskaniu finansowania na zakup materiałów i produkcji, wzrost cen surowców i mediów,
zatory płatnicze oraz wysoką wartość
trudno zbywalnych środków trwałych –
wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń.
Kolejne bariery to specjalizacja dziedzinowa pracowników, utrudniająca zmianę profilu działania, nieadekwatne lub
zbyt niskie kompetencje pracowników
wobec wyzwań przebranżowienia, opór
pracowników przed zmianami, wysokie
koszty zmian profilu działania, finansowe bariery związane z próbami wejścia
na nowe rynki, ceny nowych technologii
czy niesprzyjające warunki w potencjalnie bliskich technologicznie branżach.

TYSIĄCE LUDZI BEZ PRACY?
Szacując konsekwencje dla grupy
110–130 tys. pracowników wąsko pojętej

branży okołogórniczej, naukowcy ocenili, że pracę w niej w okresie transformacji straci w wariancie optymistycznym
około 26 tys. osób, w prawdopodobnym
– 50 tys. osób, a w wariancie pesymistycznym – ponad 75 tys. osób. Prezes
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Janusz Olszowski, który prezentował posłom potencjał firm i instytucji okołogórniczych, zaznaczył, że sektor ten to nie
tylko firmy działające w województwie
śląskim, lecz w całej Polsce – są wśród
nich też mikrofirmy rzemieślnicze czy
usługowe. Ogółem szeroko pojęta branża
szacowana jest na około 400 tys. pracowników. Sama Polska Grupa Górnicza
ma 3,5 tys. kooperantów. – Z tym potencjałem wiążą się ogromne problemy,
bo gdybyśmy chcieli zlikwidować górnictwo w sposób nieprzemyślany, w krótkim czasie, moglibyśmy doprowadzić
do nieszczęścia. Dlatego ważne jest, aby
te tysiące firm uzyskały swoje programy
wsparcia – mówił prezes Olszowski.

MRIT: PRACUJEMY NAD
PROGRAMAMI WSPARCIA
Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapewnia, że firmy współpracujące
z kopalniami mają przed sobą przyszłość także w sytuacji kurczenia się
górnictwa. – Rozwój sektora okołogórniczego powinien zmierzać w kierunku
gospodarki cyfrowej i niskoemisyjnej.
Proces zmian sektora należy powiązać
z celami i strategiami rozwoju lokalnego, w szczególności na terenie gmin
górniczych firmy sektora powinny
współpracować z samorządami lokalnymi, a także instytucjami, które
realizują umowę społeczną. Sektor
powinien zwiększać aktywność eksportową, opierając ekspansję na posiadanych już kompetencjach oraz nowych obszarach aktywności – mówił
Piotr Zabadała z Ministerstwa Rozwoju
i Technologii. Przypomniał, że obecnie
w resorcie trwają dwutorowe prace
nad rozwiązaniami dla branży okołogórniczej. Opracowywane są: projekt
Programu transformacji zaplecza sektora wydobywczego węgla kamiennego
i brunatnego do 2030 roku oraz projekt
ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. To realizacja punktów umowy społecznej dla górnictwa z maja zeszłego
roku. Opracowywany obecnie Program
ma obejmować propozycje szeregu instrumentów wsparcia do wykorzystania
przez firmy okołogórnicze, rozumiane
jako podmioty dostarczające produkty
(produkcja maszyn i urządzeń górniczych, specjalistycznych materiałów),
a także usługi wspomagające górnictwo.
Propozycje te mają być przedyskutowane ze stroną społeczną, gospodarczą
i samorządową. – Obecnie w Ministerstwie Rozwoju trwają analizy prawne
odnośnie do zaproponowanych już instrumentów wsparcia – poinformował
parlamentarzystów wicedyrektor.

HANNA KRZYŻOWSKA
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Kopalnia Pokój już w SRK

Z poślizgiem, ale skutecznie
Z ponad dwumiesięcznym poślizgiem
w stosunku do pierwotnych planów w początkach marca Polska Grupa Górnicza
przekazała do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń majątek ruchu Pokój KWK Ruda
w Rudzie Śląskiej. Pierwsza część majątku tej kopalni trafiła do likwidacji w spółce restrukturyzacyjnej już ponad pięć lat
temu, zaś pozostała infrastruktura jeszcze
w zeszłym roku służyła wydobyciu węgla.

CO PO KOPALNI POKÓJ?
Na mocy znowelizowanej ustawy
górniczej ruch Pokój miał być przekazany do SRK z końcem 2021 roku, jednak
na przeszkodzie stanęły przedłużające
się rozmowy z bankami na temat zastawów, jakimi obciążony był przekazywany majątek. Ostatecznie większość
pracowników PGG, oczekująca na urlopy górnicze i jednorazowe odprawy pieniężne, przeszła do SRK z końcem zeszłego roku nie z majątkiem Pokoju, ale

za pośrednictwem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, wraz z obszarem górniczym
Jastrzębie III. Teraz, gdy dało się przekazać ruch Pokój, SRK przejęła kolejnych
166 pracowników: 132 z wnioskami o wypłacenie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz 34 z wnioskami o urlopy górnicze. Do spółki restrukturyzacyjnej trafiły
też grunty o łącznej powierzchni 19,7 ha,
73 budynki, 137 budowli na powierzchni
oraz 257 budowli na dole. Od 1 stycznia
2017 roku do SRK należy już pozostała część dawnej kopalni Pokój – 713 ha
gruntu, 48 wyrobisk dołowych, dwa szyby
górnicze i 106 obiektów powierzchniowych. Ta część zakładu określana jest
jako oddział SRK – Pokój I. Teraz przejmowana część zakładu będzie określana
jako oddział Pokój II. – Samorząd Rudy
Śląskiej, Spółka Restrukturyzacji Kopalń
oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna planują wspólne podjęcie działań
dla zagospodarowania terenu po kopalni
Pokój. Przygotowanie go winno zostać

przeprowadzone tak, by ułatwić wejście
przyszłych inwestorów – zapewnia rzecznik SRK Wojciech Jaros.

Na mocy znowelizowanej ustawy
górniczej ruch Pokój miał być
przekazany do SRK z końcem
2021 roku, jednak na przeszkodzie
stanęły przedłużające się
rozmowy z bankami na temat
zastawów, jakimi obciążony był
przekazywany majątek.
WYPŁACONO WIĘKSZOŚĆ
ODPRAW, CORAZ WIĘCEJ OSÓB
NA URLOPACH GÓRNICZYCH
Z początkiem 2022 roku, wraz z obszarem Jastrzębie III, SRK przejęła grupę ponad 2,1 tys. osób, na którą składają

się pracownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej (914 osób) oraz byli pracownicy Polskiej Grupy Górniczej, Tauronu
Wydobycie i Węglokoksu Kraj (łącznie
1234 osoby), przejęci na krótko przez
JSW, aby mogli w SRK skorzystać z ustawowych osłon. Przeważająca większość
przejętych pracowników, ubiegających się
o jednorazowe odprawy pieniężne, otrzymała już to 120-tysięczne świadczenie.
Rozpoczął się także proces odchodzenia
uprawnionych pracowników na urlopy
górnicze – odchodzą oni w miarę pozytywnej weryfikacji ich uprawnień do tego
świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Na wydanie decyzji ZUS
ma 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wątpliwości we wniosku dotyczącym konkretnej
osoby. W razie negatywnej weryfikacji
pracownik ubiegający się o urlop górniczy
lub odprawę wróci do pracy w swoim macierzystym zakładzie. Dotąd pozytywnie
zweryfikowano uprawnienia do urlopów
kilkuset osób.
MH

SRK chce angażować się w OZE i rewitalizację pogórniczych terenów

Parlamentarzyści w Bytomiu
Spółka Restrukturyzacji Kopalń chce się angażować w wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii, projekty wodorowe, zagospodarowanie kopalnianych wód i rewitalizację
terenów pogórniczych – mówiono podczas
wyjazdowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, zorganizowanego w bytomskiej siedzibie SRK.
Tematem była transformacja polskiego górnictwa nastawiona na innowacje

technologiczne. Prezes spółki Janusz
Smoliło przedstawił między innymi pomysły na poszerzenie zakresu jej działalności, na przykład w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
(jak fotowoltaika) czy potencjału kopalnianych wód. Obecnie Centralny Zakład
Odwadniania Kopalń odpompowuje około 90 mln metrów sześciennych wody
rocznie, zapewniając w ten sposób bezpieczną eksploatację węgla w siedmiu
wciąż fedrujących kopalniach. Spółka

analizuje możliwość zagospodarowania
pozyskiwanej wody poprzez jej uzdatnianie lub wykorzystanie jako źródła
zasilania elektrowni szczytowo-pompowych. Możliwe jest też zastosowanie
pomp ciepła (przy średniej temperaturze
wody 12–20°C) do ogrzewania pomieszczeń. Zagospodarowanie wód kopalnianych sprzyjałoby obniżeniu kosztów ich
pompowania, a także zmniejszeniu ilości
wód bezpośrednio zrzucanych do rzek
na powierzchni, a przez to zmniejszeniu

emisji soli. SRK deklaruje, że ma już
opracowane możliwości wykorzystania
istniejących terenów, obiektów i zasobów do realizacji takich koncepcji. Spółka liczy na wsparcie parlamentarzystów
dla zmian legislacyjnych, zmierzających
do tego, by mogła zajmować się nie tylko
likwidowaniem zakładów górniczych,
lecz również ich faktyczną restrukturyzacją – nie tylko przez zbywanie terenów, ale też ich ponowne wykorzystanie
w rozmaitych projektach.
MH

Rząd zdecydował: będzie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

Energia z węgla – tylko z NABE
1 marca rząd uchwalił dokument o transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego, zakładający utworzenie
Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego z aktywów węglowych wydzielonych z kontrolowanych przez państwo spółek.
– Polska energetyka oparta jest
na węglu, a NABE jest właśnie po to, żeby
wszystkie stabilne źródła zgromadzić
w jednym podmiocie i by pracowały one
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego
do czasu, aż powstaną wystarczające
moce w źródłach odnawialnych i energetyce jądrowej. Dlatego powołanie NABE
jest niezbędne dla bezpieczeństwa naszego państwa, ale jednocześnie to ważny element powodzenia transformacji
energetycznej w Europie – skomentował prezes Polskiej Grupy Energetycznej
Wojciech Dąbrowski.

TRANSFORMACJA DA
BEZPIECZEŃSTWO
ENERGETYCZNE?
Zgodnie z rządowym dokumentem
pod nazwą „Transformacja sektora
elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu
Państwa” z grup kapitałowych spółek
energetycznych oddzielony zostanie majątek związany z wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych
jednostkach węglowych. Właścicielem
takich aktywów zostanie właśnie NABE.
Przyjęta koncepcja zakłada jednak wyodrębnienie jedynie elektrowni węglowych, przy jednoczesnym pozostawieniu w strukturze koncernów jednostek
ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Będą
one stopniowo zastępowane jednostkami
gazowymi dostosowanymi do zasilania

w przyszłości paliwami zeroemisyjnymi,
takimi jak biometan czy wodór, oraz
innymi odnawialnymi źródłami ciepła.
Pozbywając się aktywów węglowych,
koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupią się na inwestycjach
nisko- i zeroemisyjnych. Takie rozwiązanie ma się przyczynić do stopniowego
zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii w Polsce, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnej perspektywy dotyczącej
bezpieczeństwa energetycznego kraju
– podało Centrum Informacyjne Rządu.

W NABE – 70 BLOKÓW
I WĘGIEL BRUNATNY
Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego będzie działać
w formie spółki ze 100-proc. udziałem
Skarbu Państwa. Obecnie kontrolowane przez państwo spółki energetyczne – PGE, Enea, Tauron oraz należąca

do PKN Orlen Energa – dysponują ponad
30 gigawatami, czyli 62 proc. mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jednocześnie grupy
energetyczne w największym stopniu
są obciążone tzw. śladem węglowym
związanym z produkcją energii w jednostkach zasilanych tradycyjnym paliwem. Dlatego obecna struktura aktywów wytwórczych ogranicza potencjał
inwestycyjny tych przedsiębiorstw, jeśli
chodzi o źródła nisko- oraz zeroemisyjne i – jak przekonują twórcy koncepcji
transformacji – spowalnia tempo transformacji energetycznej kraju. Do NABE
trafi docelowo 70 bloków węglowych
z PGE, Enei i Taurona oraz kopalnie
węgla brunatnego. Przekształceniom
ma towarzyszyć umowa społeczna dla
elektroenergetyki oraz górnictwa węgla
brunatnego, na wzór tej dotyczącej kopalń węgla kamiennego.
MH
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA. W tak trudnych czasach jak pandemia,
w sytuacjach kryzysowych, trzeba o siebie zadbać, spojrzeć
na swoją sferę osobistą, społeczną i swoje relacje. Ważne jest
dbanie o higienę snu, utrzymanie dobrej kondycji psychicznej,
ale także fizycznej. Warto znaleźć sobie jakieś hobby, własny
kawałek świata, w którym to my zachowujemy kontrolę
i sprawczość, którą często odbiera nam chaos, jaki niesie za sobą
stale zmieniająca się sytuacja – mówi Anna Bentkowska,
psycholog, kierująca Sekcją Rozwoju Zawodowego
w Departamencie Wsparcia HR w PGG.

ROZMAWIA PIOTR MYSZOR

NOWY GÓRNIK: Prawie dwa lata żyjemy
w stanie stałego stresu, zagrożenia i presji.
Jak to przeżyć i nie zwariować?
ANNA BENTKOWSKA: To czas dla wielu ludzi
bardzo trudny. Koronawirus to zagrożenie, którego wcześniej nie znaliśmy, które spadło na nas nagle i przebudowało
w zasadzie wszystkie obszary naszego
życia: rodzinny, zawodowy i społeczny.
Nie mieliśmy więc czasu na rozeznanie
zagrożenia, adaptację, czego potrzebujemy w nowych sytuacjach. Kiedyś
duże zmiany pojawiały się co jakiś czas
na przestrzeni lat, zwracaliśmy na nie
uwagę, analizowaliśmy i byliśmy w stanie dostosować się do nowej sytuacji.
Obecnie możemy zaobserwować, że żyjemy w czasach permanentnej zmiany,
co ze względów adaptacyjnych jest dużym wyzwaniem dla wszystkich.
Problemem również jest to, że nie
jesteśmy w stanie przewidzieć zakończenia pandemii – nie potrafimy wielu
rzeczy zaplanować, nie wiemy, czy pandemia ustąpi, czy jak poprzednio wróci
jesienią ze zdwojoną siłą, czy i w jaką
stronę wirus będzie mutował. Ciągle czekamy na nowe wiadomości, pojawiają
się nowe okoliczności, warunki, do których musimy się dostosowywać. Ciągłe
bombardowanie nowymi, negatywnymi wiadomościami już jest elementem
stresującym, wywierającym stałą presję,
niepokój, a nawet lęk.

Bombardują nas nowe okoliczności.
Widzimy również zmiany na rynku
pracy oraz w organizacji pracy: na przykład praca zdalna czy hybrydowa, które nie każdy dobrze znosi. To wszystko rujnuje nasz dobrostan psychiczny
i w różny sposób próbujemy sobie z tym
radzić. Jedni zaprzeczają, nie przyjmując
do wiadomości nawet samego istnienia
pandemii koronawirusa, inni starają się
słuchać specjalistów i dostosowywać się
do ich wskazówek.
Można łatwo i szybko wrócić do
równowagi?
Konsekwencje tego trudnego czasu
będziemy pewnie odczuwać jeszcze wiele lat później. Wielu ludzi żyje w ciągłym
napięciu, pojawiają się problemy o różnym podłożu – zdrowotnym, finansowym, rodzinnym, na przykład utrata
bliskich osób. Problemy takie jak bezsenność, powikłania po zachorowaniu
na COVID-19 mogą nas trapić przez długi
czas. Niektóre osoby mają nagromadzenie trudnych, kryzysowych doświadczeń, warto wtedy skorzystać z pomocy
specjalistów. Każdy z nas ma inną odporność psychiczną, inne doświadczenia, inną wrażliwość, inaczej radzi sobie
z lękami, dobrze jest o tym pamiętać
w kontakcie z ludźmi.

W zdrow

Warto próbować zapanować nad
emocjami, nie możemy poddawać
się również natłokowi myśli –
co mogliśmy kiedyś zrobić, a nie
zrobiliśmy, ani też nie poddajemy
się atakującym nas myślom
o tym, co nas czeka i jak sobie
damy z tym radę. Nie oznacza
to, że dobrze jest podchodzić
do życia bezrefleksyjnie, tylko
to, że panujemy nad swoimi
myślami, nie pozwalamy im sobą
zawładnąć.
Czy można wskazać jakieś sposoby, które
należy stosować? Czego lepiej unikać?
Czy zależą od przyjętej postawy wobec
zagrożenia?
Bez względu na przyjętą postawę
bardzo ważne jest, żeby o siebie zadbać,
spojrzeć na swoją sferę osobistą, społeczną i swoje relacje. Ważne jest dbanie
o odpoczynek i higienę snu, utrzymanie
dobrej kondycji psychicznej, ale także
fizycznej. Musimy popatrzeć na siebie
całościowo, zadbać o wszystkie sfery
funkcjonowania. To nic odkrywczego,
ale powodzenie w budowaniu dobrego samopoczucia i odporności zależy
od tego, by zastosować te wszystkie
wskazówki razem.
To wymaga dodatkowego skupienia i energii. Skąd ją brać?
Zwykle mówimy o tym, że w odreagowaniu, łagodzeniu stresu pomaga
aktywność fizyczna i na tym warto się
skupić. Po wysiłku fizycznym mamy
poczucie, że jesteśmy mocniejsi nie
tylko fizycznie, ale także psychicznie,
bardziej zmotywowani. Mniej mówi
się o tym, że ruch pozytywnie wpływa
również na pamięć, nastrój, koncentrację, kreatywność, a w dłuższym czasie także na osobowość i inteligencję.
Znacznie poprawia funkcjonowanie
mózgu, można powiedzieć, że w zdrowym ciele zdrowy mózg. Dobre efekty
daje już 20–30-minutowy spacer lub
trening minimum trzy razy w tygodniu. To poprawia nasze samopoczucie
i działa zarówno w sferze osobistej, jak
i zawodowej.
Drugi aspekt to dobre jedzenie. Mam
na myśli korzystanie ze zdrowych, świadomie wybranych produktów, które pochodzą z dobrego źródła i nie zostały
zbyt mocno przetworzone, bez zbędnych
substancji chemicznych. W ostatnich
latach sporo mówi się na ten temat i pod
tym względem sytuacja się poprawia,
ale w tak stresującym okresie ten aspekt
staje się szczególnie ważny.

Anna Bentkowska, psycholog, kierująca Sekcją Rozwoju Zawodowego w Departamencie Wsparcia HR
w PGG: – Żyjemy w czasach permanentnej zmiany, co ze względów adaptacyjnych jest dużym wyzwaniem
dla wszystkich
Kolejna rzecz to uważność i skupienie się na rzeczach, które się w danej
chwili robi. To bardzo pomaga wyciszyć
emocje. Żyjemy w czasach, w których
popularna, a nawet wymagana jest
wielozadaniowość. Przykładowo, rozmawiając z kimś telefonicznie, robimy
wiele innych rzeczy – w pracy przeglądamy skrzynkę mailową czy internet,
w domu wykonujemy jakieś codzienne
czynności. To nie służy naszemu umysłowi, bo pochłania więcej energii, szybciej się męczymy, ale także zmniejsza
nasze zaangażowanie i nasz rozmówca
to zauważa. Tymczasem utrzymanie dobrych relacji w sytuacjach stresowych
jest niezwykle ważne. Ludzie wspierają
nas, a dobry kontakt bardzo wzmacnia.
Wspólne podchodzenie do problemów
ułatwia ich rozwiązywanie czy opanowywanie pewnych sytuacji, ponieważ
każdy z nas ma inne doświadczenia
i spojrzy inaczej na problem.
Warto próbować zapanować nad
emocjami, nie możemy poddawać się

również natłokowi myśli – co mogliśmy
kiedyś zrobić, a nie zrobiliśmy, ani też
nie poddajemy się atakującym nas myślom o tym, co nas czeka i jak sobie damy
z tym radę. Nie oznacza to, że dobrze
jest podchodzić do życia bezrefleksyjnie,
tylko to, że panujemy nad swoimi myślami, nie pozwalamy im sobą zawładnąć.
Trwanie w uważności, tu i teraz, pomaga
nam dbać o odporność psychiczną.

Ważna jest także wymiana
doświadczeń z innymi ludźmi. Jako
trenerzy Departamentu Wsparcia
HR prowadziliśmy cykl szkoleń
pod nazwą „Stan epidemii, dobre
praktyki”.
A sama kwestia odpoczynku, wyciszenia się?
Odpoczynek i sen to także bardzo ważne elementy, które mają
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Czy ważna jest kwestia samego nastawienia do zmiany, przyzwyczajania
się do tego, że zmiana musi nadejść
i nadejdzie?
Sposób akceptacji rzeczywistości
i dopasowania do niej swojego funkcjonowania jest ważny. Jeżeli możemy
w sprawie jakiejś zmiany zrobić cokolwiek, w ramach naszych możliwości,
to trzeba to zrobić. Należy też odpowiednio podchodzić do tych zmian, na które
nie mamy wpływu. Warto się wtedy zastanowić, jak można w tej sytuacji się odnaleźć, poszukać nowych możliwości, ale
też zaakceptować to, co jest niezależne
od nas, i dostosować do tych warunków
swoje zachowanie.
Ważna jest także wymiana doświadczeń z innymi ludźmi. Jako trenerzy Departamentu Wsparcia HR prowadziliśmy
cykl szkoleń pod nazwą „Stan epidemii,
dobre praktyki”. Każdy z uczestników
mógł wziąć udział w dyskusji, przedstawić swoje spojrzenie na dany temat
– czasem bardzo odmienne, własne argumenty, rozwiązania – oraz podzielić
się własnymi przeżyciami związanymi
z pandemią. Taka wymiana doświadczeń pozwalała na zrozumienie podejścia innych ludzi do tej trudnej sytuacji
i prowadziła do wielu wartościowych
wniosków. To doświadczenie było dla
nas wszystkich bezcenne.
•

Górnicy ruszyli z pomocą dla dotkniętych wojną

Solidarni z Ukrainą
– Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej,
zarząd oraz związki zawodowe działające w spółce solidaryzują się z ofiarami
wojny w Ukrainie i dostrzegają potrzebę
wszelkiego możliwego wsparcia dla jej
ofiar – zadeklarowała już w pierwszych
dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę największa firma górnicza, inicjując szeroko
zakrojoną akcję pomocy dla dotkniętych
wojną mieszkańców tego kraju.
Rozpoczęła się zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców, uruchomiono konto do wpłat pomocy finansowej,
a w Portalu Pracownika udostępniono
formularz, w którym pracownicy deklarują wszelkie formy pomocy. – Udało
się dzięki temu między innymi pozyskać
wiele osób deklarujących chęć pełnienia
roli tłumacza. Nie brakuje również ofert
pomocy w zakresie transportu, udzielania schronienia oraz szeroko rozumianego wolontariatu – relacjonuje rzecznik
PGG Tomasz Głogowski.

NIKT NIE POZOSTAŁ
OBOJĘTNY
Tylko w ciągu pierwszych czterech
dni zbiórki zebrano ogromne ilości pomocy rzeczowej: żywności, środków
higieny i czystości, odzieży czy zestawów pierwszej pomocy, które trafiły
już do uciekających przed wojną Ukraińców. Po 11 dniach akcji na specjalnym rachunku bankowym w PKO BP
(nr PKO BP nr: 74 1020 1026 0000 1802
0509 0834) było już ponad 288,4 tys. złotych, z których niespełna 9,5 tys. złotych

przeznaczono na zakup łóżek polowych
do lokalnych punktów recepcyjnych,
gdzie przyjmowani są uchodźcy. – Pracownicy wpłacają na konto jednorazowe
kwoty, ale nie zabrakło osób, które zadeklarowały comiesięczną kwotę potrącenia z wynagrodzenia na rzecz zbiórki
finansowej. Wszyscy pracownicy, którzy
udzielają wsparcia finansowego, zostaną
poinformowani, na jakie cele zostają
przekazane przez nich środki – zapewnił Głogowski. Nadal można dokonywać
wpłat na konto z tytułem wpłaty „Solidarni z Ukrainą”. Środki – we współpracy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim – zostaną przekazane na wsparcie
uchodźców znajdujących schronienie
w Polsce. Górnicy pracujący na co dzień
w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej
są też zaangażowani w działania pomocowe na przejściach granicznych w województwie podkarpackim i ewakuują
osoby uciekające przed wojną z Ukrainy.
Zarząd spółki udziela urlopów wszystkim wolontariuszom angażującym się
w takie działania.

w ramach akcji środków – z wyłącznym
przeznaczeniem na wsparcie osób przybywających stale do regionu. – Podobnie
jak wojna jest procesem długofalowym,
również pomoc jej ofiarom udzielana
przez spółkę będzie długotrwała i ukierunkowana na konkretne obszary potrzeb – zapewnia prezes PGG Tomasz
Rogala. Obecnie wśród produktów najpilniejszej potrzeby są środki higieny
– zwłaszcza dla kobiet i dzieci, a także
lekarstwa przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i syropy na kaszel dla dzieci
i dorosłych. Ponadto między innymi śpiwory, karimaty i materace.

POMOC KONKRETNA
I DŁUGOTRWAŁA
PGG włączyła się również w pomoc
psychologiczną dla osób tego potrzebujących. W spółce powołano zespół koordynacyjny, w skład którego wchodzą
przedstawiciele wszystkich kopalń i zakładów oraz dyrektorzy i pracownicy
poszczególnych biur w Centrali PGG.
Będą oni wspólnie nadzorować oraz decydować o wydatkowaniu zebranych
MATEUSZ PASZEK / JSW SA

dobroczynny wpływ na nasze funkcjonowanie. Niewyspani gorzej działamy, jesteśmy drażliwi, trudno nam
się skoncentrować, mamy wolniejszy
refleks, więc warto się zastanowić,
w jaki sposób poprawić swoją higienę
snu. Można to zrobić na przykład poprzez wypracowanie rutyny – pewnych
rzeczy powtarzających się codziennie
o tej samej porze, wyciszających nasze
działanie, dających organizmowi znak,
że przygotowujemy się do snu. Należy
unikać wszelkich ekranów, na przykład przeglądania smartfona przed
snem. Po pierwsze, odbierane informacje rozbudzą emocje, zaniepokoją,
a po drugie, emitowane przez ekran
niebieskie światło to kolejny element
pobudzający.
Ważne jest również znalezienie
hobby, pasji, jakiejś własnej aktywności, która, po pierwsze, da nam czas wytchnienia, a po drugie, także da poczucie sprawstwa, możliwość przewidzenia
wyników swoich działań. Kiedy mamy
wokół siebie chaos, na który nie mamy
wpływu, to ważny staje się własny kawałek świata, którym w jakiś sposób
możemy kierować czy zarządzać. Poczucie wpływu, chociaż w małym zakresie,
bardzo nas wzmacnia.

Efekty akcji „Górnicy JSW dla Ukrainy” przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów

ZAŁOGA JSW NIE CZEKAŁA
Z POMOCĄ
Akcję pomocy zorganizowała również Jastrzębska Spółka Węglowa.
Efekty akcji „Górnicy JSW dla Ukrainy”
przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów – w ciągu tygodnia pracownicy Grupy JSW podarowali ukraińskim
uchodźcom wszystko, co jest im w tej
chwili najbardziej potrzebne. W trakcie
zbiórki do specjalnych koszy ustawionych przy bramach wejściowych do zakładów trafiały dziesiątki i setki sztuk
odzieży, środków higieny, kosmetyków
i żywności o przedłużonym terminie
przydatności do spożycia, a także koce,
karimaty i śpiwory. Były nawet wózki
dla dzieci. – Jestem ogromnie wdzięczny pracownikom naszej spółki, bo już
w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji
na Ukrainę zaczęli spontanicznie organizować różne formy pomocy. Zarząd
JSW od razu podjął decyzję o koordynacji tych działań, tak by pomoc była efektywniejsza i szybciej trafiła do potrzebujących. W tym celu powołany został
zespół ds. kontaktów z samorządami,
organami rządowymi, fundacjami i innymi instytucjami zaangażowanymi
w niesienie pomocy dla uchodźców
przybywających z Ukrainy. Wszystkie
działania podejmujemy we współpracy z miejskim sztabem kryzysowym
i wojewodą śląskim. By przyspieszyć
i usprawnić dystrybucję zebranych
darów, zostały one już posegregowane i przewiezione do miejsca zbiórki,
wyznaczonego przez sztab kryzysowy
– mówi koordynujący pomoc dyrektor
pracy w KWK Borynia-Zofiówka, Marcin Gołębiowski.
HK
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Mądre zarządzanie odpadami

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

PIXABAY

Segregowanie, składowanie
i recykling śmieci
Sortowanie śmieci ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia ilości odpadów poddawanych recyklingowi, a także jakości
materiałów pochodzących z tego procesu.
Od indywidualnego wkładu gospodarstwa
domowego po ogromne ilości odpadów
komercyjnych – każda osoba ma do odegrania rolę w tym, jak efektywnie przebiega sortowanie śmieci. A to właśnie ono jest
podstawą mądrego zarządzania odpadami i tym, jaki wpływ mają one na przyrodę
i nasze życie.
GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM.
Zwiększenie takich działań jak recykling, zachowania w zgodzie z ruchem
zero waste czy po prostu rozsądne
i ponowne użytkowanie produktów
przynosi korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki – na przykład
w formie oszczędności surowców czy
mniejszej ilości odpadów i związanych
z tym kosztów. Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja, zgodnie z którą
produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak
długo, jak jest to możliwe, a przy tym
wytwarzanie odpadów powinno być
zminimalizowane.
Założenie to uwzględnia wszystkie
etapy cyklu życia produktu – od jego
projektowania, przez produkcję, konsumpcję, po zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Istotne jest także, żeby
wytworzone odpady były traktowane
jako surowce wtórne, a nie jako ostatni
etap cyklu życia.
ZASADY JEDNOLITEGO SYSTEMU SEGREGACJI
ODPADÓW. Od kilku lat na terenie całego kraju obowiązuje jednolity system
segregacji odpadów na cztery frakcje:
papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne i bioodpady. Główną zasadą jednolitego systemu segregacji odpadów jest
– jeśli to możliwe – oddzielanie surowców od odpadów, które nie nadają się

do powtórnego przetworzenia. Zgodnie
z przepisami do niebieskiego pojemnika
lub worka powinien trafić papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały pojemnik/worek i szkło kolorowe – zielony),
do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające
biodegradacji.
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego
nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych czy elektrośmieci.
Segregowanie śmieci może się okazać bardziej skomplikowane w przypadku opakowań wielomateriałowych, jak

na przykład kartony po mleku, które
powinny być wyrzucone do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Gdy
w trakcie segregacji odpadów pojawiają
się tego typu wątpliwości – warto sięgnąć po tabelę objaśniającą, gdzie powinien znaleźć się jaki rodzaj opakowania. Warto także pamiętać, że szkła,
plastiku czy metalu nie trzeba myć przed
wyrzuceniem do pojemnika na odpady
segregowane, wystarczy jedynie, że będą
opróżnione. Zostaną one umyte na późniejszym etapie recyklingu.
Przy segregacji bezwzględnie
trzeba jednak pamiętać o odpadach
niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory,

najbardziej intensywna. Badania wyraźnie pokazują korzyści płynące z długoterminowej ochrony i monitorowania.
HAWAJSKIE KORALOWCE WYKAZUJĄ ZASKAKUJĄCĄ
ODPORNOŚĆ NA OCIEPLENIE OCEANÓW. Długoterminowe badanie hawajskich gatunków koralowców przynosi zaskakująco
optymistyczny obraz tego, jak mogą one
przetrwać ocieplenie oceanów wynikające ze zmiany klimatu. Naukowcy odkryli, że trzy badane gatunki koralowców
doświadczyły znacznej śmiertelności
w symulowanych warunkach zbliżonych
do przewidywanych w przyszłości temperatur oceanu i kwasowości — około
połowa niektórych gatunków obumarła.
Ale fakt, że żaden z nich nie wymarł
całkowicie, a niektóre rzeczywiście kwitły pod koniec badania, daje nadzieję
na przyszłość koralowców. – Chociaż
odkrycia są optymistyczne, są również

bardziej realistyczne niż poprzednie
badania – powiedziała jedna z autorów
badania, profesor nauk o ziemi w Ohio
State, Andréa Grottolli.
NOWO OPISANE GATUNKI BARDZIEJ ZAGROŻONE
WYGINIĘCIEM. Naukowcy odkryli, że nieopisane lub niedawno opisane gatunki
są bardziej zagrożone wyginięciem niż
znane gatunki, co pogłębia już rozwijający się kryzys bioróżnorodności.
Korzystając z danych zebranych
z Czerwonej księgi gatunków zagrożonych (IUCN), naukowcy przeanalizowali 53 808 gatunków z pięciu grup
kręgowców. Wyniki pokazują, że dla gatunków opisanych w latach 1758–1767
udział gatunków zagrożonych wynosi 11,9 proc. Jednak w przypadku gatunków opisanych w latach 2011–2020
wzrósł on do 30 proc. Analiza dalej przewiduje, że do 2050 roku liczba ta może

przeterminowane lekarstwa, zużyte
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV
i AGD, czyli elektrośmieci.
ELEKTROŚMIECI I JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.
Elektrośmieci (czyli inaczej ZSEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie nieużywane, zepsute,
nieprzydatne i niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające (wciąż lub kiedyś) na prąd lub
na baterie.
Do elektrośmieci możemy zaliczyć
zepsute komputery, telefony, zabawki
i gadżety elektroniczne, stare lodówki
czy zmywarki i drobne urządzenia AGD,
a także zużyte świetlówki i LED-y. Elektrośmieciami są także takie przedmioty
jak routery, krótkofalówki, powerbanki,
drony czy stacje pogody.
Elektrośmieci nie wolno wyrzucać
do zwykłego śmietnika ani porzucać
w lesie czy w przydrożnych rowach.
Grozi to nie tylko karą pieniężną, ale
przede wszystkim może ogromnie zaszkodzić środowisku. Elektrośmieci
można bezpłatnie oddać w specjalnie
wyznaczonych punktach w sklepach
i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych),
bądź skorzystać z usługi odbioru z domu
(w przypadku dużego sprzętu).
• NIE WYRZUCAJ ELEKTROŚMIECI DO ŚMIETNIKA.
• ODDAJ ELEKTROŚMIECI W ODPOWIEDNIM PUNKCIE
LUB SKORZYSTAJ Z USŁUGI ODBIORU DUŻYCH ELEKTROŚMIECI Z DOMU.
• NIE ZBIERAJ ELEKTROŚMIECI W DOMU.
• NAPRAWIAJ SPRZĘTY, JEŚLI TO MOŻLIWE, A GDY
KONIECZNA JEST WYMIANA – WYBIERAJ SPRZĘT
ENERGOOSZCZĘDNY.
• NIE DEMONTUJ SAMODZIELNIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU.



HANNA KRZYŻOWSKA

Ekologia na świecie
PÓŁ WIEKU OCHRONY ŻÓŁWI MORSKICH PRZYNOSI REZULTATY. Nowe badania pokazują, że liczebność żółwi zielonych
nadal rośnie w miejsach, w których gatunek ten jest chroniony od ponad 50 lat.
Na żółwie polowano na atolu Aldabra
na Seszelach, aż do zakazu tego procederu
w 1968 roku. Populację śledzono, szacując liczbę składanych jaj, a wzrosła ona
z 2–3 tys. rocznie pod koniec lat 60. do ponad 15 tys. rocznie według najnowszych
danych. Badanie zostało przeprowadzone
przez zespół naukowców z Fundacji Seychelles Islands przy wsparciu analitycznym Uniwersytetu w Exeterze.
Wyniki badania pokazują, że liczba
lęgów żółwia zielonego wzrosła w Aldabrze o 2,6 proc. rocznie, przy czym
największy wzrost odnotowano w Settlement Beach na Picard, gdzie eksploatacja
gniazdujących samic była historycznie

wzrosnąć do 47,1 proc. – Nowo opisane gatunki są bardziej zagrożone wyginięciem z kilku powodów, z których
jednym jest to, że często mają mniejszą
liczbę populacji i ograniczone zasięgi,
co naraża je na utratę i fragmentację
siedlisk – powiedział jeden z autorów badania. Ponieważ te nowo opisane gatunki są często rzadkie, to istnieje również
silny czarny rynek nielegalnego handlu
dziką fauną i florą, co naraża te gatunki
na wysokie ryzyko kłusowników.
Co ważne, pomimo zwiększonego
ryzyka w wielu przypadkach nowo
odkryte gatunki są poddawane znacznie mniejszym wysiłkom ochronnym
niż te dłużej znane, a obecne działania
ochronne skupiają się przede wszystkim
na starszych, bardziej charakterystycznych gatunkach, które zostały odkryte
dawno temu.•
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Auto będzie oferowane w dwóch wersjach – dostawczej i osobowej

Volkswagen zapowiada wysoki poziom wyposażenia

Elektryczna wersja kultowego „ogórka”
Cechą charakterystyczną dawnego
„ogórka” był garb w tylnej części przestrzeni ładunkowej, pod którym umieszczony był silnik napędzający tylną oś samochodu. W nowym modelu silnik jest
w tym samym miejscu, ale jest elektryczny, a więc znacznie niższy od spalinowego, a podłoga gruba, bo kryje się pod
nią także zestaw akumulatorów. W nowym „ogórku” podłoga jest płaska, więc
na całej długości, która wynosi 2,2 m.
Dodatkowy tunel pod fotelem pasażera
pozwala przewieźć wąskie przedmioty
o 46 cm dłuższe niż długość przestrzeni
bagażowej. Maksymalna szerokość tej
przestrzeni to 1,7 m. Na płaskiej podłodze mieszczą się dwie europalety. Pojemność przestrzeni bagażowej to 3,9 m3.
Masa ładunku, jaki może zabrać dostawczy ID. Buzz Cargo, to 600 kg.
Auto będzie oferowane w dwóch
wersjach – dostawczej i osobowej. Pierwsza może mieć z przodu dwa lub trzy siedzenia. Druga pomieści pięć osób i 1121 l
bagaży, a po złożeniu drugiego rzędu
siedzeń nawet 2205 l.
Przedstawiciele Volkswagena zwracają uwagę na zwrotność przeznaczonego w dużej mierze do miast dostawczaka. Ma on rozstaw osi 2988 mm,
jak dostawczy T6, ale jest o 200 mm
krótszy – ma 4712 mm długości. Średnica zawracania wynosi 11,1 m, mniej
więcej tyle co w kompaktowym Golfie.
Kończąc statystyki wymiarowe – samochód ma 1985 mm szerokości i zależnie
od wersji 1937 lub 1938 mm wysokości.
Auto zostało zbudowane na skalowalnej platformie do masowej produkcji
samochodów całkowicie elektrycznych
grupy Volkswagena – Modular Electric
Drive Kit (MEB). Zastosowany w nim silnik ma moc 150 kW. Umieszczony między osiami zestaw akumulatorów ma 77
kWh pojemności. Szybkie ładowarki

(170 kW) mogą zapełnić baterie od 5
do 80 proc. w 30 minut. W przyszłości
za pomocą domowej ładowarki Wallbox
ID. Buzz będzie mógł nie tylko ładować
baterie z domowej sieci, ale też działać w drugą stronę i zasilać ją energią
ze swoich akumulatorów.
Volkswagen zapowiada wysoki poziom wyposażenia w elektroniczne
systemy wspomagające kierowcę. Standardem mają być na przykład system
ostrzegawczy Car2X, który ma wykorzystywać sygnały z innych pojazdów
i infrastruktury transportowej do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym,
funkcja hamowania awaryjnego Front
Assist czy asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist. Jedną z nowości jest
opcja Memory Function, która pozwala
na automatyczne parkowanie na wcześniej zapamiętanej pozycji.
Można powiedzieć, że to już wstęp
do autonomicznej jazdy. Volkswagen zapowiada, że auto będzie do niej przystosowane na poziomie czwartym, w którym
komputer może zastąpić kierowcę. ID.
Buzz ma być wykorzystywany w systemie autonomicznego transportu, który
ma zostać wprowadzony w Hamburgu
w 2025 roku. Volkswagen chce wprowadzić taką usługę we współpracy z firmą
MOIA.
Wnętrze auta jest nowoczesne, kolorowe, ale proste i funkcjonalne. Ciekawostką jest całkowita rezygnacja
ze skórzanej tapicerki. Ten samochód
ma być przyjazny dla środowiska także
pod tym względem. Zamiast skóry znajdziemy więc w nim materiały z recyklingu, na przykład tkaniny wykonane
z przetworzonych butelek PET.

Austral to masywny samochód, który
nie jest wizualnie nudny przede wszystkim ze względu na ciekawie zaplanowane światła. Wymiary samochodu
to 1,62 m wysokości, 1,83 m szerokości
i 4,51 m długości, rozstaw osi 2,67 m, no
i prześwit 17 cm.
We wnętrzu wzrok przykuwa morze
ekranów. Na ekranach OpenR wyświetlane są informacje z zestawu zegarów
i wskaźników, nawigacji i systemów
multimedialnych, a użytkownicy mają
dostęp do najpopularniejszych usług
Google’a i przydatnych aplikacji. Dwa
duże ekrany o przekątnej 12 cali oraz
wyświetlacz Head-Up o przekątnej
9,3 cala tworzą powierzchnię niemal
tysiąca centymetrów kwadratowych.
Wnętrze jest pakowne i komfortowe.
Renault zapowiada, że projektowano
je z myślą o długich podróżach. Jeżeli
tak, to chciałoby się mieć nieco więcej
przestrzeni bagażowej. W wersjach Mild
Hybrid lub Mild Hybrid Advanced z nieskładaną tylną kanapą pojemność bagażnika jest równa 500 dm3 VDA (430 dm3
VDA w wersji E-TECH Hybrid). Pojemność bagażnika w wersjach ze składaną

tylną kanapą wynosi do 575 dm3 VDA
(555 dm3 VDA w wersjach E-TECH Hybrid). Oczywiście składając tylną kanapę, można powiększyć bagażnik.
Nowy Austral to pierwszy samochód z gamy Renault zaprojektowany
na bazie platformy podłogowej CMF-CD
trzeciej generacji, opracowanej przez
Alians Renault–Nissan-Mitsubishi. Został wyposażony w najnowszą, jeszcze
mocniejszą i wydajniejszą wersję układu
Full Hybrid E-TECH oraz jeden z dwóch
silników benzynowych z układem Mild
Hybrid z akumulatorem 48 V lub 12 V.
Napęd E-TECH Hybrid nowej generacji z wysokonapięciowym rozrusznikiem-alternatorem (400 V) rozwija
moc do 200 KM, Mild Hybrid Advanced
48 V ma moc 130 KM, a Mild Hybrid
12 V występuje w dwóch wariantach
mocy: 140 lub 160 KM. E-Tech pali
4,6 l/100 km, zaś napędy Mild Hybrid
5,3 – 6,2 l/100 km.
Zamówienia na nowe Renault Australe będą przyjmowane od połowy
2022 roku, a ich sprzedaż rozpocznie
się jesienią.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Już kilka lat temu Volkswagen pokazał
prototyp samochodu, którego stylizacja
była mocno zakorzeniona w kultowym
„ogórku” z epoki dzieci kwiatów. Teraz
pokazano jego produkcyjną wersję, która
jesienią tego roku ma zacząć wyjeżdżać
na drogi.

RENAULT AUSTRAL
Renault także w ostatnich dniach pokazało nowy model. Co prawda jeszcze
nie w pełni elektryczny, ale już zelektryzowany i – powiedzmy – „oddieslowany”. W gamie silników nie ma żadnej
jednostki wysokoprężnej, a wszystkie
benzynowe są wzmocnione silnikami
elektrycznymi czy to w formie miękkiej,
czy pełnej hybrydy. Wersji plug-in na razie nie ma.

Austral to masywny samochód, który nie jest wizualnie nudny
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PERYFERIA

Salto
nka miała ponad trzydzieści lat, kiedy
postanowiła, że musi zmienić swoją
dotychczasową pracę w dużym magazynie modowym. Zaczęła tam pracować
jeszcze na studiach, była dziennikarką
piszącą lekkie, ale poczytne lifestyle’owe
teksty. Nie był to może szczyt jej marzeń,
ale czuła wtedy, że spełniała się w innych
dziedzinach – dużo podróżowała, czytała
praktycznie bez przerwy, miała wielu
przyjaciół i rozległe zainteresowania. Liczyła, że szybko rozkręci własny portal,
a w najgorszym razie – wróci do starej
redakcji. Żaden z tych scenariuszy się
nie spełnił, a nagły i niespodziewany
brak pracy bardzo mocno zrewidował
jej plany i podejście do życia. Czuła się
trochę, jakby została wyrzucona ze statku, który popłynął dalej bez niej.
Ta sytuacja obnażyła także braki
w innym obszarze życia Anki. Choć nie
brakowało jej znajomych, teraz zaczęła
się zastanawiać, czy nie popełniała błędu, odkładając na później zakładanie
rodziny. Miała w przeszłości kilka mniej
albo bardziej poważnych znajomości
i jedną wielką miłość sprzed lat, przyćmiewającą wszystkie relacje, w które
wchodziła w późniejszym czasie. Ten
czas, w którym już nie pracowała, a jeszcze nie znalazła nowego sposobu na życie, spędzała więc, jedząc lody i oglądając seriale. Okazyjnie towarzyszyła
jej w tym osoba, którą miała w swoim

życiu od czasów prawie przedszkolnych
– Mieszko. Przyjaciel, z którym widywali
się nieregularnie, oboje mieli w życiu
sporo zakrętów, ale zawsze się w tym
znajdowali i nawet w sytuacjach, gdy nie
widzieli się od miesięcy, mogli znaleźć
wspólny język.
I to właśnie Mieszko wyciągnął Ankę
na imprezę, która zmieniła wszystko.
Miał on za sobą lata pracy w mediach
i należał do tych osób, które znają
wszystkich i wiedzą, jak wkręcić się
w absolutnie każde środowisko. Tak
Anka poznała Jacka, który od pierwszego wejrzenia wydawał się ideałem.
Uśmiechnięty, inteligentny, zabawny,
czarujący, z własnym biznesem i do tego
zadbany i dobrze ubrany – bardzo trudno było się do czegoś przyczepić w tym
idealnym całokształcie. Wystarczy dodać
do tego fakt, że Jacek zdawał się całkowicie oszaleć na punkcie Anki i powinno
to dopełnić reszty bajki.
Historia ta zresztą potoczyła się jak
na przyspieszonym filmie. Błyskawiczny związek, mieszkanie razem i chwilę
później nieoczekiwane oświadczyny Jacka, a trzy miesiące później ślub, którego
Anka nigdy wcześniej nie planowała nawet brać. Nad tym przyspieszeniem nie
miała wtedy nawet czasu nadmiernie
się zastanowić.
Prawdziwa refleksja przyszła
więc, gdy siedziała na rajskiej wyspie,

wpatrując się w horyzont i zastanawiając
się, co właściwie wydarzyło się w jej życiu.
Czuła mieszankę wcześniej nieznanych jej
emocji, ale nie mogła jednoznacznie określić, czy były one dobre. Miesiąc miodowy
miał jednak mocno to zrewidować.
Nieoczekiwanie do świeżo upieczonych małżonków dołączyła matka Jacka.
To ona była cichą organizatorką całego
ślubu i osobą, bez której nie została podjęta żadna poważniejsza decyzja. To ona
także okazała się stroną w namawianiu
Anki, by nie szukała pracy, tylko skupiła
się na roli w jakiejś organizacji dobroczynnej. Okazało się, że matka Jacka
nie tylko na to miała plan. Przez pracę,
po plany rodzicielskie, a nawet przygotowany dla Anki strój na kolację, na którą
wspólnie się wybrali. A Anka poczuła się
jak wypełniacz luki, brakujący element
w czyimś innym życiu.

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

Pandemiczna rzeczywistość ostatnich
dwóch lat, która zmieniła specyfikę pracy wielu osób, przyniosła też sporo zmian
w sposobach komunikacji. Okazało się,
że z powodzeniem można prowadzić
poważne biznesowe negocjacje online
czy przez wiele miesięcy mieć kontakt
ze współpracownikami jedynie za pośrednictwem komputera. Jest jednak kilka zasad udanej współpracy, o których warto
pamiętać niezależnie od tego, w jakiej
formie prowadzona jest komunikacja.
Po pierwsze, choć powinno być
to oczywiste w każdej dziedzinie życia
– szacunek. Nie chodzi tylko o zwykłe
bycie kurtuazyjnie uprzejmym, ale także o codzienne, uczciwe postępowanie
i traktowanie innych z godnością niezależnie od różnic w poglądach czy w poziomie zajmowanego stanowiska.
Kolejną ważną rzeczą w ustawieniu
dobrej współpracy jest umiejętność jasnego komunikowania się i wyjaśniania
nieporozumień. Oczywiste jest, że nie
każdy będzie mieć takie samo zdanie czy
odczucia dotyczące tego samego projektu
czy pracy – i jest to w porządku, o ile komunikacja na ten temat przebiega w odpowiedni sposób. Jednocześnie umożliwienie ludziom swobodnego dzielenia się
opiniami bez oceniania często prowadzi
do dyskusji i ciekawych rozwiązań, których wcześniej nie brano pod uwagę.
Inną ważną umiejętnością w pracy zespołowej jest nie tylko jasne, ale

ZDROWIE
PIXELS

Garść zasad udanej
współpracy

Codzienne uprzejme i uczciwe postępowanie oraz
traktowanie innych z godnością to podstawa
dobrej współpracy
także krótkie i zwięzłe komunikowanie
się. Delegowanie zajęć, aktualizowanie
statusu procesu pracy, a także e-maile,
telefony czy spotkania są dużo bardziej
skuteczne w krótszej, wcześniej dobrze
przemyślanej formie.
Przy okazji warto wyjaśniać wszelkie
nieporozumienia i wątpliwości na bieżąco. Ważne jest to przede wszystkim przy
podejmowaniu decyzji, w szczególności
gdy nie wszyscy są wobec nich zgodni.
Takie postępowanie pozwala wszystkim
zainteresowanym zrozumieć ogólny obraz, a także podtrzymać zaangażowanie.
Skuteczna, dobra komunikacja powinna się także opierać na odpowiednim
przeprowadzaniu trudnych rozmów. Bez
odkładania ich czy przemilczania. Jest
to związane także z innym zagadnieniem, czyli umiejętnym dobieraniem
zespołu i ewentualnym wykluczaniem
z niego toksycznych ludzi, którzy mogą
rujnować nie tylko projekt, codzienną
pracę, ale także zaangażowanie reszty
pracowników. 
HK

Tydzień w kraju, do którego zawsze
chciała jechać, także znacząco odbiegał
od jej całego wyobrażenia o podróżowaniu. Czuła się, jakby dostała w bardzo szybkim tempie całą paczkę życzeń,
o których nawet sama nie pomyślała.
I jeśli można się czuć nieszczęśliwym
z powodu zbyt wielkiej słodyczy – to tak
właśnie miała. Było jej duszno, za słodko i czuła, że żyje nieswoim życiem.
A to było jeszcze gorsze i bardziej duszące uczucie niż pustka, którą poznała wcześniej… Męczyła się ze swoimi
przemyśleniami jeszcze dłuższą chwilę,
aż przełamała się i odkryła, że nie jest
z nimi sama. I choć w ciągu niespełna
roku zaliczyła zawodowe, związkowe
i życiowe salto – postanowiła już więcej
nie przyspieszać rzeczy, które nie powinny być przyspieszone.

•

Paląca potrzeba,
czyli chory pęcherz
Zespół nadreaktywnego pęcherza znacznie obniża jakość życia, niszczy pewność
siebie, nierzadko prowadząc do wycofania
się chorych z życia i zamknięcia we własnym domu. Choroba ta dotyka 16 proc.
dorosłych mieszkańców Polski, występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Jej
przyczyny to głównie zaburzenia funkcjonowania nerwów odpowiadających
za działanie układu moczowego. Z kolei
zaburzenia te mogą wynikać z uszkodzeń
układu nerwowego, na przykład rdzenia
kręgowego, nieprawidłowości związanych z połączeniami nerwowo-mięśniowymi czy z nadmiernym przewodnictwem
czuciowym.
JAKIE SĄ OBJAWY TEJ CHOROBY? Jednym
z jej symptomów jest częstomocz, czyli wielokrotne (powyżej ośmiu razy
na dobę) oddawanie niewielkich ilości
moczu. Towarzyszy mu bolesne uczucie
parcia na skutek skurczów pęcherza.
Często pojawia się też tzw. parcie naglące, czyli nagła, niepohamowana potrzeba oddania moczu. Zdarza się, że chorzy
nie trzymają moczu.
JAK LECZY SIĘ ZESPÓŁ NADREAKTYWNEGO PĘCHERZA? Wyróżniamy trzy metody terapii.
Farmakoterapia polega na podawaniu
preparatów ograniczających nadmierne skurcze pęcherza. Są to leki antycholinergiczne i spazmolityczne, które
rozkurczają mięśnie gładkie. Jeśli podawane doustnie i dopęcherzowo leki nie
przynoszą poprawy, wykorzystywane
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są neurotoksyny takie jak waniloidy czy
toksyna botulinowa. Podawane dopęcherzowo porażają te włókna nerwowe, które odpowiadają za nadmierne skurcze
pęcherza i bóle.
Następny sposób leczenia polega
na meuromodulacji, czyli stymulacji
nerwów za pomocą różnego rodzaju
elektrod, zewnętrznych i wszczepianych,
pobudzających włókna nerwowe odpowiedzialne za funkcjonowanie pęcherza
i mięśni miednicy. W ciężkim przebiegu
nadreaktywności pęcherza stosuje się
też metody chirurgiczne mające na celu
odnerwienie pęcherza.
Istotna jest też terapia behawioralna, podczas której chory uczy się kontrolować i zmieniać odruchy związane
z utrzymaniem i oddawaniem moczu.
W jej trakcie stosuje się trening pęcherza, w którym oddawanie moczu następuje w ściśle określonych i z czasem
wydłużanych odstępach.
Innym rodzajem terapii behawioralnej jest biofeedback – skurcz pęcherza i związane z nim zmiany ciśnienia
są sygnalizowane przez dźwięk, którego
natężenie wzrasta wraz ze wzrostem
ciśnienia.
•
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Kalejdoskop

WZROST PKB W 2022 ROKU WYNIESIE 4,4 PROC. –
wynika z opublikowanego przez NBP
raportu o inflacji. W poprzedniej projekcji prognozowano jego wartość na
4,9 proc. Jeszcze mocniejsza zmiana prognoz wzrostu PKB widoczna jest dla roku
2023. W poprzednim raporcie o inflacji,
z listopada 2021 roku, prognozowano
wzrost PKB w 2023 roku na 4,9 proc.,
zaś w obecnym mówi się o wzroście
na poziomie 3 proc. Inflacja w 2022 roku
ma wynieść 10,8 proc., a w 2023 roku
obniży się do 9 proc.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
KARA TO RODZAJ LEKARSTWA.
Nagrodę wylosował: KRYSTIAN MATURA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Piwo na wojnie
Po inwazji armii rosyjskiej na Ukrainę
wiele zachodnich firm wycofuje się z kraju Putina lub zawiesza w nim działalność.
Dołączyły do nich też największe europejskie browary – Carlsberg i Heineken.
Oba zapowiedziały też wsparcie i darowizny na rzecz cierpiących podczas wojny cywilów. Tymczasem pewien browar
ze Lwowa przerzucił się z warzenia piwa
na produkcję nieco bardziej wybuchowych koktajli.
Grupa Carlsberg zakończyła produkcję i eksport swojego flagowego
piwa do Rosji oraz wstrzymała wszelkie
inwestycje i kampanie marketingowe
w tym kraju. Nadal jednak będą działać należące do niej browary Baltika,
w których pracuje 8400 osób. Firma
oświadczyła, że utrzyma ten zakład, aby
dać pracownikom możliwość utrzymania siebie i swoich rodzin. W Ukrainie
z kolei Carlsberg posiada trzy browary
– w Zaporożu, Kijowie oraz Lwowie –
w których łącznie pracuje 1300 osób.
W pierwszym i drugim praca została
zawieszona, a personel poproszony
o pozostanie w domu i przestrzeganie
poleceń władz. Browar we Lwowie
jest czasowo zamknięty przez przerwy
w dostawie gazu ziemnego. Carlsberg
przekazał 10 mln euro na pomoc humanitarną w Ukrainie oraz zapewnia tamtejszym pracownikom pomoc psychologiczną oraz wsparcie w połączeniu

z rodzinami, jeśli zdecydują się
przyjechać do Polski. Pomagają
im również polscy koledzy i koleżanki, którzy oferują transport
oraz udostępniają mieszkania.
Holenderski browar Heineken
oświadczył, że w świetle zbrojnej napaści na Ukrainę wstrzymuje sprzedaż,
produkcję i reklamę swojego piwa w Rosji. Nie będzie też już przyjmować żadnych korzyści finansowych uzyskanych
ze swoich rosyjskich operacji oraz zapowiedział wstrzymanie wszelkich nowych
inwestycji i eksportu do tego kraju. Browar podkreśla jednak, że widzi różnice
między moskiewską władzą a swoimi
pracownikami w Rosji, którzy od ponad
20 lat są cenionymi członkami rodziny
Heinekena. Firma zapowiedziała również zwiększenie wsparcia i darowizn
dla organizacji pozarządowych działających w Polsce, Węgrzech, Rumunii
i Słowacji.

NO TO WAR
Polski Browar Pinta i ukraiński ReBrew z okolic Kijowa wkrótce wypuszczą piwo o nazwie No To War! Kyiv
z hasłem #StandWithUkraine. Zyski
z jego sprzedaży zostaną przekazane
funduszowi SOS Ukraina Polskiej Akcji
Humanitarnej. Pierwotnie piwo miało
się nazywać Hazy Discovery Kyiv, ale
plany te zmieniły się po wydarzeniach
z ostatnich dwóch tygodni. Miasto

Browary, w którym działa
ReBrew, zostało zaatakowane pierwszego dnia rosyjskiej
agresji. Browar Pinta podjął decyzję, że wprowadzi piwo do polskich
sklepów jeszcze w marcu, tego samego miesiąca zadebiutuje ono również
w stolicy Łotwy.

BUTELKĄ WE WROGA
Browar Pravda to bardzo znany
w Ukrainie producent piwa rzemieślniczego. Od 2014 roku, czyli aneksji Krymu
przez Rosję, zamieszcza na etykietach
polityczne hasła drwiące z Władimira Putina. Po inwazji rosyjskich wojsk
na Ukrainę butelki z browaru służą
już nie tylko jako broń propagandowa.
Obrona terytorialna Ukrainy wezwała
obywateli do oporu i poinstruowała, jak
walczyć z wrogiem. Browar posłuchał
tego wezwania i dołączył się do zrywu –
swoich butelek używa teraz do produkcji
koktajli Mołotowa, które mają posłużyć
do obrony kraju. Jak opowiada przedstawiciel firmy, zaczęli od jednej butelki,
żeby pomóc w jakikolwiek sposób. Teraz produkują ich już tysiące i dostarczają do lokalnej obrony terytorialnej,
a także udostępniają swoje butelki, aby
inni też mogli produkować wybuchowe
koktajle. „Stawką jest nasza wolność”
– napisały władze Pravdy w mediach
społecznościowych.

MAREK KOWALIK

NA KONIEC IV KWARTAŁU 2021 ROKU LICZBA
WOLNYCH MIEJSC PRACY WYNOSIŁA 137,4 TYS.,
O 62,8 PROC. WIĘCEJ ROK DO ROKU. Niemal
jedną czwartą z nich stanowiły nowo
utworzone miejsca pracy – wynika
z danych podanych przez GUS. Obecnie
137,4 tys. nieobsadzonych miejsc pracy
to 10 proc. mniej niż na koniec III kwartału
2021 roku, ale aż 63 proc. więcej niż
na koniec 2020 roku. Dane te pokazują,
że przełom 2021 i 2022 roku był czasem
rozgrzania rynku pracy. Stopa bezrobocia podawana przez Eurostat wynosiła
w styczniu br. 2,8 proc. i była najniższym
odczytem we współczesnej historii naszego kraju. Liczba wolnych miejsc pracy
teoretycznie może wskazywać, jaki procent cudzoziemców napływających obecnie do Polski mógłby znaleźć u nas pracę.
Jednak struktura wakatów w gospodarce
każe nieco studzić pozytywne nastroje,
gdyż połowa wszystkich wolnych miejsc
pracy występuje w przemyśle, logistyce
i budownictwie, a więc w sektorach preferujących zatrudnienie mężczyzn.
BRANŻA HORECA (SEKTOR HOTELARSKI I GASTRONOMICZNY) chętnie zatrudni Ukraińców.
Od momentu napaści Rosji na Ukrainę
do Polski dotarło ponad 1,7 mln uchodźców uciekających przed wojną. Dużo
z tych osób aktywnie szuka już pracy.
Sektor HoReCa przeżywa kryzys już
od czasu pandemii, gdyż sporo pracowników odeszło do innych branż. Obecnie
wielu zarządzających hotelami i restauracjami deklaruje chęć przyjęcia pracowników z Ukrainy. •
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