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Temat na czasie
Tomasz Cudny, prezes JSW SA: – Nasza filozofia
to szacunek
dla pracownika, klienta
i środowiska.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Kolejny front wydobywczy

Nowa oferta strzałem
w dziesiątkę
Ekogroszek (i nie tylko) z PGG
luzem, bez pośredników.
STRONA 3

Bez węgla ani rusz

Nowa ściana

STRONA 4

Umowa społeczna do
weryfikacji?
Wiceminister Pyzik: – Bezpieczeństwa energetycznego będziemy
bronili jak suwerenności.



STRONA 5

Prąd z dachu i nie tylko – panele
fotowoltaiczne
Nowe rozwiązania, nowe trendy.
STRONA 8

Inna hybryda Nissana
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

JACEK FILIPIAK

Wcześniej, niż planowano, została uruchomiona nowa ściana wydobywcza w obszarze górniczym
Bzie-Dębina 2-Zachód należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ściana N-2 w pokładzie 505/1
ma 195 metrów długości, 3,8 metra wysokości i jest w fazie rozruchu. Zgodnie z wcześniejszymi
planami jej uruchomienie miało odbyć się w kwietniu. – Dzięki zaangażowaniu załogi ścianę
udało się uruchomić trzy tygodnie wcześniej. Po etapie rozruchu nastąpi normalna eksploatacja
pokładu – poinformował Edward Paździorko, wiceprezes JSW SA ds. technicznych i operacyjnych.
– To kolejny front wydobywczy uruchomiony w spółce, osiągnięty cel i kolejny krok do realizacji
założonego planu wydobycia w 2022 roku – podkreślił wiceprezes Paździorko.

Węgiel – jak gaz – paliwem
przejściowym w procesie
transformacji?
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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

Zaskoczony świat

Ś

wiat zaskoczył samego siebie. Błyskawicznie zjednoczył się po napaści Rosji na Ukrainę. Wyjątkowa
jednomyślność państw Unii Europejskiej, NATO i najbogatszych krajów świata skupionych w grupie G-7 jest
dowodem, że zagrożenie ze strony Rosji to problem globalny. To niespotykana reakcja solidarności z Ukrainą
i dlatego trudno przewidywać, jak sytuacja będzie się
rozwijać w przypadku kontynuacji przez Rosję wojny
przeciwko temu państwu.

J

a się obawiam, że po fali jednomyślności może nastąpić ryzyko wyłamywania się z tego bloku międzynarodowej solidarności. Dlaczego? Ponieważ konfrontacja
z Rosją to nie epizod. Zanosi się na bardzo długi proces,
który będzie przypominał okres zimnej wojny między
Zachodem a ZSRR, którego spadkobiercą jest Rosja. Zimna wojna trwała ponad 40 lat. Wtedy także zdarzały się
zmiany sympatii i antypatii do byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich powszechnie znanego
jako ZSRR. Wynikały one z prostego faktu – polityka
to mało, liczy się także ekonomia. A świat ekonomicznie
i technologicznie nie jest jednolity.

D

latego tak istotne są deklaracje prezydenta Stanów
Zjednoczonych, który w czasie wizyty w Polsce zapewnił o pomocy USA w uniezależnieniu się Europy
od rosyjskich surowców energetycznych. To będzie
pomoc dla wszystkich krajów UE, a nie tylko dla Polski.
Jednak w bloku antyrosyjskim są także kraje spoza
UE. Czy wystarczy im sił, aby w którymś momencie
nie poluzować swoich obostrzeń dotyczących sankcji
przeciwko Rosji? Czy nie ulegną obietnicy tańszych
zakupów surowców w Rosji? Tego na razie nie wie nikt.

D

ostęp do surowców strategicznych, w tym energetycznych, wymiana handlowa i stosunki polityczne
muszą być na nowo określone i zapewnione. Wojna
w Ukrainie udowodniła, że polityka polskiego rządu,
który wskazywał na zagrożenie ze strony Rosji, to nie
rusofobia, ale trzeźwa ocena sytuacji. •

FELIETON

Embargo dla OZE
Polska nie uczestniczy w działaniach zbrojnych, za to jest
stroną w wojnie ekonomicznej z Rosją. W starciach między
koalicją usiłującą bezkrwawo zmusić Rosjan do wycofania się z Ukrainy a Rosją, usiłującą zablokować tę koalicję gospodarczo.
Premier zapowiedział, że najchętniej ogłosiłby polskie embargo na rosyjski węgiel, ale Unia mu na to nie
pozwala. Bo żeby było embargo, winni się zgodzić wszyscy. Ale na razie Europa Zachodnia wie, że rosyjski węgiel
i gaz są jej niezbędne do normalnego funkcjonowania.
Nam nieco mniej. Należąca do Skarbu Państwa
energetyka nie kupuje rosyjskiego węgla. Czyli prąd
w gniazdkach będzie i bez niego. Będzie też ciepło dla
tych, którzy mają je „z kaloryfera”, od wielkich central
ciepłowniczych. 9 mln ton węgla sprowadzanego z Rosji
(dane z 2020 roku – 9,4 mln ton) służyło „tylko” do zaopatrzenia małych, lokalnych ciepłowni i gospodarstw
indywidualnych. Tych kilku milionów wciąż palących
w piecach i kotłach.
Palą, bo części z nich nie stać na wymianę węgla
na gaz. Rzecz nie tylko w typie paleniska. Tu przy odrobinie samozaparcia można było załapać się na dotację.
Ale jest jeszcze kwestia corocznego kupowania paliwa.
Gaz jest droższy od węgla, zwłaszcza że do rachunku
za zużycie trzeba doliczyć koszt dostarczenia, utrzymania sieci i mętnie podanych „opłat stałych”.
Gdy będzie embargo, wtedy węgiel – z Australii,
RPA, Mozambiku, Indonezji, USA – zdrożeje. Węgla
grubego, odpowiedniego dla pieców starego typu, pochodzącego z polskich kopalń, było od lat za mało. Kopalnie nastawiono na produkcję miałów zgodnie z zapotrzebowaniem energetyki i wielkiego ciepłownictwa.
Ale embargo ma też dodatkowy sens. Ma pomóc
w wymuszeniu odejścia od paliw kopalnych na rzecz
energii odnawialnej – OZE, pomp ciepła. Jeśli kogoś
nie stać na taka zmianę? Trudno. Nikt nie gwarantuje
prawa do ciepła rozumianego jako rodzaj komfortu.

ZBIGNIEW KORWIN

Rosja ma długą pamięć

D

ociera do nas coraz więcej doniesień potwierdzających informację, że najazd Rosji na Ukrainę spowoduje rewizję założeń Europejskiego Zielonego Ładu.
Węgiel kamienny w czasie ostrych konfliktów politycznych i militarnych jest atrakcyjniejszym paliwem
niż gaz, bo jego zasoby są bardziej równomiernie rozłożone. Ma to szczególne znaczenie w przypadku napiętych do granic wytrzymałości relacji z Rosją krajów
należących do NATO.

O

tym, że gaz jest równie groźnym orężem jak dywizje wojska, na łamach Nowego Górnika ukazało się
mnóstwo tekstów. Zresztą Rosjanie sami to wielokrotnie
udowadniali, aranżując w minionych latach przerwy
i ograniczenia w dostawach tego surowca do kilku
krajów UE. Jednak gospodarka wielu państw unijnych
wciąż pogłębiała uzależnienie od Gazpromu pod hasłem, że to paliwo przejściowe na drodze do gospodarki
zeroemisyjnej. Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu trzeba
zweryfikować. Uważam, że założenia tego planu trzeba
zracjonalizować i urealnić. Nie wiem, jak to odbędzie
się w skali całej Unii Europejskiej, ale mam wyobrażenie, jak to powinno odbywać się u nas.

P

rzede wszystkim trzeba przywrócić węglowi należną pozycję i znaczenie w gospodarce bez zarzucania planów związanych z zieloną energetyką. Nagle
nabrała ona nie tylko znaczenia ekologicznego, ale
także strategicznego. Jeżeli rozwój techniki pozwoliłby
na tanie magazynowanie energii wytwarzanej przez
wiatraki i instalacje fotowoltaiczne, wtedy można byłoby mówić o faktycznym uniezależnieniu się od gazu
i węgla z Rosji.

J

ak długo to nie nastąpi, tak długo powinniśmy korzystać z węgla. Proszę pamiętać, że starcie z Rosją nie
zakończy się w momencie, kiedy w Ukrainie zapanuje
pokój. Rosja ma pamięć długą i nie wybaczy Zachodowi
wielkiego poparcia dla tego kraju. •

BYŁO, NIE MINĘŁO

Subiektywny przegląd wydarzeń
KOPALNIA BOGDANKA, KTÓRA ZAMKNĘŁA ZESZŁY ROK REKORDOWĄ PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ WĘGLA RZĘDU 10 MLN TON, wypracowała w 2021 roku 797,6 mln złotych zysku EBITDA
oraz 288,4 mln złotych zysku netto, przy rocznych
przychodach zbliżonych do 2,4 mld złotych. Rok wcześniej skonsolidowany zysk netto Bogdanki wyniósł
73 mln złotych.
SPÓŁKA PKP CARGO PODPISAŁA TRZY UMOWY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI BLISKO 53,5 MLN ZŁOTYCH dotyczące przewozów węgla
kamiennego dla Grupy Enea. Węgiel trafi do bloków
energetycznych firm Enea Wytwarzanie w Kozienicach
oraz Enea Elektrownia Połaniec.
TAURON, WE WSPÓŁPRACY Z RAFAKO, PRACUJE NAD PRZEDŁUŻENIEM ŻYWOTNOŚCI BLOKÓW KLASY 200 MW – pierwsze efekty
widoczne są już w elektrowni Jaworzno III. Przedłużenie żywotności 200-megawatowych bloków poprzez
zastosowanie w nich najnowocześniejszych i niskonakładowych technologii pozwoli wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski – informuje Tauron.
GRUPA ARCHE, KTÓRA KUPUJE ZABYTKOWE OBIEKTY ELEKTROCIEPŁOWNI SZOMBIERKI W BYTOMIU, w tym roku zamierza zabezpieczyć obiekt, a docelowo nadać mu nowe funkcje:
edukacyjne, kulturalne, hotelowe i gastronomiczne. Rewitalizacja ma kosztować co najmniej 300 mln złotych;

część środków inwestor chciałby pozyskać z unijnego
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
SZKOLNE WYCIECZKI DO OBIEKTÓW UNESCO W TARNOWSKICH
GÓRACH – Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego
Pstrąga – mogą liczyć nawet na 80 proc. dofinansowania w ramach ogólnopolskiego programu Ministerstwa
Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Pozostałe 20 proc.
kosztów może stanowić niefinansowy wkład własny.
Wnioski mogą składać nauczyciele i dyrektorzy szkół.
TAURON UTWORZYŁ NOWĄ SPÓŁKĘ TAURON ZIELONA ENERGIA,
aby skonsolidować w swojej grupie kompetencje w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Spółka
odpowiada za przygotowanie inwestycji OZE, akwizycje
projektów, a także prowadzi nadzór inwestycyjny nad
przedsięwzięciami z zakresu energetyki odnawialnej.
DO 4200 ZŁOTYCH DOFINANSOWANIA MOGĄ OTRZYMAĆ KLIENCI
TAURONA, którzy zdecydują się na wymianę ogrzewania
na niskoemisyjne. Program Ogrzej się z Tauronem łączy
się z innymi dopłatami, między innymi z dotacją z rządowego programu Czyste Powietrze. O środki mogą
się ubiegać osoby, które wymienią stare ogrzewanie
na przykład na pompę ciepła lub kocioł gazowy.
BYŁY WICEPREZYDENT STANÓW ZJEDNOCZONYCH AL GORE będzie
gościem konferencji ABSL Summit, która odbędzie się

na przełomie maja i czerwca w Katowicach. Głównym
tematem spotkania, organizowanego przez Związek
Liderów Sektora Usług Biznesowych, będzie działanie
biznesu w obliczu zmian geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych.
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA ZŁOŻYŁA WNIOSEK O 90 MLN ZŁOTYCH dotacji na zakup 35 autobusów
elektrycznych oraz 21 ładowarek z programu Zielony
Transport Publiczny. Wcześniej metropolia otrzymała
już z tego źródła 81 mln złotych dofinansowania do zakupu autobusów wodorowych.
Z POCZĄTKIEM KWIETNIA MA SIĘ ROZPOCZĄĆ SERIA BEZPOŚREDNICH SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH na temat projektowania
przebiegu nowej linii kolejowej, mającej połączyć Katowice z Ostrawą, w ramach przygotowań do budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przeciwko projektowanemu przebiegowi linii protestowali w ostatnich
tygodniach mieszkańcy kilku śląskich miejscowości.
7 TYS. OSÓB ODWIEDZIŁO MUZEUM HUTNICTWA W CHORZOWIE
W PIERWSZYCH 100 DNIACH JEGO DZIAŁANIA. Muzeum można
zwiedzać z przewodnikiem, młodzież szkolna może
też wziąć udział w ośmiu różnych warsztatach tematycznych. Na początek maja placówka przygotowuje
obchody Dnia Hutnika.
•
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Ekogroszek (i nie tylko) z PGG luzem, bez pośredników

Nowa oferta strzałem w dziesiątkę
Od 11 marca w obleganym przez klientów
sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej można kupić węgiel – także popularne ekogroszki – luzem, w cenach dostępnych bezpośrednio w kopalniach, a więc
znacznie taniej niż u pośredników. Oferta
przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, ogrzewających domy węglem. W ten
sposób raz na rok można kupić maksymalnie 5 ton tego paliwa. Oferta okazała się
strzałem w dziesiątkę, a zainteresowanie
przerosło oczekiwania. Już w pierwszym
tygodniu od jej wprowadzenia e-sklep obsłużył niespełna 2,5 tys. nowych klientów,
do których trafiło prawie 12,5 tys. ton węgla
luzem. Tylko podczas jednej sesji, 18 marca, Grupa zyskała 826 nowych klientów,
którzy zamówili ponad 4,1 tys. ton paliwa.

NA POCZĄTEK KARLIK
I PIEKLORZ LUZEM
W pierwszym etapie do sprzedaży
w takiej formie trafiły ekogroszki Karlik

i Pieklorz, sprzedawane luzem w kopalniach Chwałowice i Ziemowit, a następnie węgiel z kopalni Marcel. Sukcesywnie
udostępniane będą produkty z pozostałych kopalń: Piast, Jankowice, Rydułtowy,
Murcki-Staszic, Sośnica, Bielszowice, Halemba i Mysłowice-Wesoła. Od kwietnia
w e-sklepie dostępna ma być pełna oferta węgla opałowego z zakładów spółki.
– To pierwsza tak kompleksowa oferta
na polskim rynku opałowym. Chcemy
umożliwić nabywcom kupno węgla
w atrakcyjnych cenach, obowiązujących
u producenta, które są znacząco niższe
od cen w składach opałowych w Polsce –
wyjaśnia rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

BĘDĄ SĄSIEDZKIE ZAKUPY
WĘGLA?
Oferta kupna węgla luzem z odbiorem osobistym kierowana jest głównie do klientów mieszkających w dalszej odległości od kopalń PGG, nawet
na drugim końcu kraju, którzy nie mają

możliwości bezpośredniego zaopatrywania się w kopalnianych punktach
sprzedaży. – Przewidujemy, że ta forma sprzedaży spowoduje powstanie
sąsiedzkich grup zakupowych: klienci,
aby ograniczyć koszty transportu, będą
odbierać zamówiony węgiel w ramach
jednej dużej dostawy – mówi rzecznik
górniczej spółki, która jest największym
krajowym dostawcą węgla na rynek
komunalno-bytowy.
Warunkiem dokonania zakupu
na nowych zasadach jest ogrzewanie
własnego gospodarstwa domowego węglem oraz własny odbiór w ustalonym
z kopalnią terminie – zarówno osobisty,
jak i przez upoważnionego przewoźnika. PGG przygotowała zasady mające
uprościć i ułatwić realizację transakcji. Węgiel luzem będzie sprzedawany
za pośrednictwem sklepu internetowego;
nowa partia towaru będzie dodawana
o godzinie 18.00, aby każdy z chętnych
mógł złożyć zamówienie w wolnym

czasie po pracy. Po złożeniu zamówienia nabywcy otrzymają potwierdzenie
pocztą elektroniczną oraz informacje
o terminie i warunkach odbioru węgla.

SPEKULANTOM MÓWIMY „NIE”
Zainteresowanie węglem sprzedawanym tą drogą jest olbrzymie – średnio każdego dnia chęć zakupu zgłaszało
około 30 tys. chętnych. Polska Grupa
Górnicza zdecydowała się poszerzyć
ofertę sprzedaży w e-sklepie, aby umożliwić gospodarstwom domowym nabywanie węgla do ogrzewania domów
w cenach producenta. – Poszerzyliśmy
ofertę sprzedaży dla gospodarstw domowych, umożliwiając nabywanie węgla
dla celów ogrzewania domów w dużo
korzystniejszych cenach. Wojna w Ukrainie wywołuje działania o charakterze
spekulacyjnym, skutkujące wysokimi
cenami węgla, pomimo że nie zmienia
się cena w kopalniach – wyjaśnia prezes
PGG Tomasz Rogala.
HK
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Z kopalni na farmy wiatrowe?
16 pracowników Spółki Restrukturyzacji
Kopalń weźmie udział w pilotażowym
szkoleniu, którego program przygotowano pod kątem przyszłego zatrudnienia byłych górników w sektorze energetyki wiatrowej – zarówno na lądzie, jak
i na morzu.
Szkoleniem zajmie się jeden z deweloperów elektrowni wiatrowych w Polsce i w Europie – szwedzka firma OX2
oraz szkoląca w tym zakresie spółka
Windhunter Academy. SRK podpisała z tymi podmiotami list intencyjny.
– Chcemy mieć udział w transformacji
energetycznej rozumianej nie tylko jako

zmiana źródeł pozyskiwana energii, ale
także jako zmiana na rynku pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie, razem z naszym partnerem, oferty
szkoleniowej skierowanej do odchodzących z kopalń górników oraz członków
rodzin górniczych – mówi dyrektor Departamentu Rozwoju i Zakupu Projektów Wiatrowych OX2 Tomasz Guzowski.
Jego zdaniem energetyka wiatrowa może
być korzystną alternatywą zatrudnienia.
– Osobom odchodzącym z górnictwa daje
szansę na przekwalifikowanie i na znalezienie nowego zatrudnienia poprzez
dostarczanie wykwalifikowanych kadr
do obsługi technicznej wybudowanych

już instalacji wiatrowych – uważa
dyrektor.

NA KURS – DO KOSZALINA
Osoby, które przejdą kurs, będą
mogły pracować przy instalacji i serwisowaniu turbin nie tylko w Polsce,
ale na całym świecie. Przewidziane
na maj i czerwiec zajęcia będą się odbywać w Koszalinie. Kurs obejmie cykl
szkoleń między innymi z zakresu pracy
na wysokościach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz pracy na morzu.
Szkoleni górnicy zdobędą umiejętności
w zakresie obsługi i serwisowania układu hydraulicznego oraz elektrycznego

w turbinie wiatrowej, nauczą się także
zasad jej instalowania. – Szkolenie będzie szansą na pozostanie pracowników w branży energetycznej. Dzięki tej
współpracy dajemy pracownikom sektora górniczego nie tylko możliwość odejścia z branży wydobywczej na osłony
socjalne, ale także perspektywę na dalszy rozwój w ciągle rozwijającym się
sektorze energetyki odnawialnej – mówi
prezes SRK Janusz Smoliło. Na razie
nie wiadomo, czy pilotaż przerodzi się
w większy projekt, dający byłym górnikom szanse zatrudnienia w energetyce
wiatrowej.
MH
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Końcówka roku na plusie
44 mln złotych zysku EBITDA wypracowały w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku kopalnie należące do spółki Tauron Wydobycie. Firma zamknęła
miniony rok produkcją przekraczającą
5,1 mln ton węgla – rok do roku wydobycie
wzrosło o około 600 tys. ton, a sprzedaż
o blisko 1,4 mln ton, czyli o ponad jedną
trzecią. – Dzięki większemu wydobyciu
i przychodom ze sprzedaży poprawiła się
płynność spółki.
W wynikach rocznych wyraźnie
widoczny jest efekt stopniowego przywracania cen węgla z naszych zakładów górniczych do poziomu sprzed
pandemii – skomentował prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel. Od czwartego kwartału minionego roku kopalnie

w Jaworznie, Libiążu i w Brzeszczach
realizują zwiększone, względem średniorocznego, wydobycie, co jest pozytywnie odbierane przez elektrownie
Taurona, zainteresowane jak największymi dostawami węgla. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłym, eksploatacja
będzie prowadzona w siedmiu frontach
wydobywczych. – Utrzymujemy moce
produkcyjne naszych trzech zakładów
górniczych i dzięki staraniom zmaksymalizowaliśmy już projektowany na ten
rok poziom wydobycia z zakładanych
4,5 mln do blisko 5,1 mln ton – deklaruje
prezes górniczej spółki.

DOBRE WIEŚCI DLA SZYBU
GRZEGORZ

Ostatnie dni przyniosły także ważną informację dla przyszłości kopalń
Taurona Wydobycie – podjęte zostały
prace przygotowawcze do wznowienia
głębienia Szybu Grzegorz w Jaworznie.
– Wznowiony został ruch górniczych
wyciągów szybowych. Na teren budowy szybu sukcesywnie dostarczamy
materiały i konstrukcje technologiczne,
które pozwolą wydrążyć szyb do docelowej głębokości, a tym samym osiągnąć
cele stawiane przez Tauron Wydobycie
– mówi Marcin Mieszczak, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, które jest
głównym wykonawcą inwestycji. Budowa nowego szybu oraz uruchomienie
eksploatacji w części złoża Dąb opartej
na jego infrastrukturze ma między innymi umożliwić zachowanie stabilnej

produkcji węgla dla energetyki w horyzoncie czasowym określonym przez
Ministerstwo Aktywów Państwowych.
– Prowadzimy na rzecz budowy Szybu
Grzegorz równoległe prace w podziemnej części Zakładu Górniczego Sobieski
w Jaworznie. Z istniejących dołowych
wyrobisk kopalni drążone są wyrobiska
na poziomie 540 metrów, stanowiące
w przyszłości główny poziom wydobywczy. W specjalnym reżimie technologicznym pokonana została już między
innymi skomplikowana strefa uskokowa – wyjaśnia prezes Taurona Wydobycie Jacek Pytel. Inwestycja w złoże Dąb
ma zapewnić dedykowane paliwo dla
aktywów energetycznych, a w szczególności dla niskoemisyjnego bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. 
MH
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Węgiel – jak gaz – paliwem przejściowym w procesie transformacji?

ARCHIWUM PGG

Bez węgla ani rusz
– Węgiel, podobnie jak ma to miejsce
w przypadku gazu ziemnego, należy uznać
za paliwo przejściowe w procesie transformacji energetycznej – apelował podczas
międzynarodowej konferencji w Brukseli
prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz
Rogala.
Taki sygnał umożliwiłby pozyskiwanie finansowania dla projektów węglowych, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego. Występując na konferencji
Funduszu Badawczego Węgla i Stali, szef
największej w UE węglowej spółki zaznaczał jednocześnie, że należy stawiać
na czyste technologie węglowe oraz rozwiązania przyjazne dla środowiska. Podkreślał, że wobec 70-proc. udziału węgla
w polskim miksie energetycznym transformacja musi być stopniowa i zrównoważona, z zachowaniem bezpieczeństwa
energetycznego kraju i bezpieczeństwa
socjalnego górników. – Obecna sytuacja
geopolityczna spowodowała znaczące rozchwianie rynków surowcowych
w Europie, wywołując całkowitą przebudowę systemu energetycznego, co dla
Polski, jeszcze przed wojną w Ukrainie,
oznaczało zwiększenie krajowego zużycia węgla o dodatkowe 10 mln ton – mówił w Brukseli prezes PGG, podkreślając
także rolę węgla na krajowym rynku
ciepłowniczym i komunalno-bytowym.

ANI Z ROSJI, ANI Z AUSTRALII
Również związkowcy są przekonani, że zmiana sytuacji geopolitycznej
po agresji Rosji na Ukrainę powinna
wzmocnić rolę węgla, ale – co podkreślają przedstawiciele strony społecznej
– przede wszystkim polskiego węgla,
a nie surowca z importu. Po niedawnej
wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, który sygnalizował możliwość zastąpienia węgla importowanego
obecnie z Rosji surowcem australijskim,
zareagował Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
– W tej trudnej sytuacji, gdy coraz więcej państw próbuje odciąć się od dostaw surowców energetycznych z Rosji

Wobec 70-proc. udziału węgla w polskim miksie energetycznym transformacja musi być stopniowa
i poszukuje rozwiązań alternatywnych,
polski rząd w ogóle nie bierze pod uwagę możliwości, by import rosyjskiego
węgla zastąpić surowcem własnym,
wydobywanym w naszym kraju, tylko
szuka kolejnego kierunku, skąd można byłoby go sprowadzić. Nie próbuje
się przedstawić strategii inwestycyjnej,
która umożliwiłaby zwiększenie eksploatacji polskiego węgla, przez co niedobór surowca zostałby uzupełniony
wydobyciem krajowym – napisał szef
Sekretariatu Jarosław Grzesik, apelując
o porzucenie koncepcji dalszego uzależniania się od surowców energetycznych
z importu i o zintensyfikowanie działań,
które w kilkuletniej perspektywie czasowej umożliwią zwiększenie wolumenu
wydobycia polskiego węgla. Ponadto
w specjalnym stanowisku Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” opowiedziała się za ponownym
powołaniem Ministerstwa Energii, które
przejęłoby nadzór nad całokształtem
działań państwa w obszarze transformacji polskiej energetyki, górnictwa węgla kamiennego oraz górnictwa węgla
brunatnego.

WĘGIEL NIE WYSTARCZY,
POTRZEBA GAZU

Utrzymaniu węgla jako źródła energii zdaje się obecnie coraz bardziej
sprzyjać krajowa energetyka, wskazując jednak, że nie wystarczy to, aby
zapewnić trwałe bezpieczeństwo energetyczne. – Pomysł przedłużenia rynku
mocy dla jednostek węglowych, choć
racjonalny, nie rozwiąże problemów,
które w ostatnich tygodniach pojawiły
się przed polską energetyką zawodową
– skomentował wiceprezes Taurona ds.
zarządzania majątkiem, Jerzy Topolski,
oceniając, iż żywotność nie wszystkich
bloków węglowych da się wydłużyć, dlatego potrzebne są nowe moce, oparte
na innych źródłach energii. Między innymi z tego powodu w ostatnim czasie
Tauron rozpoczął kolejny etap prac dotyczących budowy kogeneracyjnego bloku
gazowo-parowego o mocy około 400 MW
elektrycznych i około 250 MW cieplnych
w będzińskiej Elektrowni Łagisza. Jeżeli dojdzie do realizacji tej inwestycji,
nowy blok uzupełni niedobory mocy
powstałe w konsekwencji wyłączenia
najstarszych bloków węglowych. Tauron
szacuje, że od 2026 roku w polskim systemie elektroenergetycznym potrzebne
będzie około 4 gigawatów nowych mocy
gazowych. W ocenie wiceprezesa inwazja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje

gospodarcze pokazały, jak kluczowa dla
Europy jest suwerenność energetyczna.
– Bezpieczeństwo energetyczne Polski
zależy nie tylko od tego, czy będziemy
posiadać zakontraktowane dostawy surowców, ale też skąd będą one pochodzić
– podsumował Jerzy Topolski – dywersyfikacja źródeł musi postępować krok
w krok wraz z bardzo dynamicznym
rozwojem nisko- i zeroemisyjnych jednostek wytwórczych.

BĘDZIE AKTUALIZACJA
PEP 2040
Zmiany priorytetów w energetyce,
związane z planowanym ograniczeniem importu przez Polskę i Europę
rosyjskich surowców, będą wymagały
korekt w Polityce energetycznej Polski
do 2040 roku. Podczas niedawnego posiedzenia sejmowej podkomisji stałej
ds. sprawiedliwej transformacji wiceminister klimatu i środowiska Adam
Guibourgé-Czetwertyński potwierdził,
że resort przymierza się do aktualizacji
tego dokumentu. Zapewnił przy tym,
że długoterminowy kierunek PEP 2040,
jakim jest budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego, jest jak najbardziej
słuszny. Wiceminister przypomniał,
że w przeciwieństwie do wielu państw
Polska od lat prowadzi politykę, której
celem jest dywersyfikacja dostaw gazu
czy ropy. – Jesteśmy pod tym względem o krok do przodu w porównaniu
do wielu naszych sąsiadów. Natomiast
w momencie, kiedy wszyscy chcą odejść
w bardzo krótkim horyzoncie czasowym
od rosyjskich paliw kopalnych, to oczywiście będzie to miało reperkusje na dostępność tradycyjnych nośników energii
także dla Polski. To są nowe okoliczności,
które będziemy chcieli uwzględnić, aktualizując założenia dla naszej polityki
energetycznej – wskazał wiceszef resortu klimatu i środowiska. – To będzie
kierunek tej aktualizacji. Potrzebujemy
jeszcze trochę czasu, aby to dopracować,
i wtedy przygotujemy aktualizację takiej
polityki – zapowiedział.
MH

P I L OTA ŻO W Y P R OJ EK T S Z KO L E Ń D L A P R A CO W N I KÓ W S R K

List intencyjny dotyczący wdrażania pilotażowego programu szkoleń dla pracowników odchodzących z górnictwa podpisali
21 marca 2022 roku przedstawiciele zarządów SRK SA, zajmującej się energetyką wiatrową firmy OX2, firmy szkoleniowej branży turbin wiatrowych Windhunter
oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki
Wiatrowej.
Celem jest przeszkolenie pracowników – przyszłych serwisantów turbin
wiatrowych. 30-dniowe szkolenie przewidziano na razie dla dwóch ośmioosobowych grup pracowników SRK SA.
Ma ono objąć część teoretyczną i praktyczną. Organizator zastrzegł, że nie

będzie przedstawiał bezpośrednio ofert
pracy, natomiast podczas szkolenia odbędą się spotkania z przedstawicielami firm instalujących i serwisujących
turbiny zarówno na lądzie, jak też
na morzu.
SRK przewiduje rozpoczęcie naboru
zainteresowanych od początku kwietnia
br. Temat jest o tyle ciekawy, że mimo
obecnego wzrostu zainteresowania węglem przyszłość tej branży w Unii Europejskiej rysuje się niejasno. Natomiast
energetyka oparta na źródłach odnawialnych będzie się rozwijać, zwłaszcza
biorąc pod uwagę projekt budowy farm
wiatrowych na Bałtyku.
•

ARCHIWUM SRK

Z górnictwa do turbin wiatrowych

W W W.NOW YGORNIK .PL

1–15 K WIE TNIA 2022

A K T U A L N O Ś C I

5

WICEMINISTER PYZIK: – Bezpieczeństwa energetycznego będziemy bronili jak suwerenności

ARCHIWUM

Umowa społeczna do weryfikacji?
– Umowa społeczna dla górnictwa z maja
ubiegłego roku jest aktualna w każdym
aspekcie – zapewnił po marcowym spotkaniu ze związkowcami w Katowicach
wiceminister aktywów państwowych Piotr
Pyzik. Jednocześnie uczestnicy spotkania
zgodzili się, że agresja Rosji przeciwko
Ukrainie całkowicie zmieniła realia gospodarcze i geopolityczne, dlatego zarówno
umowa społeczna, jak i złożony w Komisji
Europejskiej wniosek notyfikacyjny mogą
wymagać gruntownej weryfikacji. Zmiany
– jeżeli nastąpią – mają być korzystne dla
węgla i dla górników.

NIE MA ZGODY
NA ODRZUCENIE WĘGLA
18 marca sygnatariusze umowy
społecznej dla górnictwa spotkali się
z przedstawicielami rządu po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej agresji.
Delegacji rządowej przewodniczył szef
MAP, wicepremier Jacek Sasin. Zgodzono się, że wobec konieczności całkowitego uniezależnienia się od rosyjskich
surowców potrzebne jest nowe spojrzenie na węgiel – źródło energii, którego
wciąż mamy pod dostatkiem. – Węgiel,
jako element bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju w Unii
Europejskiej, nie powinien zostać tak
drastycznie odrzucony, jak to miało miejsce jeszcze pół roku, rok temu. Wniosek
notyfikacyjny będzie wymagał pewnych
korekt, ale umówiliśmy się, że te korekty
będą między stronami na bieżąco ustalane – wyjaśniał przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik
Kolorz. – Sytuacja jest tak dynamiczna,
że korekcie może ulec wszystko – mówił związkowiec. Również wiceminister
Piotr Pyzik nie miał wątpliwości, że sytuacja w Ukrainie ma bardzo istotny
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne
Polski. – Rząd podejmuje działania idące
w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa w rozumieniu prądu w każdym
gniazdku – dostępnego nie tylko fizycznie, ale i cenowo dla każdego obywatela. I przede wszystkim prądu, który jest
polskiej produkcji, bo to jest podstawa
polskiej suwerenności. Bezpieczeństwa
energetycznego będziemy bronili jak
suwerenności – zadeklarował szef MAP.

CO NA TO UNIA?

Podczas marcowego spotkania w Katowicach podpisano również aneks do umowy społecznej w sprawie
transformacji górnictwa. Dotyczy on przede wszystkim korekty kosztów wynagrodzeń w sektorze
wydobywczym w związku ze znaczącym wzrostem inflacji
Wkrótce po wybuchu wojny w Ukrainie wiceszef Komisji Europejskiej odpowiedzialny za Zielony Ład Frans Timmermans ogłosił, że kraje planujące
spalanie węgla jako alternatywę dla
rosyjskiego gazu mogą to robić zgodnie
z celami klimatycznymi UE. Wskazując
między innymi na Polskę, Timmermans
tłumaczył, że niektóre kraje planowały
odejście od węgla, tymczasowe wykorzystanie gazu ziemnego, a następnie
przejście na odnawialne źródła energii. – Jeśli pozostaną dłużej przy węglu, by bezpośrednio przejść na źródła
odnawialne, to nadal mogą się mieścić
w parametrach polityki klimatycznej
– wyjaśniał unijny polityk. Sama opinia komisarza to jednak za mało. Jak
oceniał po spotkaniu ze związkowcami
wiceminister Pyzik, ze strony Unii potrzebny jest czytelny sygnał dotyczący
możliwej zmiany polityki klimatyczno-energetycznej w konsekwencji wojny
w Ukrainie. – Jest tu oczekiwany sygnał ze strony UE, ale na razie on nie
nadchodzi. W związku z tym państwo
polskie pracuje nad takim sygnałem
w drugą stronę. Jesteśmy lojalnym
członkiem Unii Europejskiej, ale to nie
znaczy, że na wszystkie projekty wychodzące z UE patrzymy bezkrytycznie, bo odpowiadamy za bezpieczeństwo nie tylko energetyczne wszystkich
obywateli naszego kraju – zapewnił

wiceminister aktywów, informując, iż
nad szczegółami polskiego „sygnału”
w tej kwestii dla Unii pracują między
innymi minister klimatu i środowiska
Anna Moskwa oraz wiceszef tego resortu Piotr Dziadzio. – To jest zespół, który
przygotowuje ten ruch, i mam nadzieję,
że on szybko nastąpi – ujawnił Pyzik.

GÓRNICY NIE STRACĄ
Z POWODU INFLACJI
Podczas marcowego spotkania
w Katowicach podpisano również aneks
do umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa. Dotyczy on przede
wszystkim korekty kosztów wynagrodzeń w sektorze wydobywczym w związku ze znaczącym wzrostem inflacji.
– W umowie społecznej mieliśmy zapisane wskaźniki, które, generalnie rzecz
biorąc, powodowałyby bardzo głęboki
spadek płacy realnej. Dzisiaj tak to uregulowaliśmy, że przynajmniej ten spadek nie nastąpi – wskaźnik wynagrodzeń jest oparty na poziomie inflacji
– relacjonował Dominik Kolorz. Wiceminister Pyzik powtórzył zapewnienia,
że umowa społeczna jest aktualna w każdym aspekcie – nie tylko w kwestiach
harmonogramu wygaszania kopalń do
2049 roku, ale i w sprawach płacowych
oraz wynikających z prawa pracy.
– Głównym beneficjentem transformacji energetycznej musi być strona

społeczna. To wszystko jest przecież
robione dla ludzi – podsumował wiceminister odpowiedzialny w rządzie
za sprawy górnictwa. Piotr Pyzik podkreślił, że wszystkie ewentualne zmiany
w umowie – gdyby Komisja Europejska
zmieniła swoje podejście do węgla – muszą mieć zgodę strony społecznej.

BEZ ETS PRĄD TAŃSZY
O KILKADZIESIĄT PROCENT
Dzień przed katowickim spotkaniem
z delegacją rządową zarząd Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego, wzywając rząd do podjęcia
działań na rzecz zawieszenia unijnego
systemu handlu emisjami EU ETS. W ocenie związkowców taki ruch spowodowałby natychmiastowy spadek cen energii
w Polsce o kilkadziesiąt procent. Realizacja tego postulatu jest więc szczególnie
ważna dla polskiej gospodarki w kontekście wojny. – Ukraina potrzebuje pomocy
dziś i będzie jej potrzebować również
po wojnie. Efektywność tego wsparcia
ze strony naszego kraju będzie zależeć
od siły polskiej gospodarki – czytamy
w związkowym stanowisku. Działacze
regionalnej „S” ocenili, że kraje, które
przedkładają rosyjski gaz ponad życie
dzieci z bombardowanych ukraińskich
miast, nie mają żadnego mandatu do narzucania Polsce jakichkolwiek działań
w zakresie kształtowania polityki energetycznej. Przedstawiciele Solidarności wskazali, że kraje Unii Europejskiej,
a szczególnie Polska, stanęły w obliczu
gigantycznego kryzysu gospodarczego.
Wśród jego przyczyn wskazali między
innymi napływ potencjalnie nawet kilku
milionów uchodźców do naszego kraju,
pogłębienie kryzysu energetycznego,
a także pozrywanie łańcuchów dostaw
w wielu branżach. Związkowcy ocenili,
że pogarszająca się z dnia na dzień sytuacja wymaga niezwłocznych i radykalnych decyzji polskiego rządu. – Jednym
z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej oczywistych kierunków działań
powinna być głęboka rewizja unijnej
polityki klimatyczno-energetycznej,
a w szczególności natychmiastowe zawieszenie systemu opłat za emisję CO2
EU ETS – napisano w wystąpieniu skierowanym do premiera Morawieckiego.
HANNA KRZYŻOWSKA

P GG ZN A JDZIE 160 –180 ML N ZŁOT YCH N A UJEDNOL ICENIE W Y N AGRODZEŃ?

Kolejne podejście do nowego układu zbiorowego pracy
Gdy w lutym tego roku związkowcy podpisywali porozumienie płacowe z zarządem
Polskiej Grupy Górniczej, padły deklaracje, że od początku przyszłego roku będzie wreszcie możliwe odwlekane od lat
ujednolicenie wynagrodzeń i wprowadzenie w spółce nowego układu zbiorowego
pracy.
Obecnie w największej górniczej
firmie obowiązuje kilka różnych systemów wynagradzania wywodzących się
z dawnych spółek, z których powstawała

Kompania Węglowa, a później PGG. Jeszcze inne regulacje były w kopalniach
dawnego Katowickiego Holdingu Węglowego. Związkowcy są za ujednoliceniem wynagrodzeń, ale tak, by żaden
pracownik na tym nie stracił. A to może
kosztować 160–180 mln złotych. PGG
deklaruje gotowość do rozmów z partnerami społecznymi.

NIE MA CO CZEKAĆ, TRZEBA
DZIAŁAĆ

– Jesteśmy zdeterminowani, aby
1 stycznia 2023 roku wprowadzić nowy
system wynagradzania czy regulamin
wynagradzania, a pewnie cały układ
zbiorowy – mówił po podpisaniu w lutym
porozumienia płacowego lider Solidarności w PGG Bogusław Hutek. – Zakładowa
Organizacja Koordynacyjna NSZZ Solidarność żąda natychmiastowego wznowienia prac nad zakładowym układem zbiorowym pracy dla pracowników Polskiej
Grupy Górniczej, a w szczególności nad
ujednoliceniem systemu premiowania

i wynagradzania. Zwracamy się o reaktywowanie wszystkich zespołów, które
pracowały nad zakładowym układem
zbiorowym pracy, zwłaszcza zespołu ds.
regulaminu wynagradzania – napisała
w marcu „S” do zarządu PGG. We wcześniejszych rozmowach dało się uzgodnić
wiele elementów nowego układu zbiorowego, związanych na przykład z bezpieczeństwem oraz regulaminem pracy.
Do ustalenia pozostała najtrudniejsza
sprawa, dotycząca jednolitego systemu
wynagradzania.
MH
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Grupa Kapitałowa JSW, która
po trudnym okresie pandemii zamknęła miniony rok zyskiem
netto w wysokości prawie 953 mln złotych, z przytupem weszła
w rok 2022. 25 marca zarząd spółki oficjalnie zaprezentował
zaktualizowaną strategię Grupy na najbliższe dziewięć lat,
zatwierdzoną w lutym przez radę nadzorczą JSW. Dokument
łączy zamierzenia rynkowe i biznesowe ze strategią
środowiskową oraz tym wszystkim, co kryje się pod pojęciem
zrównoważonego rozwoju.

HANNA K R Z YŻOWSK A

– Szukaliśmy dobrego słowa, jakim można zdefiniować naszą filozofię. To słowo
to szacunek, który ma bardzo wiele wymiarów. Szanujemy klimat, zasoby naturalne, bezpieczeństwo i zdrowie ludzi,
otoczenie rynkowe. Szanujemy przyrodę i środowisko, szanujemy społeczność
lokalną i szanujemy pracowników. Każdy z tych tematów jest w naszej strategii
bardzo dokładnie rozwinięty – tłumaczy
prezes JSW Tomasz Cudny.
Prezentację zaktualizowanej strategii działania Grupy w latach 2022–2030
poprzedziła publikacja wyników finansowych JSW za ubiegły rok. Dane
potwierdziły, że po chudych latach
spowodowanych rynkowym kryzysem
i pandemią jastrzębska spółka znów jest
na fali wznoszącej.
– Trzy pierwsze kwartały 2021 roku
były dla nas rzeczywiście trudne. Natomiast doskonale wykorzystaliśmy
szanse, jakie pojawiły się na rynku.
W pierwszym półroczu wsparciem dla
Grupy był segment koksowy, natomiast
wzrost notowań węgli koksowych pozwolił wynegocjować wyższe ceny dla
JSW w czwartym kwartale. Wysokie ceny
surowców realnie przełożyły się na poziom przychodów ze sprzedaży naszych
produktów. Cieszy nas, że ta wysoka koniunktura utrzymuje się też w pierwszym kwartale tego roku – mówi prezes
Cudny. Sięgający niespełna 1 mld złotych
ubiegłoroczny zysk to efekt konsekwentnej i skutecznej polityki handlowej,
wspartej wzrostem cen węgla koksowego i koksu, ustabilizowaniem wydobycia
i poprawą jego efektywności.
Ubiegłoroczne przychody Grupy
były o przeszło połowę wyższe niż
rok wcześniej i przekroczyły 10,6 mld
złotych. Średnia cena sprzedaży koksu w 2021 roku wyniosła 1266 złotych
za tonę i była o 62,8 proc. wyższa niż
rok wcześniej, a średnia cena węgla
koksowego wzrosła rok do roku prawie o 42 proc., do 620 złotych za tonę.
Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej JSW
(bez zdarzeń jednorazowych) wyniósł
2,9 mld złotych. Kopalnie JSW wyprodukowały 13,8 mln ton węgla (w tym około
80 proc. węgla koksowego), a koksownie
3,7 mln ton koksu.
– Nasza Grupa udowodniła, że jesteśmy niekwestionowanym, strategicznym
dostawcą węgla koksowego oraz koksu
na rynki europejskie i zamorskie. Efektem naszych działań są wieloletnie umowy zawierane z kluczowymi partnerami,
które potwierdzają, iż pomimo toczących
się dyskusji i prac nad nowymi technologiami wytopu stali zarówno węgiel
koksowy, jak i koks pozostaną w najbliższych latach podstawowym surowcem
w procesie transformacji środowiskowej
– mówi prezes Tomasz Cudny.

WĘGIEL JSW STRATEGICZNYM
SUROWCEM DLA UE
Węgiel koksowy znajduje się na unijnej liście surowców krytycznych, czyli
surowców o kluczowym znaczeniu gospodarczym, przy jednoczesnej ograniczonej dostępności lokalnej i wysokim
ryzyku dostaw spoza UE. Zaktualizowana strategia Grupy zakłada utrzymanie kluczowej pozycji na polskim
i europejskim rynku węgla koksowego
– dzięki wysokiej jakości produktu oraz
usytuowaniu w sąsiedztwie głównych
europejskich odbiorców jastrzębskiego
węgla i koksu.

Przysłoś

w jas

– Szukaliśmy dobrego słowa,
jakim można zdefiniować
naszą filozofię. To słowo
to szacunek, który ma bardzo
wiele wymiarów. Szanujemy
klimat, zasoby naturalne,
bezpieczeństwo i zdrowie ludzi,
otoczenie rynkowe. Szanujemy
przyrodę i środowisko, szanujemy
społeczność lokalną i szanujemy
pracowników. Każdy z tych
tematów jest w naszej strategii
bardzo dokładnie rozwinięty –
tłumaczy prezes JSW Tomasz
Cudny.
W strategii wyodrębniono główne obszary działania Grupy, skupione
w pięciu działach: finanse, klient, człowiek i środowisko, procesy wewnętrzne
oraz rozwój. Działania w każdym z tych
obszarów służą osiągnięciu strategicznych celów, wśród których jest zwiększenie wydobycia i wydajności przy jednoczesnej stabilizacji finansowej, redukcji
śladu węglowego i minimalizacji oddziaływania na środowisko.
– Znowelizowana strategia jest inna
niż prezentowane dotąd strategie. Jej
wyjątkowość polega na tym, że po raz
pierwszy część biznesowa jest połączona z częścią środowiskową. Powstał
spójny dokument, wprost świadczący
o tym, że Europejski Zielony Ład rozpoczyna się w JSW – tłumaczy prezes
spółki.
JSW jest w Unii Europejskiej największym producentem węgla koksowego
i głównym niezależnym producentem
koksu. Jak mówi wiceprezes JSW ds. handlu Sebastian Bartos, Unia potrzebuje
rocznie około 55 mln ton węgla koksowego, z czego JSW produkuje 11–11,5 mln
ton, a w całej UE produkcja wynosi około
14–15 mln ton. Dotąd główne kierunki
importu to Stany Zjednoczone, Australia,

25 marca zarząd spółki oficjalnie zaprezentował zaktualizowaną strategię Grupy na najbliższe dziewięć lat, zatwierdzon
zamierzenia rynkowe i biznesowe ze strategią środowiskową oraz tym wszystkim, co kryje się pod pojęciem zrównowa
Kanada, zaś około 10 mln ton napływa
z Federacji Rosyjskiej.

– Znowelizowana strategia jest
inna niż prezentowane dotąd
strategie. Jej wyjątkowość polega
na tym, że po raz pierwszy
część biznesowa jest połączona
z częścią środowiskową. Powstał
spójny dokument, wprost
świadczący o tym, że Europejski
Zielony Ład rozpoczyna się w JSW
– tłumaczy prezes spółki.
– Nie wiemy, jakie będą konsekwencje polityki i czy to jest źródło, które
w jakimś sensie będzie kontynuowane, czy też będzie skreślone do zera.
Dla nas efekt i konsekwencje są takie,

że obojętnie, co się z tym stanie, nie
pogorszy to sytuacji JSW, a w pewnych
okresach i okolicznościach może być
nawet określoną szansą dla naszej
Grupy – powiedział podczas marcowej
prezentacji strategii wiceprezes Bartos,
nawiązując do obecnej sytuacji geopolitycznej, będącej następstwem napaści
Rosji na Ukrainę.

ROCZNE WYDOBYCIE JSW
PRZEKROCZY 16 MLN TON
W zaktualizowanej strategii Grupa
JSW zakłada między innymi zwiększenie wydobycia węgla kamiennego do
16,1 mln ton rocznie w 2030 roku (wobec 13,8 mln ton w zeszłym roku oraz
planowanych około 14,5 mln ton w roku
2022) i przekroczenie od 2026 roku
90-proc. udziału węgla koksowego w produkcji ogółem. Zgodnie z dokumentem
średnio co rok firma chce drążyć ponad
77 km nowych chodnikowych wyrobisk
korytarzowych.

W W W.NOW YGORNIK .PL
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ną w lutym przez radę nadzorczą JSW. Dokument łączy
ażonego rozwoju
Produkcja i sprzedaż koksu ma się
utrzymywać na stabilnym poziomie
około 3,6 mln ton rocznie. Jednym z celów jest też dywersyfikacja przychodów – w latach 2022–2030 JSW chce
uzyskiwać średnio 10 proc. przychodów ze sprzedaży produktów niezwiązanych z podstawową działalnością.
Program inwestycyjny Grupy zakłada realizację do 2030 roku projektów
o łącznej wartości 22,4 mld złotych,
w tym około 17,8 mld zł w samej JSW.
Na inwestycje środowiskowe Grupa
wyda 4,3 mld złotych. Inwestycje w segmencie koksowym szacowane są na
2,7 mld złotych, a pozostałe na blisko
2 mld złotych. W segmencie węglowym
inwestycje rzeczowe, jak zakup wyposażenia ścian i modernizacje przodków, szacowane są na 8,2 mld złotych;
zaś 7,3 mld złotych pochłoną w najbliższych dziewięciu latach prace dotyczące przygotowania frontów ścianowych.
2,3 mld złotych to planowane wydatki

związane między innymi z leasingiem
i wynajmem maszyn.

INWESTYCJE W KAŻDEJ
KOPALNI
Wśród strategicznych celów Grupy
jest zabezpieczenie bazy zasobowej węgla koksowego – inwestycje udostępniające trwają we wszystkich kopalniach.
Związany z tym tegoroczny poziom nakładów na kluczowe przedsięwzięcia
sięgnie w tym roku 470 mln złotych,
stopniowo osiągając do 2030 roku poziom 260 mln złotych rocznie.
Projekty dla kopalni Knurów-Szczygłowice to budowa poziomu 1050
w obu ruchach, modernizacja przeróbki
i zwiększenie gospodarczego wykorzystania metanu, dla kopalni Borynia-Zofiówka: budowa poziomu 1120 w ruchu
Borynia i 1080 w ruchu Zofiówka, dla kopalni Jastrzębie-Bzie: rozpoznanie, udostępnienie i zagospodarowanie zasobów
złóż Bzie-Dębina 2-Zachód i Bzie-Dębina
1-Zachód oraz rozbudowa poziomu 1110,
dla kopalni Budryk: udostępnienie nowych zasobów w pokładzie 405/1 i 405/2,
zwiększenie wykorzystania metanu,
modernizacja przeróbki i rozbudowa
poziomu 1290, a dla kopalni Pniówek:
udostępnienie i zagospodarowanie zasobów złoża Pawłowice 1, rozbudowa
poziomu 1000 z pogłębieniem szybów IV
i III, budowa poziomu 1140 i zwiększenie
wykorzystania metanu. Spółka ma też
na uwadze sąsiednie złoża będące przedmiotem badań geologicznych: Żory-Warszowice, Pawłowice czy Bzie-Dębina 2.
Ogółem stan zasobów operatywnych
JSW, czyli objętych wszystkimi przedsięwzięciami spółki, na koniec 2021 roku
wynosił 1233,6 mln ton węgla.
Celem strategicznym jest także
zwiększenie wydajności: w 2022 roku
ma ona wynieść 660 ton wydobytego
węgla na pracownika, zaś w 2030 roku
blisko 800 ton na pracownika – mówi
wiceprezes JSW ds. technicznych i operacyjnych Edward Paździorko. Strategia
zakłada też optymalizację przeciętnego
zatrudnienia w Grupie JSW z obecnych
około 30 tys. etatów do 29 tys. etatów
w roku 2030.

Wiceprezes ds. ekonomicznych
Robert Ostrowski poinformował,
że strategicznym celem
spółki w latach 2022–2030 jest
uzyskanie średniej 25-proc. marży
na EBITDA, a także zapewnienie
stabilnej struktury finansowania.

WYSOKIEJ JAKOŚCI KOKS
I ZIELONA ENERGIA

Inwestycje w segmencie koksowym
mają sięgnąć 2,8 mld złotych. Jak mówił wiceprezes Sebastian Bartos, w celu
zwiększenia marży planowane jest
zwiększenie udziału produkcji koksu
wielkopiecowego z 70 proc. do 78 proc.,
przy optymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych rzędu 3,6 mln ton.
W największej koksowni Przyjaźń (produkuje 2,6 mln ton koksu) do
2030 roku planowana jest modernizacja
dwóch baterii – trwająca baterii nr 4
i planowana baterii nr 3; z planowanym
około 2027 roku wyłączeniem baterii
nr 2 – a także modernizacja instalacji
suchego chłodzenia baterii nr 5. W koksowni Radlin (0,7 mln ton koksu rocznie) trwa budowa bloku energetycznego
opalanego gazem koksowniczym o mocy
28 MW elektrycznych; planowana jest
instalacja odsiarczania i odazotowania spalin, a około 2030 roku – remont
ceramiczny jedynej baterii (związany
z czasowym obniżeniem produkcji grupy do 3,3 mln ton).
W wyspecjalizowanej koksowni Jadwiga (270 tys. ton rocznie) zakładane jest dostosowanie instalacji do reguł BAT (bieżące remonty i instalacja
odsiarczania). Na terenie zamkniętej
koksowni Dębieńsko planowane jest
uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW elektrycznych.
W strategii zapisano budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 110 MW
do roku 2028. Przyjęto również plan
redukcji śladu węglowego o 30 proc. do
2030 roku i osiągnięcie neutralności
klimatycznej w roku 2050. Założone
cele mają zostać osiągnięte głównie
poprzez zmniejszenie emisji metanu,
którego udział w śladzie węglowym
JSW wynosi 74 proc. Jastrzębska spółka

chce zwiększyć poziom ujęcia metanu
do 50 proc. i jego zagospodarowania
do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego
metanu trafi do nowo zainstalowanych
kogeneracyjnych silników gazowych
opalanych tym gazem, zwiększając produkcję prądu do 60 MW elektrycznych
od 2025 roku.

STABILNE FINANSE
Wiceprezes ds. ekonomicznych
Robert Ostrowski poinformował,
że strategicznym celem spółki w latach
2022–2030 jest uzyskanie średniej 25proc. marży na EBITDA, a także zapewnienie stabilnej struktury finansowania.
JSW planuje spadek kosztów produkcji węgla koksowego z 485 do
383 złotych na tonę; spodziewany jest
natomiast wzrost kosztu produkcji koksu
z 240 złotych na tonę do 302 złotych
na tonę. Spółka dąży do osiągnięcia
i utrzymania co najmniej 50-proc. udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami stałymi.
Ponadto JSW chce zwiększyć bufor
gotówkowy dla zapewnienia realizacji
kluczowych zobowiązań, w tym zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, płatności
wobec budżetu i wobec kontrahentów.
Bufor będzie wykorzystywany w okresach potencjalnego drastycznego spadku
wpływów ze sprzedaży.
Bezpiecznikiem, który w czasach dekoniunktury na rynku węgla ma zabezpieczyć Spółkę przed utratą płynności
finansowej, jest fundusz stabilizacyjny
FIZ, który sprawdził się w kryzysowym
roku 2020. W zaktualizowanej strategii
podkreślono również dążenie do pozyskania środków na sfinansowanie zielonej transformacji JSW oraz długoi krótkoterminowych instrumentów
do finansowania działalności rozwojowej i bieżącej.•
ARCHIWUM
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Nowe rozwiązania, nowe trendy

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

NOWY GÓRNIK

Prąd z dachu i nie tylko
– panele fotowoltaiczne
Fotowoltaika w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE,
a ostatnie lata były najlepszymi w historii
jej rozwoju. Jak wygląda obecna sytuacja
tej branży i jakie są prognozy?
Od przeszło dwóch lat fotowoltaika
w Polsce staje się coraz popularniejsza.
Jej całkowita moc na koniec 2020 roku
wyniosła niemalże 4 GW, co oznaczało
aż 200-proc. wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W ubiegłym roku przekroczyła ona już 6 GW. Taki przyrost
zapewnił Polsce miejsce w pierwszej
czwórce krajów Unii Europejskiej pod
względem nowych mocy w fotowoltaice. Dynamika rozwoju polskiego rynku
utrzymywała się więc na tak wysokim
poziomie, że nasz kraj uplasował się
w ścisłej czołówce europejskiej, po Niemczech, Holandii i Hiszpanii.
SZYBKI ROZWÓJ FOTOWOLTAIKI W POLSCE.
Żeby jeszcze bardziej szczegółowo zobrazować te dane – według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych moc
zainstalowana w fotowoltaice na koniec
2020 roku wyniosła 3935,74 MW, czyli
wzrosła o 2463 MW rok do roku. Z końcem ubiegłego roku moc fotowoltaiki
w Polsce wynosiła już przeszło 7122 MW,
co z kolei oznacza wzrost o 92,3 proc.
w stosunku do podobnego okresu w 2020
roku. Jednocześnie powstało 48 160 nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 421,5 MW, co stanowiło prawie
wszystkie nowe instalacje OZE.
Warto odnotować, że fotowoltaika
w Polsce, inaczej niż w innych krajach
europejskich, ma obecnie charakter
prosumencki. W ubiegłym roku mikroinstalacje stanowiły ponad 70 proc.
mocy pochodzącej z fotowoltaiki. Wynika to z jednej strony z zainteresowania
produkcją energii we własnym zakresie,

szczególnie przy niepewnej obecnie sytuacji polityczno-gospodarczej, ale także
z dostępnych programów wsparcia i regulacji prawnych, na przykład korzystnych ulg podatkowych.
PROGNOZY ZMIAN. Ten trend może jednak niebawem się zmienić. Prognozy
przewidują, że w latach 2022 i 2023
udział mocy farm fotowoltaicznych
zrówna się z udziałem mikroinstalacji,
a rynek zmieni się na bardziej zrównoważony. Powinno to także umożliwić
zrealizowanie zakładanych unijnych
celów, których osiągnięcie, nawet przy

tak dynamicznym wzroście, nie byłoby możliwe przy rynku prosumenckim.
I choć spowolnienie dotknie segmentu
mikroinstalacji, to cały rynek fotowoltaiki jest elastyczny, skalowalny, a przede
wszystkim działający w wielu niszach
i segmentach rynku.
Prognozy na ten rok wskazują, że rynek prosumencki się nasyca, a kolejne
lata będą oznaczać stabilny, wolniejszy
rozwój. Powodem tego zwolnienia jest
też zmiana zasad rozliczania energii
z prosumenckich instalacji. Wciąż pomaga to jednak oszczędzić na rachunkach

do wyczerpania środków. Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji
wynosi 2 mln złotych.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach rozstrzygnął konkurs Zielona Pracownia_Projekt, który skierowany był do szkół podstawowych i średnich
z województwa śląskiego. Z 149 zgłoszeń jury wyłoniło 55 najciekawszych
projektów zielonych pracowni, na które
szkoły otrzymają łącznie prawie 550 tys.
złotych.
DŹWIĘKI NATURY SPRZYJAJĄ ZDROWIU PSYCHICZNEMU. Według nowych badań opublikowanych w czasopiśmie Global
Environmental Change odgłosy natury mogą pomóc wyleczyć przewlekłe
zmęczenie psychiczne. W badaniu prowadzonym przez zespół z University of
Exeter przeanalizowano dane od ponad
7500 osób zebrane w ramach

wielokrotnie nagradzanej serii BBC Forest 404 – podcastu, który przedstawia
dystopijny świat pozbawiony natury.
Uczestnicy biorący udział w badaniu
zgłaszali efekty terapeutyczne słuchania
elementów krajobrazu, takich jak załamujące się fale lub padający deszcz. Słuchanie dzikich zwierząt w ich naturalnych środowiskach, a zwłaszcza śpiewu
ptaków, zwiększało potencjał wyzdrowienia w przypadku stresu i zmęczenia
psychicznego.
ZANIECZYSZCZENIE PODWODNYM HAŁASEM ZAGRAŻA ŻYCIU MORSKIEMU. Przełomowe badanie
przeprowadzone przez zespół badawczy, w tym naukowców z University of
St. Andrews, pokazuje, że wywołany
przez człowieka hałas podwodny jest
wychwytywany przez wieloryby w podobny sposób, w jaki wyczuwają one
swoich naturalnych drapieżników. Raport mówi, że reakcje waleni – wielorybów, delfinów i morświnów – na dźwięki

i uniezależnić się od tych, które – jak pokazują ostatnie miesiące – mogą jeszcze
drastycznie wzrastać.
INNOWACJE W BRANŻY. Wiele firm zajmujących się fotowoltaiką wprowadza
także innowacyjne rozwiązania, jak magazyny energii czy nowe formy paneli
fotowoltaicznych. Nowych rozwiązań
jest jednak o wiele więcej – zamiast tradycyjnych paneli można bowiem zamontować fotowoltaiczne dachówki, a firmy
prześcigają się w kreatywnych metodach pozyskiwania energii słonecznej,
jak system zintegrowanych soczewek
mających skupiać wiązki światła czy odwróconych paneli słonecznych, które
mają wytwarzać energię elektryczną
nocą. Innym pomysłem są także przezroczyste okna słoneczne, które mogą
zabierać tyle energii, ile panele na dachu, ale jednocześnie mogą być zastosowane na budynkach czy w szybach
samochodowych.
To wszystko świadczy też o tym,
że mimo spowolnienia w branży firmy
przygotowują się na jej dalszy rozwój
i wzrost mocy pochodzącej z fotowoltaiki
i słońca.
Należy także pamiętać, że rynek
związany z fotowoltaiką to nie tylko
produkcja czy sprzedaż, ale także cała
branża wokół niej. Szacuje się, że boom
na rynku sprawił, że w branży fotowoltaicznej zatrudnionych jest ponad 35 tys.
osób. Gdy dodać do tego osoby pracujące
czasowo – stanowi to już sporą grupę
interesariuszy.
Bardzo więc prawdopodobne, że fotowoltaika w Polsce rozpoczęła transformację energetyczną jako nie tylko
najważniejszy obszar inwestycyjny OZE,
ale w całej elektroenergetyce.


HANNA KRZYŻOWSKA

Ekologiczne wiadomości

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach ogłosił nabór
wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek służb ratowniczych
z województwa śląskiego. Dofinansowanie wynosi do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a wnioski
należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach do 16 maja 2022 roku lub

powodowane przez człowieka, jak wojskowe systemy sonarowe, są kształtowane przez sposób, w jaki ewoluowały,
aby reagować na naturalne drapieżniki,
na przykład orki. Podczas gdy niektóre
walenie są w stanie walczyć lub uciekać przed drapieżnikami, gdy sądzą,
że są atakowane, podwodny hałas wytwarzany przez ludzi powoduje, że przestają żerować.
DĄB DUNIN ZOSTAŁ OGŁOSZONY EUROPEJSKIM
DRZEWEM ROKU. Nazywane także Strażnikiem Puszczy Białowieskiej drzewo
ma 400 lat i rośnie w Przybudkach
w gminie Narew, na skraju Puszczy
Białowieskiej. W tegorocznym konkursie wzięło udział 16 najciekawszych
drzew z całej Europy, które wygrały
w konkursach krajowych, a wszystkie je łączą niezwykłe historie. Na polskie drzewo oddano ponad 179 tys.
z 769 tys. głosów.
•
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Układ napędowy e-POWER zastosowano po raz pierwszy w Japonii w roku 2017

W cyklu mieszanym samochód ma spalać 5,3 l benzyny na 100 km

Inna hybryda Nissana

Układ napędowy e-POWER zastosowano po raz pierwszy w Japonii w roku
2017 w kompaktowym modelu Note,
który stał się najlepiej sprzedającym
się samochodem na tamtejszym rynku
w 2018 roku.
W nowym Nissanie Qashqaiu system e-POWER znacząco zmodernizowano z myślą o oczekiwaniach europejskich klientów i pokonywanych przez
nich codziennie trasach miejskich lub
podmiejskich. Model Note na rynek
japoński jest wyposażony w trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności
1,2 litra (80 KM), który zasila akumulator. Łączna moc tego układu to 95 kW
(127 KM). W wersji na rynek europejski
układ został zmodernizowany – zastosowano w nim trzycylindrowy, turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności
1,5 litra.
Na układ e-POWER w modelu Qashqai składa się wysoce wydajny akumulator współpracujący z trzycylindrowym,
turbodoładowanym silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra i zmiennym
stopniu sprężania, generującym moc
158 KM oraz z generatorem prądu, falownikiem i silnikiem elektrycznym
o mocy 140 kW, rozmiarami i mocą
zbliżonym do silników typowych dla
samochodów elektrycznych Nissana. Silnik spalinowy wytwarza energię, która
może zostać przekazana przez falownik
jako elektryczna do akumulatora, silnika
elektrycznego lub do obydwu jednocześnie, zależnie od zapotrzebowania wynikającego z warunków jazdy.
W warunkach małego zapotrzebowania na moc – na przykład w czasie

jazdy ze stałą prędkością i przy wysokim stanie naładowania akumulatora –
stopień sprężania jest wyższy, co sprzyja optymalizacji zużycia paliwa i emisji.
Z kolei w warunkach dużego zapotrzebowania na moc i konieczności doładowania akumulatora lub przekazania
mocy bezpośrednio do silnika uruchamiany jest tryb niższego stopnia sprężania, by zmaksymalizować moc jednostki napędowej. Przejście pomiędzy
poszczególnymi stopniami sprężania
jest niezauważalne, bez konieczności
podejmowania jakichkolwiek czynności
przez kierowcę.
W cyklu mieszanym samochód
ma spalać 5,3 l benzyny na 100 km i emitować 119 g CO2/km.

ELEKTRYCZNY FORD
LIGHTNING NA ZIMOWYCH
TESTACH
Wkrótce mają ruszyć dostawy do nabywców nowego, w pełni elektrycznego
Forda F-150 Lightning. Koncern przez
dwa tygodnie testował zachowanie
elektrycznego układu napędowego
na Alasce. – Co prawda w codziennym
użytkowaniu klienci rzadko kiedy mają
do czynienia z temperaturami sięgającymi 30 stopni poniżej zera, ale poruszanie się samochodem po oblodzonych i zaśnieżonych drogach, a także
użytkowanie go w niskich temperaturach to zimowa codzienność większości z nas. Właśnie dlatego chcemy dać
kierowcom wybierającym pick-upy
Forda maksymalną pewność, że F-150
Lightning jest gotowy do jazdy w każdych warunkach – powiedział Cameron
Dillon, inżynier ds. układu napędowego
F-150 Lightning.
Głównym celem testów było sprawdzenie, jak w pełni elektryczny układ
napędowy radzi sobie z dostarczaniem
mocy do kół na nawierzchniach o niskiej
przyczepności, a więc tych oblodzonych,
pokrytych śniegiem oraz przy niskich
temperaturach.
Inżynierowie Forda jeździli flotą sześciu przedprodukcyjnych egzemplarzy
F-150 Lightning po różnych zimowych
nawierzchniach, między innymi na luźnym oraz ubitym śniegu, połowicznie
i całkowicie oblodzonych drogach.

Zachowanie F-150 Lightning na śniegu jest zupełnie inne niż w przypadku
pojazdów spalinowych. Reakcje elektrycznego pick-upa są niezwykle szybkie, a dwa silniki elektryczne sprawiają
wrażenie, jakby pojazd dysponował podwójną mocą. Duża część naszej pracy
dotyczy odpowiedniej koordynacji pracy
obu silników, tak aby jak najbardziej
efektywnie przenosić moment obrotowy na podłoże – powiedział Nick Harris, inżynier układu napędowego F-150
Lightning.

WYJĄTKOWA
ROCZNICOWA SUPRA
Wyczynowa Toyota GR Supra GT4
to dość elitarny samochód – w ciągu
dwóch lat do nabywców trafiło wyłącznie 50 sztuk tego samochodu. Dla Toyoty
to jednak szansa na rocznicową edycję.
I taka powstanie w liczbie… sześciu
sztuk – po dwie do Ameryki Północnej,
Azji i Europy.
GR Supra GT4 50 Edition wyróżniają
się czerwonym lakierem (standardowo
GR Supra GT4 jest biała), a także zarezerwowanymi dla tego modelu oznaczeniami 50 Edition. Specjalne naklejki
w złotym kolorze umieszczono na przednich błotnikach przed drzwiami oraz

na dachu. Nabywcy otrzymają też czarną plandekę, którą można przykryć auto.
We wnętrzu także niestandardowo
(jak na wyczynową Suprę), bo w wyposażonej w klatkę bezpieczeństwa kabinie,
seryjnie montowany jest… fotel pasażera. Oczywiście na oparciach nowych,
kubełkowych foteli umieszczono logotyp
GR Supry.
GR Supra GT4 50 Edition ma takie
same osiągi i parametry techniczne jak
standardowa GR Supra GT4. Pochodzący
z seryjnej GR Supry trzylitrowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik z pojedynczą
turbiną typu Twin-Scroll ma wyjściowo
430 KM mocy. Auto wyposażone jest
też w siedmiobiegową, sportową, automatyczną skrzynię biegów z łopatkami
przy kierownicy do zmiany przełożeń,
mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu oraz sportowe zawieszenie i układ wydechowy, a elementy
aerodynamiczne wykonano z kompozytów włókien naturalnych.
Można więc powiedzieć, że Toyota
przy rocznicowej wersji się nie napracowała. No dobrze, ale też jej jakoś wyjątkowo nie wycenia – GR Supra GT4 50
Edition kosztuje dokładnie tyle samo,
co model standardowy, czyli 175 tys.
euro netto.
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Nissan sięgnął po rozwiązanie stosowane
przed laty przez General Motors i latem
chce wprowadzić na europejski rynek model Qashqai z nową wersją napędu, w której silnik spalinowy służy wyłącznie jako
generator prądu, a jedynym źródłem napędu kół jest silnik elektryczny, dzięki czemu
samochód błyskawicznie reaguje i płynnie przyspiesza. Przy tym silnik spalinowy
pracuje ze stałymi obrotami, przez co zapewnia optymalne zużycie paliwa. Według
Nissana pozwala to połączyć przyjemność
jazdy z napędem elektrycznym i krótki czas
tankowania, jaki daje napęd spalinowy.

Wyczynowa Toyota GR Supra GT4 to dość elitarny samochód
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PERYFERIA

Zmiany
ranek lubił swoją pracę. Zajmowała mu co prawda większość życia –
od wczesnego ranka do późnej nocy,
większość weekendów i świąt, nie wspominając o czasie wolnym. Pracował dla
siebie, w firmie, którą stworzył od początku, w którą wierzył i której właściwie oddał swoje życie.
Franek ożenił się dość młodo,
z dziewczyną, którą poznał tuż przed
swoją maturą. Była od niego nieco starsza i wprowadzała go w zupełnie nieznany dla niego świat. Także ten biznesowy
czy ten, do którego dostęp mogły dawać
pieniądze. A z tej drogi czasem trudno
się cofnąć i Franek mimo że się nim nigdy nie zachłysnął, to szybko przywykł
do luksusowego życia, którego wcześniej
nie znał. Choć jego pierwsze małżeństwo
rozpadło się po kilku latach – o ironio,
między innymi właśnie dlatego, że zbyt
wiele pracował – to wiele po nim nie
rozpaczał. Tak naprawdę wtedy zaczął
się dla niego okres poznawania uroków
życia. Stać go było na drogie wyjazdy,
na własną łódkę, sportowy samochód,
dobry zegarek i z tego korzystał. Jednocześnie Franek pozostał dość skromny. Nigdy nie zadzierał nosa, gdy mógł
gdzieś pójść – rezygnował z samochodu
i szedł piechotą albo jechał swoim ulubionym, starym rowerem.
Czas płynął nieubłaganie, firma
Franka się rozrastała, a on podróżował

do kolejnych krajów i pomnażał pieniądze. Już sam nie wiedział, czy rzeczy,
na które pracuje, są mu potrzebne i czy
przynoszą mu choćby najmniejszą radość, czy po prostu robi to wszystko trochę z rozpędu… Wtedy jednak przyszło
pierwsze otrzeźwienie. W pewien mroźny i niesamowicie nieprzyjemny dzień
zmarł dziadek Franka. Wiązała się z nim
jedna z jego ulubionych rodzinnych historii, opowiadająca o wojennych przeprawach i trudach, przeplatana wielką
i niełatwą historią miłości dwojga ludzi.
Pogrzeb dziadka był dla Franka jednym
z pierwszych momentów prawdziwego,
nieukrywanego smutku od bardzo wielu
lat. Dał sobie na to jednak czas. Tym bardziej że do zagospodarowania pozostał
mu jeszcze jeden temat – starego domu
po dziadkach w jednej z dolnośląskich
miejscowości.
Ostatnia dłuższa podróż Franka
do tego domu miała miejsce w czasach
jego późnej szkoły średniej. Później zdarzało mu się tam jeszcze wpadać – ale
na krótko i zawsze przejazdem. Teraz
zatrzymał się na weekend. Pościel pachniała krochmalem, pod światło było widać drobinki kurzu i kociej sierści kota
dziadka, który gdzieś był, ale od śmierci
starszego pana nikt go nie widział, jakby zapadł się pod ziemię. I choć sytuacja braku pośpiechu była dla Franka
dość nowa – słuchał płyt dziadka, jakby

widział je po raz pierwszy, i przyglądał się widokowi zachodzącego słońca,
jakby miał go widzieć po raz ostatni.
Niepodobne to było do mężczyzny, który
ostatnie kilkanaście lat zaczynał lodowatym prysznicem o świcie. Niepodobne
tak samo jak to, że przypomniał sobie,
że świeży chleb z masłem i pomidorem
to najlepsze jedzenie, jakie kiedykolwiek
jadł, i niepotrzebne do tego są wyróżnienia i gwiazdki w restauracji.
I to był pierwszy wstrząs Franka,
który dał mu do myślenia. I już zaczął
przemyśliwać, czy być może warto odstawić, nie rzucić na zawsze, ale trochę
odłożyć na bok dotychczasowe życie, gdy
zadzwonił jego prywatny telefon. Jego
numer miało niewiele osób, ale wśród
nich była asystentka Franka. Na jego

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

ZDROWIE
PIXELS

Biurowy
savoir-vivre
W ostatnim czasie poruszaliśmy sporo
tematów związanych z pracą online. Jednak wraz z luzowaniem obostrzeń wiele
firm wraca do pracy stacjonarnej. Warto
więc przypomnieć kilka spraw, które nie
wymagają znacznego wysiłku, ale sprawiają, że praca jest zdecydowanie przyjemniejsza i łatwiejsza. Odejdziemy jednak od kwestii ubioru czy komunikacji,
a skupimy się na tym, co nierzadko może
doprowadzić do konfliktów – czyli na jedzeniu w biurze.

W trakcie wspólnego spożywania posiłków należy
zadbać o kulturę jedzenia

Choć większość biur zatrudnia ekipy
sprzątające, to nie zwalnia to pracowników z obowiązku zachowania porządku
w miejscu pracy. I nie chodzi tylko o własne biurko czy nieumyte kubki, ale także
o wspólną lodówkę. Chyba nie trzeba
nikomu uświadamiać, że swobodne
częstowanie się bez pytania jedzeniem
współpracowników jest nie na miejscu,
ale równie uciążliwe jest notoryczne
niesprzątanie swojego niezjedzonego
śniadania czy lunchu.
Równie problematyczne może być
także to, co przygotowujemy sobie
do jedzenia. Warto mieć w pamięci to,
że w biurze zazwyczaj nie jesteśmy sami
i aromatyczne, mocno doprawione potrawy, szczególnie gdy są podgrzane,
mogą mocno przeszkadzać innym. Inną
kwestią jest to, gdzie spożywamy posiłki
– jeśli biuro nie ma stołówki, to dobrze,
także dla własnego komfortu, zjeść posiłek nie przy biurku, ale w pracowniczej

kuchni, pomieszczeniu socjalnym albo
gdy pozwala na to pogoda – w pobliskim parku. Takie oderwanie od pracy
z pewnością dobrze wpływa na produktywność, a jednocześnie nie narazimy
się na wzrok szefa czy choćby klientów.
Jeśli jednak nie ma innej możliwości
i z jakichś powodów posiłek musi zostać
zjedzony przy biurku – warto zapytać sąsiadów, czy im to nie przeszkadza, i uszanować ich ewentualne prośby i potrzeby.
I choć śniadanie czy lunch często
jedzony jest w pośpiechu, warto znaleźć
na nie ciut dłuższą chwilę i nie zapominać o podstawach kulturalnego jedzenia.
Osobną kwestią jest także picie alkoholu – i choć niektóre firmy zapewniają
pracownikom dostęp do piwa czy wina
w wybrane popołudnia, to warto się zastanowić, czy praca jest na pewno miejscem, gdzie powinniśmy je spożywać.

HK

wyłączony od tygodnia służbowy telefon
bezskutecznie próbowała dodzwonić się
jego lekarka. Zrobione tuż przed wyjazdem kompleksowe badania wykazały
bowiem niepokojące wyniki.
Franek poczuł drugi przejmujący
wstrząs w ciągu jednego tygodnia. Jakby
ktoś chciał mu dać po twarzy, żeby się
opamiętał. I dokładnie tak to zadziałało.
Nie było czasu do stracenia – zdrowotne problemy były priorytetem, a później Franek musiał nadgonić czas, który
uciekł mu przez palce. Jego miejsce nie
było ani w jego biurze, ani w jego domu,
ani w domu po dziadku – jedyne, co sobie uświadomił, to to, że nie ma zielonego pojęcia, gdzie i przy kim jest jego
miejsce, i że najwyższy czas go poszukać.

•

Hormony nieszczęścia,
czyli choroba Addisona
Nadnercza to organ wytwarzający hormony. Ich rdzeń produkuje hormon stresu –
adrenalinę, a zewnętrzna kora – kortyzol
oraz aldosteron. Kortyzol bierze udział
w metabolizmie białek, tłuszczów i cukrów, a aldosteron pomaga regulować
ciśnienie krwi, wpływając na stężenie
sodu w organizmie. Przewlekła niedoczynność kory nadnerczy powoduje upośledzenie wydzielania tych hormonów.
Choroba występuje w każdym wieku, równie często u mężczyzn, co u kobiet. Jej
przyczyna nie jest dokładnie poznana,
ale lekarze przypuszczają, że należy ona
do autoimmunologicznych.
JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY ADDISONA?
Wskazują na nią ogólne osłabienie mięśni, niezdolność do większego wysiłku
fizycznego oraz skłonność do zasłabnięć. Chorzy mają brunatne zabarwienie skóry i błon śluzowych, szczególnie na grzbiecie oraz liniach zgięć rąk
i łokciach. Jest ono związane ze zbyt wysokim poziomem hormonu przysadki.
Cierpiący na nią mogą też źle tolerować
sytuacje stresowe (w stresie organizm
zużywa więcej kortyzolu) oraz doznawać
zmiany nastroju i zachowania (depresja,
nadpobudliwość nerwowa). W zaawansowanym stadium choroby może dojść
do tzw. przełomu nadnerczowego, czyli
ostrej niewydolności kory nadnerczy,
której objawami są początkowo osłabienie, utrata apetytu, biegunka, wymioty
i gorączka, a następnie spadek ciśnienia
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krwi i omdlenie. W jego przypadku konieczne jest wezwanie pogotowia.
CZY MOŻNA JĄ LECZYĆ? Choroba Addisona
leczona jest przez całe życie. Podstawę terapii stanowi suplementacja syntetycznego odpowiednika kortyzolu. Przyjmując
go, należy starać się odtworzyć dobowy
cykl jego wydzielania. Zatem rano zalecana jest większa dawka, bo w prawidłowo funkcjonującym organizmie sekrecja
tego hormonu jest wówczas najwyższa.
Trzeba również pamiętać, że organizm
zużywa więcej kortyzolu w czasie stresu,
dlatego w trudnych sytuacjach (jak planowana operacja) dawki tego hormonu
są zwiększane. Suplementować należy
również aldosteron, a jego dawkowanie
jest prostsze – wystarczy połknąć jedną tabletkę dziennie. Chorzy powinni również
przestrzegać ścisłej diety, zawierającej odpowiednią ilość białka i węglowodanów
oraz jonów sodu i potasu. Zaleca się im
również noszenie bransolety z informacją o rozpoznanej chorobie oraz rodzaju
i dawce przyjmowanych leków 
•
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ZŁOTY OD POCZĄTKU ROKU JEST TRZECIĄ NAJBARDZIEJ OSŁABIAJĄCĄ SIĘ WOBEC DOLARA WALUTĄ
ŚWIATA. Wojna w Ukrainie bardzo wpłynęła na wartość walut. Te z krajów sąsiadujących z tym państwem straciły
na wartości. Osłabiły się forint węgierski, korona czeska i lej rumuński. Jednak
najbardziej osłabiły się rosyjski rubel
i turecka lira. Chiński juan utrzymał
od początku roku swoją wartość wobec
dolara. Natomiast najbardziej wobec
dolara zyskały waluty krajów, które
są ważnymi producentami drożejących
surowców. O 6 proc. wobec dolara umocnił się rand południowoafrykański, a aż
o 9 proc. real brazylijski.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
NIECNOTA SAMA KAŻDEGO SKARZE.
Nagrodę wylosował: ZBIGNIEW HOJKA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Kobiety na warzelnie!
Gdy myślimy o piwie w dawnych wiekach,
przed oczami stają nam średniowieczni
mnisi warzący je za murami klasztorów.
Tymczasem tysiące lat wcześniej w starożytnych społeczeństwach ten trunek był
uznawany za dar bogini – boginiami piwa
były egipska Izdyda, babilońsko-asyryjska
Isztar oraz sumeryjska Ninkasi. Do tego
dziedzictwa nawiązują inicjatorki kampanii Pink Boots Society – międzynarodowej
organizacji, która pomaga kobietom chcącym pracować w branży piwowarskiej. Dołączył do nich Browar Zamkowy Cieszyn,
w którym uwarzono wyjątkowe piwo.
Działaczki podkreślają, że branża
piwna jest opanowana przez mężczyzn,
ale to nie znaczy, że nie ma w niej utalentowanych piwowarek. Tworzą one wyśmienite piwa w browarach całej Polski
i przełamują stereotypy, że kobiety lubią tylko jasne piwo ze słodkim sokiem.
Owocem współpracy cieszyńskiego browaru z pięcioma piwowarkami jest piwo
Pink Boots – American Pale Ale, w którym wykorzystano mieszankę pięciu odmian chmielu. Jest ono bogate w aromaty
i smaki cytrusów oraz
jagód. Jak
zaznaczają
jego twórczynie, nie jest
to piwo tylko
dla kobiet, ale

dla wszystkich. Piwo powinno bowiem łączyć, a nie dzielić. – Jestem
przekonana, że zasmakuje ono
kobietom i mężczyznom – podsumowuje Magdalena Bergmann, która
jest prezeską Polskiego Stowarzyszenia
Piwowarów Domowych.

LECHISTA DLA FANÓW
Z GDAŃSKA
Od dzisiaj kibice gdańskiej Lechii
mogą świętować bramki swojego zespołu, stukając się butelkami ze specjalnym,
klubowym piwem. Do sprzedaży trafił
bowiem Lechista, który warzony jest
przez Browar Gościszewo. Fani biało-zielonych mają do wyboru odmianę
pils lub pszeniczny. Klub napisał w mediach społecznościowych, że prawdziwi
kibice i prawdziwe piwo to dobre połączenie, szczególnie gdy można wznieść
toast za Lechię w klubowych barwach.
Na razie Lechistę można dostać w Galerii Przymorze, sieci sklepów Bimbeer,
przy ulicy Gałczyńskiego 18, ulicy Suchej
37 w Gdańsku oraz alei Niepodległości
712 w Sopocie. Co ciekawe, trójmiejski
rywal Lechii, czyli grająca w niższej lidze Arka Gdynia, wcześniej mogła się
pochwalić własnym piwem. Powstał
on przy współpracy z Browarem Amber z Bielkówka, a na żółto-niebieskiej
etykiecie Arki widniał herb gdyńskiego
klubu. Obecnie jednak wstrzymano jego
produkcję.

NOWY PUNKT NA MAPIE
W kwietniu rozpocznie działalność nowy, polski browar. Browar Bałtów, z siedzibą w miejscowości
o tej samej nazwie, ma zamiar produkować 350 tys. litrów piwa regionalnego
rocznie. Mieści się w dawnej stajni Krainy Koni, w samym sercu Bałtowskiego
Kompleksu Turystycznego w województwie świętokrzyskim. Właścicielem jest
firma DLF Invest, która zainwestowała
11 mln złotych w jego powstanie, z czego 3,5 mln złotych pochodzi z funduszy
unijnych. Władze Bałtowa zapowiadają,
że na początku będą warzyć pięć gatunków piw, od tradycyjnych, jak lager
czy piwo pszeniczne, po mniej znane
gatunki. Obiecują też regularne wypuszczanie piw sezonowych, co pozwoli zatrudnionym piwowarom wykazać
się swoim rzemieślniczym kunsztem.
Trunki nowego browaru najpierw będą
dostępne głównie w wybranych sieciach
handlowych regionu oraz na terenie całego kraju w specjalistycznych sklepach.
Bałtów nie chce się jednak ograniczać
wyłącznie do produkcji piwa – w jego
siedzibie ma też działać restauracja. Jej
goście będą mogli na własne oczy przekonać się, jak powstaje piwo, ponieważ
duża część hali produkcyjnej zostanie
odsłonięta dla konsumentów. Otwarcie
restauracji zaplanowano na czerwiec.

MAREK KOWALIK

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NAJBARDZIEJ OBAWIAJĄ SIĘ ZMIAN PODATKOWYCH, które zostały wprowadzone między innymi przez Polski Ład (45 proc.)
oraz inflacji (31 proc.). Z badania Big
InfoMonitor wynika, że przedsiębiorcy
obawiają się, że partnerzy z powodu
inflacji popadną w problemy finansowe
i nie będą w stanie zapłacić za otrzymany towar czy usługi. Badanie wskazało, że w styczniu inflacja konsumencka
wyniosła 9,2 proc. i była najwyższa od
20 lat. Wzrost cen nakręcają przede
wszystkim surowce energetyczne (gaz,
ropa naftowa i węgiel), ale także są spowodowane przez pandemię, która zakłóciła łańcuchy dostaw.
Powyższe trendy zostały wzmocnione przez wojnę w Ukrainie, która
skutkuje zwiększoną ostrożnością inwestorów wobec tej części Europy.
W LUTYM 2022 ROKU PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE
w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2021 roku było wyższe
o 2,2 proc. i wyniosło 6 474 900 etatów.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw w tym samym czasie było wyższe o 11,7 proc.
i wyniosło brutto 6220,04 złotych.
W porównaniu do stycznia 2022 roku
przeciętna miesięczna płaca wzrosła
o 2,6 proc.
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