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Pokład w Zofiówce był szczególnie 
nasycony metanem
„W jastrzębskiej kopalni Zofiówka, 
gdzie w kwietniu tego roku zginę-
ło 10 górników, prognoza zagrożeń, 
stosowana profilaktyka i sposób wy-
konywania robót były prawidłowe” 
– uznała komisja Wyższego Urzędu 
Górniczego. Eksperci uznali, że nie 
sposób było przewidzieć tak silnego 
wstrząsu, który gwałtownie uwolnił 
tak dużą ilość metanu.

STRONA 3

Solidarność ostro do prezesa PiS
– Górnictwo nie tylko samo jest ren-
towne, ta branża ratuje rentowność 
całej polskiej gospodarki; wyłącznie 
dzięki taniemu polskiemu węglowi 
cena energii w Polsce od wielu mie-
sięcy należy do najniższych w Euro-
pie – ocenili związkowcy z Solidar-
ności w liście otwartym do prezesa 
PiS Jarosława Kaczyńskiego.

STRONA 4

Czy istnieją  
dobre alternatywy dla auta

Nie jest tajemnicą, że jednym z istot-
nych czynników mających wpływ 
na powstawanie smogu i zanie-
czyszczeń jest transport samocho-
dowy, pochylmy się więc nad jego 
alternatywami.

STRONA 8

Raptora można „przyciszyć”

Informacje motoryzacyjne. 
� STRONA 9

GPW. Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Transformacja z JSW
Bez finansowania węgla koksowego nie będzie transformacji klimatycznej Europy.  

To jedna z konkluzji podsumowujących Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. 
Spotkanie z udziałem ekonomistów, ekspertów i przedsiębiorców odbyło się w Warszawie 
na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jastrzębska Spółka Węglowa była partnerem debaty,  

której gospodarzem został Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. 
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, mówił podczas debaty, że finansowanie 

węgla koksowego, zarówno przez polskie, jak i zagraniczne banki, nie jest zagrożone.  
Ważnym argumentem, jaki przemawia za programem JSW, jest to, że nie nastawia się wyłącznie 

na eksploatację, ale podejmuje szereg działań przyjaznych środowisku.  
To kapitalne podejście, bo oznacza świadomość, odpowiedzialność i rozumienie tego,  

że ten surowiec jest krytyczny nie tylko dla Polski, ale też dla krajów Unii Europejskiej.
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Temat na czasie
Jacek Pytel,  
prezes Taurona Wydobycie:  
– Dziś jesteśmy gotowi do  
przejęcia przez  
Skarb Państwa.  
Mamy zawarte  
odpowiednie umowy  
zabezpieczające  
nasze funkcjonowanie. 
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Wicepremier stawia na węgiel

Do czasu uruchomienia pierwszych bloków jądrowych 
żadna kopalnia węgla kamiennego nie może zostać 

zamknięta. Rząd nie wycofuje się z daty końcowej 
wygaszania górnictwa (2049 rok), jednak dopuszcza 
możliwość budowy nowych szybów kopalnianych. 
Co prawda nie na Śląsku, tylko na Lubelszczyźnie, 
ale mimo wszystko jest to zmiana w polityce rządu. 
O ewentualnych korektach dotychczasowej polityki 
węglowej i energetycznej wicepremier, minister ak-
tywów państwowych Jacek Sasin mówił w rozmowie 
z tygodnikiem Sieci. Wicepremier przyznał, że rząd 
musi podjąć decyzję o tym, w jakim stopniu inwestować 
w górnictwo i czy w ogóle inwestować. Sadzę, że od-
powiedź na pytanie „Czy w ogóle inwestować?” jest 
na tak. Co zdaniem Jacka Sasina przemawia za taką 
decyzją? „Nie może być tak, że będziemy pogłębiali 
proces uzależnienia od importowanego węgla, dużo 
droższego niż nasz. Dlatego musimy odwlec proces za-
mykania kopalń. Nie wycofujemy się z daty końcowej, 
z 2049 roku, ale ta krzywa, która miała charakter stale 
spadający, będzie spłaszczona” – wyjaśnił wicepremier. 

P rzytaczam te wypowiedzi, bo zastanawiam się, na ile 
informacje przekazane w rozmowie z tygodnikiem 

Sieci ocierają się o ostateczne decyzje, a na ile są kon-
cepcjami wymagającymi dopracowania, dodatkowych 
analiz i uzgodnień. Dyskusja na temat uaktualnienia 
i urealnienia ustaleń związanych z transformacją gór-
nictwa po wybuchu wojny w Ukrainie trwa od wielu 
miesięcy. Z jednej strony oczekuje się od górnictwa 
zwiększonego wydobycia, a z drugiej strony jest obo-
wiązujący harmonogram zamykania kopalń. Mało tego, 
jeżeli zwiększyłoby się wydobycie, mogłoby się okazać, 
że niektóre kopalnie trzeba byłoby zamknąć wcześniej. 
Wypowiedź wicepremiera Sasina jest jasna: jak długo 
nie będzie pracować elektrownia atomowa, tak długo 
żadna kopalnia nie zostanie zamknięta. Na razie jest 
to dla mnie fakt medialny, ale bardzo istotny – wice-
premier stawia na węgiel.

 •

Pobożne życzenie

W polskich mediach szeroko cytowano i omawiano 
wywiad dla brukselskiego portalu Politico, jaki 

udzielił Thierry Breton, unijny komisarz odpowiedzial-
ny za rynek wewnętrzny. Co wzbudziło tak wielkie 
zainteresowanie? Breton ostrzegł, że zakaz sprzedaży 
aut o napędzie spalinowym, który ma wejść w życie 
w 2035 roku, doprowadzi do „gigantycznych zakłóceń” 
w gospodarce UE. 

Jego zdaniem gra toczy się o 600 tys. miejsc pracy, które 
zostaną zlikwidowane w procesie przejścia z samo-

chodów spalinowych na elektryczne. – Nie mówimy 
tylko o wielkich producentach samochodów, którzy 
na pewno sobie poradzą, ale o całym „ekosystemie” 
i o produkcji energii elektrycznej – przytaczają polskie 
media wypowiedź komisarza. Warto zwrócić uwagę 
i zapamiętać jego wyliczenia – aby wyprodukować 
samochody elektryczne, które mają zastąpić trady-
cyjne, UE „będzie potrzebować 15 razy więcej litu do  
2030 roku, cztery razy więcej kobaltu, cztery razy wię-
cej grafitu, trzy razy więcej niklu”. Skąd wziąć potrzeb-
ne surowce? Na razie nie wiadomo. 

Najprawdopodobniej taki wzrost zapotrzebowania 
na surowce niezbędne do produkcji samochodów 

elektrycznych oznacza uzależnienie się od dostaw 
z Chin, z Rosji i z kilku krajów, które nie są przyjazne 
Unii Europejskiej. W dodatku jeśli chcemy, żeby po  
2035 roku produkowano i rejestrowano tylko samo-
chody elektryczne, zapotrzebowanie na energię elek-
tryczną w UE wzrośnie nawet o 25 proc., a powinna 
to być energia ze źródeł odnawialnych. Ile trzeba będzie 
postawić wiatraków i zbudować instalacji fotowoltaicz-
nych? Tego na razie nie wiadomo. Na pewno bardzo 
dużo, a do tego będą potrzebne surowce, których Unia 
Europejska nie ma albo ma bardzo małe zasoby. Oka-
zuje się, że porozumienie polityczne wypracowane 
przez Radę UE i Parlament Europejski dotyczące zakazu 
sprzedaży samochodów spalinowych jest kolejnym 
pobożnym życzeniem.  •

F E L I E T O N

Optymistyczne sto miliardów
Optymistyczny tytuł w jednej z gazet codziennych – „Pol-
ska zapłaci za realizację projektu jądrowego 100 mld 
złotych”. Rząd przyjął uchwałę, jego oficjalni przedstawi-
ciele podpisali w USA porozumienie dotyczące budowy 
pierwszej elektrowni atomowej. Otwarty został kolejny, 
obok fotowoltaiki i wiatraków, kierunek zapewnienia 
krajowi nowych źródeł energii. 

Wstępnie liczone koszty pierwszej elektrowni mają 
wynieść 90–100 mld złotych. Część płacona będzie 
bezpośrednio, część w systemie skomplikowanych 
dwustronnych rozliczeń z wykonawcami zza Atlanty-
ku. Jak konkretnie będzie to wyglądać, nie wiadomo. 
Premier wyjaśnił, że dobrze by się stało, gdyby udział 
strony amerykańskiej był jak największy. Ale nawet 
jeśli będzie najmniejszy, to i tak będzie ważny. A ener-
gia – najtańsza. 

Osobnym tematem jest to, że powstanie tej elek-
trowni (oraz dwóch kolejnych) wywrze odczuwalny 
wpływ na przyszłą ekonomiczną sytuację kraju. I tu po-
jawia się kwestia sposobu mówienia o tym. Bo kosztów 
nie będzie pokrywać abstrakcyjnie pojmowana Polska 
przez abstrakcyjny Skarb Państwa z abstrakcyjnych 
i niewyczerpywalnych środków państwowych, tylko 
my wszyscy. Praktycznie nie ma znaczenia, czy owe 
koszty już teraz obciążą bieżące rachunki za prąd, 
czy zostaną wyjęte ze wspólnej kasy całego kraju, od-
bijając się na sytuacji budżetu, na podatkach, a więc 
na płacach, świadczeniach, emeryturach i wszelkich 
przyszłych innych inwestycjach. 

W tym samym czasie co informacja o amerykań-
skim kontrakcie pojawiła się wiadomość o rozpoczęciu 
przez rząd prac nad możliwością lokowania środków 
przeznaczonych na emerytury za granicą w krajach 
eurolandu. Trochę to niepokoi, bo może wskazywać 
na większą wiarę w umiejętność sensownego inwe-
stowania przez cudzoziemców niż przez krajowych 
finansistów.  ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
poseł RP

Kij w mrowisko
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przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

W KOPALNI CZSM POŁUDNIE W STONAWIE w pobliżu Karwi-
ny podczas obsługi maszyn zginął polski górnik, za-
trudniony w firmie podwykonawczej Alpex. Pracował 
jako technik w zespole przygotowania wydobycia. Był 
to drugi śmiertelny wypadek w kopalniach koncernu 
OKD w tym roku.

DWAJ GÓRNICY ZOSTALI POSZKODOWANI wskutek wstrząsu 
o magnitudzie ponad 2,66, do którego doszło w nale-
żącej do PGG kopalni Marcel w Radlinie. Ich obrażenia 
były niegroźne, wypadki zakwalifikowano jako lekkie. 
Gdy doszło do wstrząsu, górnicy prowadzili 900 m pod 
ziemią prace likwidacyjne.

TRZECH GÓRNIKÓW Z KOPALNI BIELSZOWICE, będącej częścią 
kopalni zespolonej Ruda w Rudzie Śląskiej, doznało 
lekkich obrażeń wskutek podziemnego wstrząsu o nie-
wielkiej energii sejsmicznej. Spowodował on między 
innymi przemieszczenie fragmentów węgla do wyro-
biska. W przodku chodnika wykonywane były prace 
konserwacyjne.

W LATACH 2023–2025 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA dostar-
czy koncernowi hutniczemu ArcelorMittal Poland wę-
giel koksowy o wartości przekraczającej 7 mld złotych. 
Firmy zawarły w tej sprawie aneks do wiążącej je umo-
wy wieloletniej. Będzie ona przedłużona na kolejne 

lata, maksymalnie do końca 2029 roku, po uzgodnieniu 
struktury jakościowo-ilościowej, jeżeli żadna ze stron 
jej nie wypowie.

PODOBNIE JAK W SIERPNIU WRZEŚNIOWE INDEKSY CEN WĘGLA 
były pod wpływem korekt księgowych wynikających 
z renegocjacji kontraktów na dostawy tego paliwa z ko-
palń do elektrowni i ciepłowni. Tak wyliczony indeks 
cen węgla dla energetyki wyniósł we wrześniu 628,20 
złotych za tonę (29,34 złotych za gigadżul wytworzonej 
z węgla energii), zaś indeks cen węgla dla ciepłownic-
twa wzrósł do kwoty 1508,95 złotych za tonę (w ujęciu 
jakościowym 62,56 złotych za gigadżul) – wynika z da-
nych ARP.

WRZESIEŃ PRZYNIÓSŁ NIEWIELKI SPADEK CEN WĘGLA NA ŚWIECIE 
– ceny surowca o wzorcowych parametrach w portach 
ARA zmalały w odniesieniu do sierpnia br. o 1,4 proc., 
były jednak o 89,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Pol-
skie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA 
wyniosły we wrześniu 154,26 dolarów za tonę węgla 
dla energetyki i 328,88 dolarów za tonę węgla dla cie-
płownictwa – podała ARP.

– POŁĄCZENIE PGE, GRUPY TAURON I GRUPY ENEA TO BARDZO 
DOBRY POMYSŁ – ocenił w wywiadzie radiowym prezes 
PGE Wojciech Dąbrowski. Dodał, że w konsekwencji 

powstałaby w przyszłości firma łącząca dystrybucję, 
odnawialne źródła energii i ciepłownictwo. – Potrzeba 
do tego akceptacji rządu i strony społecznej – zaznaczył.

RZĄD PRZYJĄŁ UCHWAŁĘ W SPRAWIE BUDOWY WIELKOSKALOWYCH 
ELEKTROWNI JĄDROWYCH W POLSCE. Pierwszy blok ma być 
wybudowany w gminie Choczewo w amerykańskiej 
technologii przez Westinghouse. Z kolei spółki PGE i ZE 
PAK oraz koreański KHNP podpisały list intencyjny 
w sprawie opracowania planu budowy elektrowni ato-
mowej w Pątnowie opartej na koreańskiej technologii. 
Docelowo w Polsce mają powstać trzy siłownie jądrowe.

GRUPA TAURON URUCHOMIŁA W GMINACH WOLBÓRZ I MOSZCZE-
NICA (ŁÓDZKIE) FARMĘ WIATROWĄ o mocy 30 megawatów. 
To 10. elektrownia wiatrowa Taurona, którego łączna 
moc zainstalowana w tej technologii sięgnęła 410 MW.

KOPALNIA SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH będzie 
co najmniej w połowie zasilana energią elektryczną 
z metanu – wynika z informacji Grupy Bumech, która 
jest właścicielem zakładu. Dzięki koniunkturze na wę-
giel grupa notuje obecnie rekordowe wyniki i prowadzi 
inwestycje w kopalni. Szacunkowy zysk brutto Grupy 
Bumech w trzech kwartałach 2022 roku wyniósł blisko 
360 mln złotych, z czego ponad 172 mln złotych w trze-
cim kwartale. •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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„W jastrzębskiej kopalni Zofiówka, gdzie 
w kwietniu tego roku zginęło 10 górników, 
prognoza zagrożeń, stosowana profilak-
tyka i sposób wykonywania robót były 
prawidłowe” – uznała komisja Wyższego 
Urzędu Górniczego, która w końcu paź-
dziernika zakończyła trwające blisko pół 
roku badanie przyczyn i okoliczności tego 
wypadku. Eksperci uznali, że nie sposób 
było przewidzieć tak silnego wstrząsu, 
który gwałtownie uwolnił tak dużą ilość 
metanu. 

Badania wykazały, że węgiel w po-
bliżu miejsca katastrofy był szczególnie 
nasycony tym gazem, co potwierdziła 
szczegółowa analiza sorpcyjności węgla 
w tym rejonie.

PRAWIDŁOWA  
OCENA ZAGROŻEŃ 
I PROFILAKTYKA
– Żadna z bieżąco stosowanych me-

tod oceny zagrożenia tąpaniami oraz 
metod oceny zagrożenia metanowego 
– sejsmologia, sejsmoakustyka, wierce-
nia małośrednicowe, rozeznanie gór-
nicze – nie wskazywała na możliwość 
wystąpienia wstrząsu o energii 4 x 106 J 
i związanego z nim wypływu metanu, 
a tym samym nie dawała podstaw do an-
tycypacji wystąpienia tąpnięcia i wypły-
wu znacznej ilości metanu do wyrobiska 
– czytamy w raporcie. – Prognoza zagro-
żeń, stosowana profilaktyka, sposób wy-
konywania robót górniczych – wszystko 
to było robione w zgodzie z przepisami, 
z obecną wiedzą naukową i obecnym 
doświadczeniem, jakie polskie górnictwo 
węgla kamiennego posiada – tłumaczył 
podczas konferencji prasowej w siedzi-
bie WUG przewodniczący komisji, dy-
rektor Departamentu Górnictwa w tym 
urzędzie Zbigniew Rawicki. Badania 
sorpcyjności węgla wykazały, że suro-
wiec w rejonie katastrofy był szczególnie 
nasycony metanem. Eksperci przyznają, 
że byli zaskoczeni takim – jak to określo-
no – zjawiskiem geogazodynamicznym.  
– Gaz ten w konsekwencji silnego wstrzą-
su wypłynął do wyrobiska – tłumaczył 
dyrektor Rawicki.

KUMULACJA  
PODZIEMNYCH ZAGROŻEŃ
Do katastrofy w kopalni Zofiówka 

doszło 23 kwietnia tego roku w wyrobi-
sku 900 m pod ziemią. Dwa dni później 
prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
Adam Mirek powołał specjalną komisję 
do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności 
tragedii. Jej zadaniem było między in-
nymi wyjaśnienie sprawy pod kątem 
naukowo-technicznym oraz wydanie 
zaleceń i rekomendacji, by do podob-
nych tragedii nie dochodziło w przy-
szłości. W toku prac komisja zleciła 
wiele ekspertyz, powołała też kilka ze-
społów problemowych. Szef specjalnej 
komisji podkreślił, że do tragedii doszło 
w rejonie, gdzie kumulowało się wiele 

podziemnych zagrożeń: zagrożenie me-
tanowe, zagrożenie tąpaniami oraz za-
grożenie wyrzutami metanu i skał. Oce-
niono, że kopalnia w odpowiedni sposób 
rozpoznawała te ryzyka i stosowała 
profilaktykę adekwatną do prognozo-
wanego oraz rzeczywistego zagrożenia, 
nie była jednak w stanie przewidzieć 
wstrząsu. Nie było też prawnego obo-
wiązku przeprowadzania specjalnych 
badań sorpcyjności węgla, które wyko-
nano później na zlecenie komisji – jeden 
z jej wniosków dotyczy właśnie rozsze-
rzenia badań sorpcyjności pokładów.

Żadna z bieżąco stosowanych 
metod oceny zagrożenia 
tąpaniami oraz metod oceny 
zagrożenia metanowego – 
sejsmologia, sejsmoakustyka, 
wiercenia małośrednicowe, 
rozeznanie górnicze – nie 
wskazywała na możliwość 
wystąpienia wstrząsu 
o energii 4 x 10 6 J i związanego 
z nim wypływu metanu, a tym 
samym nie dawała podstaw 
do antycypacji wystąpienia 
tąpnięcia i wypływu znacznej 
ilości metanu do wyrobiska.

METAN NIE DAŁ SZANS

W toku prac komisji WUG potwier-
dzono, że katastrofę spowodowało tąp-
nięcie wywołane wstrząsem o magnitu-
dzie ponad 2,5 stopnia. Wstrząs ten, poza 
zniszczeniami w wyrobisku, w którym 
zginęli ludzie, spowodował gwałtowny, 
duży wypływ metanu (około 125 tys. m 
sześc. gazu w ciągu minuty) – wówczas 
wyrobisko w 100 proc. wypełniło się 
gazem. Ośmiu górników udusiło się w at-
mosferze nienadającej się do oddycha-
nia, dwaj z nich mieli też obrażenia me-
chaniczne, a przyczyną śmierci dwóch 
kolejnych były wyłącznie urazy mecha-
niczne. Prowadzoną po wypadku czte-
rodniową akcję, w której uczestniczyło  
71 zastępów ratowniczych wychodzących 
z bazy aż 116 razy, komisja WUG oceniła 
pozytywnie. Oddzielne postępowania 
w sprawie tragedii – między innymi pod 
kątem ewentualnych nieprawidłowości 
w kopalni, organizacji pracy i zgodności 
dokumentacji z rzeczywistością – prowa-
dzą Okręgowy Urząd Górniczy w Rybni-
ku oraz prokuratura. Ich ustalenia nie 
zostały dotąd przedstawione.

20 REKOMENDACJI,  
BY BYŁO BEZPIECZNIEJ
W swoim sprawozdaniu komisja 

WUG sformułowała łącznie 20 wniosków, 

z których sześć skierowano do Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, sześć do wszyst-
kich przedsiębiorców górniczych, pięć 
do jednostek naukowo-badawczych, 
a trzy do jednostek ratownictwa górni-
czego. Jedno z zaleceń dotyczy na przy-
kład wyposażenia górników w specjal-
ne, niewielkie i lekkie aparaty tlenowe, 
które umożliwiałyby natychmiastowe 
skorzystanie z nich w razie zagrożenia. 
Jastrzębska Spółka Węglowa została 
zobowiązana do wykonania projektu 
technicznego kontynuacji robót w rejo-
nie katastrofy, określający pięć etapów 
działań koniecznych do podjęcia, aby 
wznowić tam prace górnicze. Projekt ten 
musi następnie zaakceptować specjalna 
Komisja WUG ds. Zagrożeń w Zakładach 
Górniczych.

REJON KATASTROFY 
W PNIÓWKU  
NADAL ZAMKNIĘTY
Poza przedstawicielami nadzoru gór-

niczego w składzie specjalnej komisji 

wyjaśniającej przyczyny i okoliczności 
katastrofy znaleźli się przedstawiciele 
Akademii Górniczo-Hutniczej, Politech-
niki Śląskiej, Głównego Instytutu Gór-
nictwa, związków zawodowych, Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
i Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. 
Do tragedii w Zofiówce doszło trzy dni 
po katastrofie w kopalni Pniówek, rów-
nież należącej do Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. W wyniku wybuchów metanu 
życie straciło tam 16 osób – dziewięć 
ofiar to górnicy i ratownicy górniczy, 
którzy po pierwszym wybuchu ruszy-
li na pomoc poszkodowanym. Siedmiu 
innych pracowników dotąd nie odna-
leziono – ze względu na ekstremalnie 
trudne warunki pod ziemią, zagrożony 
rejon, gdzie pozostali zmarli górnicy, 
został otamowany. Dotąd nie udało się 
wydostać ciał górników oraz przeprowa-
dzić pod ziemią wizji lokalnej. Kolejne 
posiedzenie specjalnej komisji badają-
cej przyczyny tej tragedii zaplanowano 
na listopad. MH

Komisja WUG: Wstrząs i wypływ metanu były nie do przewidzenia 

Pokład w Zofiówce  
był szczególnie nasycony metanem

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 438 8000

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki, 
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie, 
Nagrodę coroczną wypłacaną 
w lipcu, 
Nagrodę miesięczną za frekwencję.

Więcej benefitów znajdziesz 
na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny  i Twoich finansów.

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy nowych pracowników.  

Zatrudnimy 

spawaczy, ślusarzy
i operatorów 
obróbki skrawaniem
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– Górnictwo nie tylko samo jest rentowne, 
ta branża ratuje rentowność całej polskiej 
gospodarki; wyłącznie dzięki taniemu pol-
skiemu węglowi cena energii w Polsce 
od wielu miesięcy należy do najniższych 
w Europie – ocenili związkowcy z Solidar-
ności w liście otwartym do prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego. 

Pod wystąpieniem podpisali się: lider 
śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz, 
szef górniczej Solidarności Bogusław 
Hutek i przewodniczący Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki „S” Jarosław 
Grzesik. Związkowcy wyrazili oburze-
nie niedawnymi wypowiedziami pre-
zesa PiS na temat górnictwa, oceniając, 
iż – jak czytamy w liście – „opowiadając 
publicznie kompletne niedorzeczności 
na temat węgla”, lider rządzącej partii 
wykazał się „nie tylko brakiem wiedzy, 
ale przede wszystkim skrajną arogancją 
– arogancją wobec ciężkiej pracy gór-
ników, wobec całego Górnego Śląska”. 
Wywołane wypowiedziami prezesa PiS 
poruszenie wśród związkowców łagodzi 
wicepremier Jacek Sasin, który w wy-
wiadzie prasowym zadeklarował, że na-
leży odwlec proces zamykania kopalń, 
choć z zachowaniem granicznej daty 
ich działania do 2049 roku. Szef MAP 
ocenił, że do czasu uruchomienia pierw-
szych bloków jądrowych (co ma nastąpić 
w roku 2033) żadna kopalnia nie może 
zostać zamknięta.

DZIŚ GÓRNICTWO  
JEST RENTOWNE!
– Napisaliśmy list otwarty, ponie-

waż zbulwersowało nas to, w jaki spo-
sób szef rządzącej partii wypowiada 
się o górnikach, górnictwie i węglu. 
Przypomnieliśmy mu, że w 2015 roku 
mówił co innego, deklarując inwe-
stycje w węgiel i słusznie krytykując 
to, co z górnictwem robiła wówczas 
Platforma Obywatelska. Jednocześnie 
trzeba oddać Prawu i Sprawiedliwości 
honor za to, że po przejęciu władzy ura-
towało branżę od bankructwa, którego 
groźba wisiała wówczas nad spółkami 
węglowymi. PiS uporządkował sytuację, 
a ci, którzy wówczas do niej doprowa-
dzili, a dziś stanowią opozycję, powinni 

raczej milczeć – tłumaczy szef górniczej 
Solidarności Bogusław Hutek. Związ-
kowców zbulwersowały wypowiedzi 
Jarosława Kaczyńskiego z 26 paździer-
nika, kiedy na spotkaniu w Radomiu 
mówił między innymi, że nie można 
„w ramach gospodarki rynkowej utrzy-
mywać kopalń, które przynoszą stałe 
straty” oraz że „węgiel ze Śląska jest 
w tej chwili średniej jakości, często na-
wet słabszej”. Ocenił również, że „cena 
węgla spada i można sądzić, że będzie 
spadała”. Zaznaczył, że rząd zamierza 
inwestować w energetykę wiatrową 
i atomową. Półtora tygodnia później 
na spotkaniu w Suwałkach Jarosław 
Kaczyński podkreślał jednak, że „nowy 
etap rozwoju naszej energetyki nie 
oznacza, że zrezygnujemy z naszych 
starych źródeł”. – Musimy mieć także 
swój zasób energetyczny i my wiemy, 
że tym zasobem jest po prostu węgiel – 
powiedział prezes PiS.

HUTEK: NIE WYCIĄGAMY RĄK 
PO PIENIĄDZE Z BUDŻETU
Liderów regionalnych i branżowych 

struktur Solidarności najbardziej poru-
szyły słowa z Radomia o nierentownych 
kopalniach oraz spadających cenach 
węgla. – Istotnie, tuż po rosyjskiej inwa-
zji na Ukrainę węgiel kamienny na eu-
ropejskich rynkach kosztował nawet  
420 dol./t. Obecnie cena ta wynosi 
około 240 dol./t, czyli w przeliczeniu 
na złotówki około 1150 złotych. Tymcza-
sem polskie kopalnie sprzedają węgiel 
do elektrowni za około 400 złotych – 
mówi Dominik Kolorz. – Tylko i wyłącz-
nie dzięki taniemu polskiemu węglowi 
cena energii w Polsce od wielu miesięcy 
należy do najniższych w Europie – pod-
kreślili w swoim liście związkowcy. Jak 
napisali, pomimo że spółki górnicze 
sprzedają węgiel energetyce znacznie 
poniżej jego wartości rynkowej, polskie 
kopalnie przynoszą zyski. Górnictwo 
nie tylko samo jest rentowne. Ta branża 
ratuje rentowność całej polskiej gospo-
darki – zaznaczono w piśmie. Bogusław 
Hutek podkreśla, że dziś kopalnie nie 
wyciągają rąk po kolejne pieniądze z bu-
dżetu. – Dotychczasowe subwencje dla 
kopalń wynikały z umowy społecznej 

i były mniejsze od zakładanych. Na przy-
szły rok nie ma planów subsydiowania 
górnictwa. Gdyby od początku kryzy-
su, spowodowanego wojną na Ukrainie, 
spółki węglowe sprzedawały energetyce 
węgiel w cenach ARA, górnictwo już 
wtedy byłoby w pełni samowystarczalne 
i bardzo dochodowe – podkreśla szef 
górniczej „S”.

OZE I ATOM  
– A CO Z WĘGLEM?
Sprzeciw związkowców wzbudzi-

ła również deklaracja, zgodnie z którą 
rząd ma obecnie stawiać na energety-
kę wiatrową. Autorzy pisma określili te 
plany mianem sabotażu gospodarczego 
i działaniem na szkodę bezpieczeństwa 
kraju. – Jeśli kopalnie należy likwidować, 
bo rzekomo przynoszą straty, to energia 
odnawialna w ogóle nie ma racji bytu 
w gospodarce wolnorynkowej. Na świe-
cie nie ma kraju, w którym energetyka 
odnawialna działa na zasadach rynko-
wych. Funkcjonuje ona wyłącznie dzięki 
olbrzymim dopłatom – napisali przedsta-
wiciele Solidarności. Ich zdaniem wypo-
wiedź prezesa PiS stawia pod znakiem 
zapytania realizację umowy społecznej 
dotyczącej transformacji górnictwa, pod-
pisanej przez rząd i związki zawodowe 
w maju ub.r. – Podpisaliśmy umowę 
społeczną, godząc się na stopniowe wy-
gaszanie górnictwa w ciągu kolejnych 
trzech dekad, wiedząc, że taką ścieżkę 
wytycza nam Unia Europejska. Dziś 
słyszymy, że to nie tyle polityka Unii, 
co plan polskiego rządu. Nie negujemy 
rozwoju OZE i budowy energetyki jądro-
wej, ale upominamy się o miejsce węgla, 
które gwarantuje mu umowa społeczna, 
a więc także obiecane inwestycje w ni-
skoemisyjne technologie węglowe. Żeby 
zapewnić górnictwu ustaloną przyszłość, 
upominamy się o notyfikację umowy 
społecznej i realizację wynikających 
z niej zobowiązań – wyjaśnia Bogusław 
Hutek.

SASIN: KRZYWA ZAMYKANIA 
KOPALŃ BĘDZIE SPŁASZCZONA
Umowa społeczna określa zasady 

i tempo stopniowego wygaszania bran-
ży węgla energetycznego do 2049 roku. 

Data ta – jak zadeklarował w niedaw-
nym wywiadzie dla Sieci wicepremier 
Jacek Sasin – ma zostać utrzymana, 
jednak obecnie przed rządem stoi bar-
dzo poważna decyzja w sprawie tego, 
na jaką skalę inwestować w górnictwo. 
– Zakładaliśmy, że wygaszanie górnic-
twa potrwa do 2049 roku; zbudowali-
śmy harmonogram zamykania kopalń, 
zapewniliśmy spokój społeczny temu 
procesowi, co uważam za jeden z mo-
ich największych sukcesów w polityce. 
Dziś musimy ten harmonogram zrewi-
dować – powiedział minister aktywów 
państwowych. Jego zdaniem do cza-
su uruchomienia pierwszych bloków 
jądrowych żadna kopalnia nie może 
zostać zamknięta. – Nie może być tak, 
że będziemy pogłębiali proces uza-
leżnienia od importowanego węgla, 
dużo droższego niż nasz. Dlatego mu-
simy odwlec proces zamykania kopalń.  
Nie wycofujemy się z daty końcowej, 
z 2049 roku, ale ta krzywa, która miała 
charakter stale spadający, będzie spłasz-
czona – zapowiedział w wywiadzie 
wicepremier. Nie wykluczył przy tym 
uruchamiania nowych szybów. – Być 
może będziemy drążyli nowe szyby, ale 
raczej nie na Śląsku, gdzie złoża są wy-
eksploatowane, gdzie jest dużo metanu 
i są kosztowne szkody górnicze. Mamy 
zinwentaryzowane złoża na Lubelsz-
czyźnie. Tam działa kopalnia Bogdanka, 
która uruchomi kolejny szyb wydobyw-
czy – dziś służący jako wentylacyjny 
– w ciągu trzech–czterech lat. Wkrótce 
Bogdanka stanie się własnością Skar-
bu Państwa i być może zacznie drążyć 
kolejne szyby – powiedział Jacek Sasin. 
Ocenił, że wydobycie węgla w Polsce bę-
dzie nieco wyższe niż w latach poprzed-
nich, a luka rynkowa jest uzupełniana 
importem. – Wszystko jednak wskazuje, 
że węgla dla elektrowni będzie więcej, 
niż potrzeba, bo importowany węgiel 
musimy przesiewać i zostaje z niego 
miał. Węgla energetycznego, z którego 
korzystają zwykli Polacy, będzie z kolei 
w sam raz. Wolałbym, by było za dużo, 
niż by zabrakło – powiedział wicepre-
mier w listopadowym wywiadzie dla 
tygodnika Sieci.

 HANNA KRZYŻOWSKA

Solidarność ostro do prezesa PiS

Górnictwo wspiera gospodarkę

Skarb Państwa stał się jedynym właścicie-
lem wszystkich akcji Polskiej Grupy Górni-
czej – największego krajowego producenta 
węgla kamiennego. Stosownych wpisów 
dokonano w końcu października w reje-
strze akcjonariuszy spółki, co zwieńczyło 
zainicjowany latem tego roku proces na-
bycia akcji przez państwo. 

Skarb Państwa przejął 39 167 181  
akcji PGG, dotąd należących do kontro-
lowanych przez państwo spółek: PGNiG 
Termika, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna, Enea, Węglokoks, Polski 

Fundusz Rozwoju, Towarzystwo Finan-
sowe Silesia oraz ECARB (spółka zależna 
Energi z Grupy PKN Orlen). Za każdy z na-
bywanych pakietów akcji Skarb Państwa 
zapłacił symboliczną złotówkę.

3 sierpnia tego roku dotychczasowi 
akcjonariusze PGG podpisali warunkową 
umowę sprzedaży Skarbowi Państwa po-
siadanych akcji grupy. Warunkiem fina-
lizacji umowy było niewykonanie prawa 
pierwokupu przysługującego Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podsta-
wie ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego. KOWR zrezygnował z tego prawa.

– W rezultacie 25 października  
2022 roku można było dokonać wpi-
sów w rejestrze akcjonariuszy spółki, 
potwierdzających przeniesienie pra-
wa własności akcji na Skarb Państwa. 
Tym samym Polska Grupa Górnicza SA 
stała się jednoosobową spółką Skarbu 
Państwa RP – poinformował rzecznik 
PGG Tomasz Głogowski. Przejęcie ak-
cji PGG przez Skarb Państwa to kolejny 
etap porządkowania struktury własno-
ściowej górnictwa węgla kamiennego 
w kontekście realizowanego od tego 
roku programu publicznego wsparcia 

dla tej branży. Ponieważ w sprawozda-
niach finansowych grup energetycznych 
wartość inwestycji w górniczą spółkę 
wynosiła zero złotych, transakcja zbycia 
akcji na rzecz Skarbu Państwa w żaden 
sposób nie wpłynęła na wyniki giełdo-
wych spółek.

O tym, że Skarb Państwa ma stać się 
bezpośrednim właścicielem wszystkich 
akcji PGG, Taurona Wydobycie i spółki 
Węglokoks Kraj, zdecydowano już ponad 
rok temu, krótko po podpisaniu umo-
wy społecznej w sprawie tempa i zasad 
transformacji górnictwa.  HK 
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Właściciel ten sam, choć nie taki sam
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Bez finansowania węgla koksowego nie 
będzie transformacji klimatycznej Europy. 
To jedna z konkluzji podsumowujących 
Kongres Bankowości Korporacyjnej i In-
westycyjnej. Spotkanie z udziałem eko-
nomistów, ekspertów i przedsiębiorców 
odbyło się w Warszawie na Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych.

Jastrzębska Spółka Węglowa była 
partnerem debaty, której gospodarzem 
został Robert Ostrowski, zastępca pre-
zesa zarządu JSW ds. ekonomicznych. 
Wielokrotnie zwracał uwagę, że prze-
prowadzenie zielonej transformacji bez 
finansowego wsparcia węgla koksowego 
jest wręcz niemożliwe. – Mamy plany 
rozwojowe, które potrzebują stabilnego 
finansowania. Bez zewnętrznego wspar-
cia w formie kredytów, pożyczek czy ob-
ligacji nasze plany zielonej transformacji 
nie będą miały miejsca – przekonywał 
Robert Ostrowski, zastępca prezesa za-
rządu JSW ds. ekonomicznych. – Odkąd 
jesteśmy spółką notowaną na Giełdzie 
Papierów Wartościowych, przebijamy 
się do świadomości zarządów banków. 
W Polsce jest nam łatwiej, jednak jeśli 
centrale banków znajdują się za grani-
cą, hasło „węgiel”, bez względu na to, 

o jaki węgiel chodzi, od razu spotyka się 
z negatywnym odbiorem i decyzją: „Nie 
finansujemy” – zwrócił uwagę Robert 
Ostrowski. 

Eksperci są zgodni: węgiel kokso-
wy, główny produkt Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej, spotyka się z barierą nie-
zrozumienia. – Węgiel energetyczny 
i węgiel koksowy to nie są zastępujące 
się surowce. Inny jest łańcuch wartości 
i inne przeznaczenie. Węgiel energetycz-
ny będzie wypierany przez OZE, węgiel 
koksowy, poprzez różne formy wyko-
rzystania go do produkcji stali, pozosta-
nie z nami – podkreślał wiceprezes JSW 
i zwrócił uwagę, że spółka powinna mieć 
wsparcie rynku kapitałowego. JSW SA 
jest przecież największym producentem 
niezbędnego do zielonej transformacji 
surowca w Unii Europejskiej. 

Dlatego Krzysztof Pietraszkiewicz, 
prezes Związku Banków Polskich, mówił 
podczas debaty, że finansowanie węgla 
koksowego, zarówno przez polskie, jak 
i zagraniczne banki, nie jest zagrożone. 
– Z chwilą, kiedy węgiel koksowy znalazł 
się na liście surowców krytycznych UE, 
to pozostaje tylko kwestia doprowadze-
nia do finału uzgodnień i wydania odpo-
wiednich aktów prawnych – powiedział 

Krzysztof Pietraszkiewicz. – Ważnym 
argumentem, jaki przemawia za progra-
mem JSW, jest to, że nie nastawia się wy-
łącznie na eksploatację, ale podejmuje 
szereg działań przyjaznych środowisku. 
To kapitalne podejście, bo oznacza świa-
domość, odpowiedzialność i rozumie-
nie tego, że ten surowiec jest krytyczny 
nie tylko dla Polski, ale też dla krajów 
Unii Europejskiej – podsumował prezes 
Związku Banków Polskich. 

Jastrzębska Spółka Węglowa, jako 
największy producent węgla koksowego 
w Unii Europejskiej, jest niezbędna w pro-
cesie transformacji klimatycznej. Ale nie 
oznacza to, że biernie czeka na wspar-
cie. W zakresie wewnętrznej transfor-
macji prowadzi wiele długofalowych 
działań, między innymi ograniczających 
ślad węglowy do 30 proc. do 2030 roku,  
oraz dąży do neutralności klimatycznej 
w 2050 roku.  MAT. PRAS JSW SA
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Kongres Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Zielona transformacja z JSW

Gdy wiosną i latem tego roku ceny wę-
gla zaczęły drastycznie rosnąć, a składy 
tego surowca zaczęły świecić pustkami, 
firmy handlujące węglem znalazły się 
pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. 

Sprawdzono ponad 200 przed-
siębiorstw, prowadzących przeszło  
250 składów we wszystkich regionach. 
W żadnym przypadku kontrola nie po-
twierdziła, by sprzedawcy zmawiali się 
w celu oferowania węgla po wyższej 
cenie lub przetrzymywali paliwo, żeby 
później sprzedać je drożej. – Pozyska-
ne przez nas dotychczas informacje nie 
wskazują, że pomiędzy przedsiębiorca-
mi prowadzącymi składy węgla mogło 
dojść do porozumień ograniczających 
konkurencję. 

– Wyższe ceny węgla oraz ogranicze-
nia w jego dostępności wynikały z przy-
czyn zewnętrznych, które były przede 
wszystkim skutkiem rosyjskiej agresji 
na Ukrainę – tłumaczy prezes UOKiK 
Tomasz Chróstny. Zastrzega przy tym, 
że urząd nadal bada rynek węgla – także 
pod kątem możliwych działań ograni-
czających konkurencję. Obecnie spraw-
dzane są działania producentów, impor-
terów i dużych pośredników na rynku.

UOKIK SPRAWDZI  
KOPALNIE I IMPORTERÓW
Kontrolerzy sprawdzili również, 

czy składy magazynują węgiel w celu 

późniejszej sprzedaży z większym zy-
skiem. Nie stwierdzono przypadków, 
kiedy istotna ilość węgla znajdujące-
go się w składzie byłaby niedostęp-
na do sprzedaży bez uzasadnionego 
powodu.

 – W większości był to węgiel prze-
znaczony do dalszego posortowania, tzw. 
niesort, który nie mógł być w danym 
momencie zaoferowany potencjalnym 
nabywcom. W pozostałych przypadkach 
był to między innymi towar już sprze-
dany lub zarezerwowany – tłumaczy 
prezes UOKiK. 

Obecnie urząd kontroluje producen-
tów węgla, kopalnie oraz kilkudziesięciu 
największych importerów i dystrybu-
torów. W ramach tego postępowania 
zostanie określona wielkość i wartość 
rynku wprowadzania węgla do obrotu 
dla sektora drobnych odbiorców, w tym 
gospodarstw domowych. 

Po zakończeniu kontroli wyniki 
zostaną opublikowane w całościowym 
raporcie. 

– W dalszym ciągu badamy rynek 
węgla, w tym pod kątem możliwych 
działań ograniczających konkurencję. 
Apeluję do osób, które mają bezpośred-
nią wiedzę o takich praktykach, o kon-
takt z UOKiK. Prowadzimy program po-
zyskiwania informacji od anonimowych 
sygnalistów, w którym gwarantujemy 
pełną anonimowość dla zgłaszających – 
podkreśla Tomasz Chróstny.

MH

Sprzedawcy węgla również są ofiarami, nie sprawcami kryzysu

Składy paliw pod lupą UOKiK

Robert Ostrowski, zastępca prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych: — Bez zewnętrznego wsparcia w formie 
kredytów, pożyczek czy obligacji nasze plany zielonej transformacji nie będą miały miejsca
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NOWY GÓRNIK: Brakuje węgla. Jak Tauron 
Wydobycie wpisuje się w program za-
pewnienia paliwa na sezon zimowy? Czy 
zwiększa wydobycie węgla przeznaczo-
nego dla sektora komunalno-bytowego?

JACEK PYTEL: Wchodzimy w skład Grupy 
Tauron. Przez wiele lat około 70–80 proc. 
naszej produkcji trafiało do energetyki, 
przede wszystkim do elektrowni i elek-
trociepłowni skupionych w Grupie Tau-
ron, natomiast węgla sortymentowego 
(tj. grubego i średniego), przeznaczonego 
dla sektora komunalno-bytowego, sprze-
dawaliśmy niewiele. Sytuacja zmieniła 
się po najeździe Rosji na Ukrainę. Dla 
nas jasne było, że import węgla z Rosji 
zostanie zablokowany, a to będzie ozna-
czało braki tego paliwa na rynku. Dla-
tego postanowiliśmy tak zorganizować 
produkcję, aby zwiększyć udział węgla 
sortymentowego.

Przed wojną na Wschodzie średnia 
produkcja w ciągu roku węgla sorty-
mentowego z naszych kopalń wynosiła  
700-900 tys. ton. W tym roku może być 
nawet 1,1 mln ton, czyli ponad 30 proc. 
więcej. Pierwotnie nasze plany wydobyw-
cze na bieżący rok zamykały się na pozio-
mie 4,5 mln ton. Po inwazji Rosji i po ogło-
szeniu zakazu importu węgla z tego kraju 
postanowiliśmy udowodnić, że mamy 
potencjał, aby zwiększyć wydobycie. Za-
deklarowaliśmy, że ten rok zamkniemy 
wynikiem powyżej 5 mln ton. 

Proszę zauważyć, że rok 2022 zaczy-
naliśmy w przekonaniu, że na rynku bę-
dzie dostępny węgiel z Rosji i będziemy 
działać w warunkach nadpodaży tego 
paliwa. 

Oczywiście w górnictwie nie jest ła-
two szybko zwiększać produkcję w sto-
sunku do pierwotnych planów, ponie-
waż wymaga to olbrzymiego wysiłku 
organizacyjnego, finansowego i radzenia 
sobie z niespodziewanymi przeszkodami 

wynikającymi z warunków geologicz-
no-górniczych. Na przykład w trzecim 
kwartale mieliśmy spore problemy 
ze zwiększoną emisją metanu w kopal-
ni Brzeszcze i związane z tym trudności 
z przewietrzaniem. Dlatego uzyskaliśmy 
słabszy wynik, niż planowaliśmy. Te-
raz koncentrujemy się na odrobieniu 
zaległości. 

Niemałe znaczenie dla poprawy 
wyników ma to, że spółka 
w latach poprzednich przeszła 
proces głębokiej restrukturyzacji 
również w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. Obecnie 
możemy pochwalić się jednym 
z najniższych wskaźników 
zatrudnienia w obszarze 
administracji oraz wysoką 
efektywnością wydobycia 
na jednego pracownika. 

Tauron Polska Energia sprzeda Tauron Wy-
dobycie na rzecz Skarbu Państwa za 1 zło-
ty. Warunek – Tauron Wydobycie ma być 
oddłużony. Dla kogo to lepszy interes: dla 
Skarbu Państwa, dla spółki matki czy dla 
Taurona Wydobycie?

Dziś jesteśmy gotowi do przejęcia 
przez Skarb Państwa. Mamy 
zawarte odpowiednie umowy 
zabezpieczające nasze 
funkcjonowanie. Przede 
wszystkim jednak jesteśmy 
spółką, która ma określony 
udział w zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa energetycznego 
kraju w zakresie zgodnym 
z założeniami. 

Na tym, że Tauron Wydobycie wy-
chodzi z Grupy Tauron, zyskają wszyst-
kie strony, a jest to konsekwencją re-
alizacji programu dla górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce przyjętego przez 
rząd oraz umowy społecznej. W ramach 
tych dwóch programów realizujemy na-
łożone na nas obowiązki. Między innymi 
spółka przygotowywała się do wydziele-
nia z Grupy Tauron. I ten proces został 
zrealizowany. 

Dziś jesteśmy gotowi do przejęcia 
przez Skarb Państwa. Mamy zawarte 
umowy zabezpieczające nasze funkcjo-
nowanie. Przede wszystkim jednak jeste-
śmy spółką, która ma określony udział 
w zagwarantowaniu bezpieczeństwa 
energetycznego kraju w zakresie zgod-
nym z założeniami. 

W ramach umowy społecznej przyję-
liśmy perspektywę likwidacji zakładów 
górniczych do 2049 roku. Pomimo tego, 
że sytuacja się zmieniła, mamy olbrzymi 
deficyt węgla, to w dłuższej perspek-
tywie w żaden sposób nie zmieniły się 
założenia związane z ochroną klimatu 
i odejściem gospodarki unijnej od węgla. 
Polska zobowiązała się, że ten proces 
zakończy się w 2049 roku. To są doku-
menty podpisane i realizowane. Sytuacja 
związana z wojną w Ukrainie jest przej-
ściowa. Na trudności musimy reagować 

elastycznie i pamiętać, że długofalowe 
założenia się nie zmieniły. 

Działania w ochronie klimatu są ak-
tualne przez cały czas. Równolegle w ob-
szarach działania zakładów górniczych 
spółki prowadzone są procesy proeko-
logiczne ukierunkowane na ochronę 
środowiska, na przykład w Zakładzie 
Górniczym Brzeszcze posiadamy najno-
wocześniejszą w kraju instalację do wy-
chwytywania metanu, który wydziela 
się ze złóż węgla podczas eksploatacji. 
Pozwala ona wykorzystywać cały ujęty 
gaz w celach przemysłowych, dzięki cze-
mu nie trafia on do atmosfery. Musimy 
elastycznie reagować na bieżącą sytu-
ację i pamiętać, że to w żaden sposób 
nie zmienia głównego celu, jakim jest 
zmiana miksu energetycznego w Polsce, 
w Unii Europejskiej, a w dalszej perspek-
tywie na całym świecie. 

TAURON WYDOBYCIE. Przed wojną na Wschodzie średnia produkcja 
w ciągu roku węgla sortymentowego z kopalń Taurona 

Wydobycie wynosiła 700–900 tys. ton. W tym roku może być 
nawet 1,1 mln ton, czyli ponad 30 proc. więcej. – Dla nas jasne 
było, że import węgla z Rosji zostanie zablokowany, a to będzie 
oznaczało braki tego paliwa na rynku. Dlatego postanowiliśmy 

tak zorganizować produkcję, aby zwiększyć udział węgla 
sortymentowego – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem  
Jacek Pytel, prezes Taurona Wydobycie. – Pierwotnie nasze  

plany wydobywcze na bieżący rok zamykały się na poziomie  
4,5 mln ton. Po inwazji Rosji i po ogłoszeniu zakazu importu 

węgla z tego kraju postanowiliśmy udowodnić, że mamy 
potencjał, aby zwiększyć wydobycie. 

Odpowiedź natrudną sytuację

Zakład Sobieski jest połączony z blokiem 910 MW linią kolejową o długości 4000 metrów, najkrótszą w Polsce łączącą kopalnię z elektrownią na węgiel kamienny, więc koszty transportu są 
symboliczne
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Tauron Wydobycie w pierwszym półro-
czu 2022 roku dostarczał do elektrowni 
Taurona około 66 proc. paliwa. Czy teraz 
to się zmieni?

Mamy umowy wieloletnie z pod-
miotami z energetyki zawodowej i cie-
płownictwa. Te podmioty mogą również 
opuszczać Grupę Tauron, ale to nie zmie-
ni naszej roli jako wiodącego dostawcy 
paliwa dla tych podmiotów. 

Czy Tauron Wydobycie ma przyszłość jako 
aktywo Skarbu Państwa, skoro Tauron Pol-
ska Energia sprzedaje kopalnie ze wzglę-
dów wizerunkowych? Po sprzedaży ma być 
łatwiej o kredyty, bo nie będzie ciążył 
na Tauronie negatywny obraz węgla. 

Tauron Polska Energia w tym kształ-
cie, w jakim funkcjonował, miał utrud-
nione możliwości rozwoju, szczególnie 
w realizacji Zielonego Zwrotu, czyli 

Odpowiedź natrudną sytuację
TA

U
RO

N
�W

YD
O

BY
CI

E

Zakład Sobieski jest połączony z blokiem 910 MW linią kolejową o długości 4000 metrów, najkrótszą w Polsce łączącą kopalnię z elektrownią na węgiel kamienny, więc koszty transportu są 
symboliczne

bardzo ważnego elementu strategii. Je-
żeli Tauron chce realizować inwestycje 
w odnawialne źródła energii i potrzebu-
je finansowania zewnętrznego, znacznie 
łatwiej będzie mu te środki pozyskać bez 
aktywów węglowych. Dlatego realizu-
je się koncepcję wyjścia z grupy spółki 
Tauron Wydobycie, a w perspektywie 
innych spółek, które wytwarzają energię 
z węgla. 

W pierwszym półroczu 2022 roku przy-
chody Taurona Wydobycie przekroczyły 
1,19 mld złotych. Zysk z działalności ope-
racyjnej (EBIT) wyniósł 138 mln złotych. 
Tauron Wydobycie wychodził na prostą. 
Czy tendencja poprawy wyników finanso-
wych się utrzyma?

W spółkach, w których dominują 
koszty stałe, wyniki są pochodną dwóch 
parametrów – wielkości produkcji i ceny 
węgla. To jest bardzo prosta zależność. 
Na rynku obecnie brakuje węgla i to po-
woduje, że cena jest wyższa. Tauron Wy-
dobycie jest beneficjentem wyższych 
cen. Dzięki bardzo dobrej koniunkturze 
przestaliśmy ponosić straty. Osiągamy 
lepsze wyniki i od ponad półtora roku 
nie dopłacono do nas ani złotówki. W za-
kresie wolumenu produkcji sytuacja jest 
bardziej skomplikowana. 

W zakładach górniczych każda za-
zbrojona ściana kiedyś się kończy. Wę-
giel z niej jest wyeksploatowany i trze-
ba zazbroić nową ścianę. Taką sytuację 
mieliśmy w trzecim kwartale tego roku, 
kiedy proces przezbrajania sprawił, 
że eksploatowaliśmy węgiel ze średnio 
trzech ścian, czyli zdecydowanie mniej 
niż w pierwszym półroczu. W pierw-
szym półroczu eksploatacja prowadzo-
na była na sześciu ścianach i podobnie 
w czwartym kwartale powinniśmy pro-
wadzić eksploatację na sześciu ścianach. 
Co to oznacza? Otóż sytuacja w zakresie 
osiąganych wyników w bieżącym roku 
poprawiła się znacząco w porównaniu 
z poprzednimi latami. Chodzi o wynik 
finansowy i przede wszystkim o wiel-
kość wydobycia. 

Niemałe znaczenie dla poprawy  
wyników ma to, że spółka w latach po-
przednich przeszła proces głębokiej 
restrukturyzacji również w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi. Obec-
nie możemy pochwalić się jednym 
z najniższych wskaźników zatrudnienia 
w obszarze administracji oraz wysoką 
efektywnością wydobycia na jednego 
pracownika. Jeżeli utrzyma się koniunk-
tura i nie pogorszą się warunki geolo-
giczno-górnicze, będziemy mogli osiągać 
dobre wyniki. 

Na jakim etapie jest budowa szybu 
Grzegorz?

Szyb Grzegorz jest głębiony, jesteśmy 
na poziomie około 150 metrów, a ugoda 
z Przedsiębiorstwem Budowy Szybów 
na kontynuację prac została podpisa-
na w październiku. Jest to efekt media-
cji, jaka odbywała się w Prokuratorii 
Generalnej.

Szyb Grzegorz jest w zasadzie in-
westycją odtworzeniową. Każdy zakład 
górniczy po wyeksploatowaniu jednego 
pola musi rozpocząć eksploatację w in-
nym polu. Zakład Górniczy Sobieski, je-
żeli ma prowadzić eksploatację do roku 
2049, musi wydobywać węgiel ze złoża 
Dąb. Będzie to możliwe poprzez udostęp-
nienie tego złoża przez szyb Grzegorz. 

Inwestycja pozwoli nie tylko na funk-
cjonowanie Zakładu Górniczego Sobieski 
do końca terminu, jaki został zapisany 
w umowie społecznej, ale także umożli-
wi eksploatację złoża, w którym zalega 
węgiel o bardzo niskiej zawartości chlo-
ru, poza terenami zurbanizowanymi. 
To bardzo istotne, ponieważ ten węgiel 
ma bardzo dobre parametry, wymagane 
przez nowy blok 910 MW. Zakład Sobie-
ski jest połączony z blokiem 910 MW 
linią kolejową o długości 4000 metrów, 
najkrótszą w Polsce łączącą kopalnię 
z elektrownią na węgiel kamienny, więc 
koszty transportu są symboliczne. 

 •

– To jest ten kompromis na czas kryzysu. 
Węgiel brunatny traktujemy jako opcję zu-
pełnie awaryjną. To jest tylko furtka na sy-
tuacje absolutnie nadzwyczajne i kryzyso-
we – mówiła minister klimatu i środowiska 
Anna Moskwa, tłumacząc decyzję o czaso-
wym przywróceniu możliwości stosowania 
węgla brunatnego do ogrzewania domów. 

Przyznała, że w obecnej sytuacji 
kryzysu energetycznego parametry ja-
kościowe dla węgla brunatnego i miału 
energetycznego zostały obniżone, nadal 
jednak prawo nie dopuszcza spalania 
w piecach substancji najbardziej szko-
dliwych dla zdrowia. – Takiego kompro-
misu nie ma i do takiego kompromisu 
nigdy nie dopuścimy – zapewniła szefo-
wa resortu klimatu.

BEZ KAR ZA SMOG
W końcu września Sejm uchwalił 

ustawę o programach wsparcia dla firm 
w związku z cenami prądu i gazu, wraz 
z poprawką PiS czasowo – do końca 
kwietnia przyszłego roku – dopuszcza-
jącą sprzedaż węgla brunatnego gospo-
darstwom domowym. Zawieszono także 
kary za wprowadzanie takiego paliwa 
do obrotu oraz za łamanie uchwał an-
tysmogowych w odniesieniu do węgla 
brunatnego. Poprawka wprowadziła 
również zmiany w Prawie ochrony śro-
dowiska oraz ustawie o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw. 
Dotychczasowe przepisy w ramach walki 
ze smogiem zabraniały sprzedaży węgla 
brunatnego gospodarstwom domowym. 
Ponadto resort klimatu i środowiska 
zdecydował o skorzystaniu z mechani-
zmu odstąpienia od norm jakościowych 

dla paliw stałych na czas do dwóch lat; 
wcześniej obowiązywało rozporządzenie 
zawieszające te normy na 60 dni. Od-
stąpienie od norm nie dotyczy między 
innymi mułów oraz flotokoncentratów.

PALIWO Z BEŁCHATOWA 
I TUROWA
Dzięki złagodzonym przepisom 

spółka PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna rozpoczęła sprzedaż 
węgla brunatnego z kopalń w Bełcha-
towie i Turowie dla odbiorców indywi-
dualnych na potrzeby grzewcze. Paliwo 
mogą kupić osoby, które złożyły dekla-
rację do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynku, spalające węgiel w gospo-
darstwach domowych lub instalacjach 
o mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.  
– Sprzedaż węgla brunatnego dla odbior-
ców indywidualnych jest uzupełnieniem 
oferty PGE dla sektora komunalnego 
i bytowego, a także kolejnym ułatwie-
niem dla klientów w dostępie do węgla. 
W obecnej sytuacji geopolitycznej zwią-
zanej z wojną w Ukrainie zapewnienie 
bezpieczeństwa cieplnego mieszkańców 
wiąże się z koniecznością podejmowania 
dodatkowych działań zapewniających 
łatwiejszy dostęp do alternatywnych 
paliw opałowych – wyjaśnił prezes PGE 
Wojciech Dąbrowski. Chętni mogą kupić 
od 2 do 6 ton węgla brunatnego po wcze-
śniejszym zamówieniu telefonicznym 
i ustaleniu daty odbioru. Tak jak do-
tychczas węgiel brunatny z Bełchatowa 
i Turowa będzie służył przede wszystkim 
do produkcji energii elektrycznej pokry-
wającej dziś około 27 proc. krajowego 
zapotrzebowania.
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Opcja awaryjna
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Ekologiczne wiadomości

Jak zrewolucjonizować transport i nasze podejście do niego

Czy istnieją dobre alternatywy dla auta

LUIZ INACIO LULA DA SILVA WYGRAŁ WYBORY PRE-
ZYDENCKIE W BRAZYLII. W drugiej turze wy-
borów urzędujący prezydent Brazylii 
Jair Bolsonaro został pokonany przez 
byłego prezydenta, popularnego Lulę. 
Zwycięzca zdobył 50,83 proc. głosów, 
a przegrany zdobył zaufanie 49,17 proc. 
głosujących.

Co ważne – Bolsonaro wygrał jed-
nak w ośmiu z dziesięciu brazylijskich 
gmin z zeszłorocznymi największymi 
wskaźnikami wylesiania w amazoń-
skiej dżungli. Zwyciężył on w większości 
z 256 gmin, które odpowiadają za około 
75 proc. wylesiania w Amazonii, a także 

w Novo Progresso w stanie Pará, gdzie 
wypalano wylesione obszary.

Według raportu Climate Observato-
ry i sieci brazylijskich NGO-sów wyniki 
Bolsonaro w większości z tych miejsc 
były nawet lepsze niż w poprzednich 
wyborach, które wygrał. Pokazuje to, 
że katastrofalna polityka środowisko-
wa obecnego rządu nie jest postrzegana 
jako problem przez większość elektoratu 
na obszarach Amazonii nękanych przez 
nielegalną eksploatację.
U UJŚCIA AMAZONKI ROSNĄ ZRÓWNOWAŻONE UPRA-
WY AÇAI. Mieszkańcy archipelagu Bailique, 
który leży u ujścia Amazonki, ustanowili 

wspólnotowy protokół promujący ich 
tradycyjną uprawę acai i wzmacniający 
ich tożsamość kulturową. W 2016 roku 
sposób zbierania jagód przez Amazon-
bai, lokalną spółdzielnię złożoną z po-
nad 2000 osób, uznano jako pierwszy 
i jedyny na świecie łańcuch produkcji 
acai, który uzyskał certyfikat Forest  
Stewardship Council. Kluczowym wy-
zwaniem dla tego zrównoważonego źró-
dła utrzymania jest rosnąca ingerencja 
słonej wody w źródła wody na wyspach, 
będąca wynikiem zarówno czynników 
klimatycznych, jak i ingerencji człowieka 
w regionalny krajobraz.

MILLENIUM FOREST (LAS TYSIĄCLECIA) – WY-
JĄTKOWY PROJEKT NA TROPIKALNEJ WYSPIE. 
Dwuletni projekt ponownego zalesia-
nia tropikalnej Wyspy Świętej Heleny 
na południowym Oceanie Atlantyckim 
nie tylko przywrócił drzewa, których nie 
ma nigdzie indziej na świecie, ale także 
zaangażował w to prawie wszystkich 
członków społeczności wyspiarskiej. 
Problemy Millenium Forest wynikały 
z natłoku gatunków inwazyjnych i nie-
regularnego finansowania. Rosnący las 
przyciąga do swojego siedliska gatunki 
zwierząt, w tym jedynego endemicznego 
ptaka Wyspy Świętej Heleny. •

Smog jest nie tylko zjawiskiem, które 
cuchnie czy otacza miasta gęstą mgłą. 
To przede wszystkim zabójcza mieszanka. 
Wielokrotnie poruszaliśmy temat wzmo-
żonej emisji dwutlenku węgla, dziury ozo-
nowej i globalnego ocieplenia. Nie jest 
również tajemnicą, że jednym z istotnych 
czynników mających wpływ na powsta-
wanie smogu i zanieczyszczeń jest trans-
port samochodowy, pochylmy się więc 
nad jego alternatywami. Wbrew pozorom 
często nie muszą one być zdecydowanie 
mniej wygodne czy wolniejsze. A przeby-
wanie w samochodzie stojącym w korku, 
mimo filtrów czy zabezpieczeń, jest nie 
tylko frustrujące, ale także nie bez wpły-
wu na zdrowie.

WYNALAZEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT. Bez 
wątpienia samochód to jeden z naj-
ważniejszych wynalazków ostatnich 
150 lat. Zapewnił on wielu ludziom nie 
tylko wygodny i szybki transport czy 
niezależność, ale przyczynił się także 
do powstania wielu problemów. Nad-
mierne zanieczyszczenie i zatłoczenie 
wielu miast, które ciągle rośnie, staje 
się palącym problemem. Inną sprawą 
są stale rosnące koszty utrzymania 
i korzystania z samochodu. Warto więc 
przyjrzeć się i choćby czasem rozważyć 
alternatywy, które często są przyjaź-
niejsze dla portfela, a także dla zdrowia 
i środowiska.

1. CHODZENIE. Ta propozycja może 
zabrzmieć zabawnie, ale w wielu pol-
skich miastach i miasteczkach w wiele 
miejsc można dojść na nogach. Musi-
my co prawda na to wygospodarować 
czas, ale spacerowanie przynosi także 
wiele korzyści dla zdrowia – pomaga 
zachować formę i może pomóc obniżyć 
ciśnienie krwi, utrzymać dobry poziom 
cholesterolu i ogólnie poprawić nastrój. 
Problemem może być także pogoda, ale 
te nieprzyjemności także da się zmini-
malizować odpowiednim strojem.

2. ROWER. Rower jest opcją zdecydo-
wanie tańszą w zakupie i utrzymaniu 
niż samochód, a w przestrzeni miejskiej 
nierzadko w godzinach szczytu umożli-
wia dotarcie do celu w porównywalnym 
albo nawet krótszym czasie. Dodatkowo 
rower pozwala także dbać o kondycję 
i zdrowie, a odpowiednio dostosowany 
i zabezpieczony – także przewozić dzieci, 
zwierzęta czy zakupy.

Ponadto rower jest jednym z najbar-
dziej energooszczędnych mechanizmów 
transportu wymyślonych przez ludzi, nie 
zanieczyszcza powietrza ani nie przyczy-
nia się do globalnego ocieplenia. Produk-
cja rowerów również nie wymaga wielu 
zasobów w porównaniu z samochodami.

3. ELEKTRYCZNY ROWER I HULAJNOGA. Kolej-
nymi środkami transportu zyskującymi 
na popularności są rowery elektrycz-
ne i hulajnogi. Pozwalają one dotrzeć 
na miejsce w szybki sposób, ale podob-
nie jak tradycyjny rower czy hulajnoga 
– wjechać w miejsca, gdzie nie dostanie-
my się autem. W przypadku rowerów 
elektrycznych problematyczna może być 
cena, która jednak i tak jest niższa niż 
samochodu.

Warto jednak wspomnieć, że w wielu 
miastach można za niewielkie kwoty 
wypożyczyć rowery, rowery elektryczne 
i hulajnogi.

4. TRANSPORT MIEJSKI – AUTOBUS I TRAMWAJ. 
Gdy jednak przemieszczanie się pie-

szo, rowerem lub hulajnogą nie jest dla 
nas – warto przynajmniej czasami korzy-
stać z transportu miejskiego. W porów-
naniu do jazdy samochodem transport 
publiczny może zużywać o wiele mniej 
paliwa na pasażera i zmniejszyć natęże-
nie ruchu. Na wielu obszarach znajdują 
się pasy przeznaczone dla autobusów 

lub pojazdów o dużej liczbie pasażerów, 
co może sprawić, że podróż autobusem 
będzie szybsza niż samochodem.

5. KOLEJKI, METRO. Świetnym rozwiąza-
niem są także kolejki miejskie i metro 
– w Polsce niestety dostępne w niewielu 
miastach. Ich ogromną zaletą jest szyb-
kość, brak korków, przewożą więcej 
pasażerów, wytwarzają mniej hałasu 
i mniej zanieczyszczają środowisko.

6. POCIĄG. Szczególnie ciekawą, często 
szybszą i wygodniejszą alternatywą dla 
samochodu jest pociąg. Na trasach mię-
dzykrajowych może on z powodzeniem 
zastąpić także podróż samolotem. Jest 
to zdecydowanie bardziej ekologiczny 
środek transportu. Warto także polować 
na zniżki i jeśli to możliwe – planować 
podróż z wyprzedzeniem, co może po-
móc znacząco obniżyć koszty.

7. WSPÓLNE PRZEJAZDY – CARPOOLING. 
W wielu rejonach kraju wykluczonych 
komunikacyjnie pociągi czy sprawny 
transport miejski nie są jednak tak łatwo 
dostępne jak samochód. Wtedy opłacal-
ną, tańszą, bardziej przyjazną dla śro-
dowiska, ale wymagającą organizacji 
metodą jest carpooling – czyli wspól-
ne przejazdy samochodem z innymi 
osobami i dzielenie się kosztami. Taka 
metoda ma dużo sensu przy regular-
nych, wspólnych dojazdach do pracy czy 

szkoły, a także przy nawet jednorazo-
wych przejazdach na większe odległości, 
na których nie ma bardziej ekologicznej 
alternatywy.

8. WYPOŻYCZANIE SAMOCHODÓW. Inną  
formą alternatywnego korzystania 
z auta jest dzielenie się nim w kilka osób 
– ze znajomymi czy rodziną. W dużych 
miastach można także korzystać z miej-
skich wypożyczalni – za pomocą aplika-
cji wynajmować samochód na minuty, 
godziny albo dni. Jest to bardziej ekolo-
giczne i często dużo tańsze rozwiązanie 
niż korzystanie z własnego samocho-
du, a pozwala także dostosować wybór 
do aktualnych potrzeb.

9. POJAZDY NAPĘDZANE PALIWAMI ALTERNA-
TYWNYMI. Inną formą zmniejszenia śladu 
węglowego, gdy nie mamy innej alter-
natywy dla samochodu, jest wybranie 
pojazdu napędzanego paliwem alter-
natywnym (AFV). Może to być na przy-
kład sprężony gaz ziemny (CNG), który 
wytwarza mniej zanieczyszczeń i ga-
zów cieplarnianych. Paliwa odnawialne 
obejmują etanol pozyskiwany z materia-
łów roślinnych oraz biodiesel wytwa-
rzany z olejów roślinnych i tłuszczów 
zwierzęcych.

10. POJAZDY HYBRYDOWE I ELEKTRYCZNE. 
Ostatnią, zdobywającą coraz więcej 
zwolenników formą transportu są sa-
mochody hybrydowe i elektryczne. Auta 
całkowicie elektryczne są bardziej ener-
gooszczędne niż pojazdy benzynowe 
i nie emitują żadnych zanieczyszczeń 
podczas użytkowania. Mimo że samo-
chody elektryczne mogą ostatecznie 
czerpać energię z elektrowni zasilanych 
paliwami kopalnymi, to nadal przyczy-
niają się do mniejszej emisji dwutlenku 
węgla niż auta tradycyjne. Tu proble-
mem może być jednak ograniczona wy-
trzymałość akumulatorów. 

Inną alternatywą jest więc wybranie 
wersji pośredniej – czyli samochodu hy-
brydowego, łączącego zalety aut spalino-
wych i elektrycznych.

ZMIANY W SPOSOBIE JAZDY. Jeśli jednak 
żadna z zaproponowanych alternatyw 
nie jest dla nas – warto chociaż wprowa-
dzić niewielkie zmiany w sposobie jazdy, 
aby zmniejszyć zużycie paliwa i emisję 
spalin. Ważne jest także pamiętanie o re-
gularnych przeglądach i utrzymywanie 
samochodu w dobrym stanie. 
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Jednym z istotnych czynników mających wpływ na powstawanie smogu i zanieczyszczeń jest transport
samochodowy
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Wiele piszemy ostatnio o samochodach 
elektrycznych, które mają być przyszło-
ścią motoryzacji i powoli coraz bardziej 
panoszą się w cennikach. Zdaniem wielu 
kierowców są ciche, spokojne i nudne. No 
to dziś kilka słów o samochodzie, który 
może być… jaki chce. 

Ford Ranger Raptor nowej genera-
cji został skonstruowany tak, aby nie 
tylko dominować na pustyniach i zdo-
bywać góry, gdzie wycie jego trzylitro-
wego silnika V6 bi-turbo o mocy blisko  
400 KM mało komu przeszkadza, ale 
także by mógł cicho poruszać się po mie-
ście. Model został wyposażony w nowy, 
aktywny układ wydechowy z dwiema 
końcówkami, w którym zastosowano 
elektronicznie sterowany zawór. Kie-
rowca ma do wyboru cztery tryby jazdy, 
w tym tryb cichy do uruchamiania auta 
wczesnym rankiem.

Raptor to samochód wyczynowy, 
więc brzmienie jego potężnego silnika 
to jeden z elementów stylu tego auta. 
Jednak dźwięk, który jest odpowiedni 
podczas jazdy autostradą lub w odle-
głym terenie, w mieście – zwłaszcza 
wczesnym rankiem lub późną nocą – już 
niekoniecznie.

Wybierając tryb cichy, można ogra-
niczyć głośność i natężenie dźwięku 
układu wydechowego do minimum. 
Co więcej, Ranger Raptor nowej genera-
cji umożliwia zaplanowanie tzw. cichego 
startu. Dzięki tej funkcji auto zawsze 
uruchamia się w trybie cichym. Można 
także ustawić czas cichej pracy układu 

wydechowego (z podaniem godziny jej 
rozpoczęcia i zakończenia), aby nie nie-
pokoić sąsiadów.

Zmiany natężenia i głośności dźwię-
ku układu wydechowego dokonuje się 
za pomocą przycisku na kierownicy. 
Podstawą działania jest elektronicznie 
sterowany zawór, który działa na po-
dobnej zasadzie jak w saksofonie czy 
w organach. Cztery dostępne tryby to: 
cichy, normalny, Sport i Baja. 

Dla fanów Rangera Raptora, którzy 
chcą cieszyć się charakterystycznym 
brzmieniem układu wydechowego 
w trybie Baja, nagrano dźwięk dzwon-
ka, który można pobrać na smartfona 
ze strony internetowej Forda.

AUDI ŁAPIE CO2

Europejskie koncerny samochodowe 
coraz mocniej są duszone przez kolejne 
normy czystości spalin i limity średniej 
emisji CO2 na samochód. Ograniczanie 
emisji w technologiach napędów spali-
nowych jest już mocno wyśrubowane, 
a limity wciąż spadają. Wraz z nimi ro-
sną kary. Firmy samochodowe sięgają 
więc po niestandardowe rozwiązania.

Audi AG i austriacka firma Krajete 
GmbH zajmująca się zielonymi technolo-
giami wspólnie opracowują nowe metody 
odfiltrowywania substancji szkodliwych 
z powietrza atmosferycznego. Najnow-
szym przykładem wspólnych prac rozwo-
jowych obu partnerów jest zlokalizowana 
w Austrii nowa instalacja, w której zasto-
sowano nieorganiczny materiał filtra-
cyjny, który może wyłapać bardzo duży 

ładunek cząsteczek, a ponadto jest bardzo 
niewrażliwy na działanie wilgoci. W re-
zultacie nie jest konieczne (lub koniecz-
ne tylko w szczególnych przypadkach) 
wstępne osuszanie powietrza atmosfe-
rycznego, które ma być filtrowane. Zwięk-
sza to wydajność i obniża koszty. Wa-
runki temperaturowe i ciśnieniowe dla 
pochłaniania cząsteczek CO2, a następnie 
usuwania ich z powierzchni adsorpcyj-
nej są bardzo zbliżone do atmosferycz-
nych. To znacznie skraca cykle ładowania 
i rozładowania adsorbera. Innymi słowy, 
w krótkim czasie można usunąć więcej 
dwutlenku węgla z otaczającego powie-
trza. Przefiltrowane powietrze, po etapie 
adsorpcji, jest wypuszczane z powrotem 
do środowiska. Odzyskany dwutlenek 
węgla jest następnie dostępny w wysoko 
skoncentrowanej formie jako surowiec 
do konserwacji lub do wielu zastosowań 
przemysłowych. Duża instalacja w po-
bliżu Linzu, która jest obecnie w trak-
cie uruchamiania, może przefiltrować  
500 ton CO2 rocznie. Do końca roku kolej-
ny moduł zwiększy wydajność zakładu 
do 1 tys. ton. Energia elektryczna potrzeb-
na do działania tego zakładu pochodzi 
z systemu fotowoltaicznego znajdującego 
się na terenie firmy. 

Audi AG – oprócz prac na dużą skalę 
prowadzonych w Linzu – bada obecnie 
również możliwości wykorzystania źró-
deł o wyższym stężeniu CO2 i odfiltrowy-
wania innych szkodliwych substancji, 
takich jak tlenki azotu. Ponadto tech-
nologia DAC mogłaby zostać wdrożona 
na znacznie większą skalę w zakładzie 
Audi w Győr w Węgrzech. Można sobie 
tam wyobrazić instalację o wydajności 
25 tys. ton rocznie.

Grupa Volkswagen, do której należy 
Audi, dąży do zmniejszenia do 2025 roku 
śladu ekologicznego samochodów oso-
bowych i lekkich samochodów dostaw-
czych o 40 proc. w całym ich cyklu życia 
w porównaniu z rokiem 2018. Każde 
poszczególne działanie przyczynia się 
do osiągnięcia neutralności węglowej 
w całym przedsiębiorstwie najpóźniej 
do 2050 roku.

IZERA WCIĄŻ W PLANACH,  
ALE BLIŻEJ REALIZACJI
Po miesiącach milczenia Electromo-

bility Poland przypomniało o planach 
wprowadzenia na rynek Izery – polskiego 
samochodu z napędem elektrycznym. 

Według zapowiedzi Piotra Zaremby, pre-
zesa EMP, w drugiej połowie listopada 
firma przedstawi swojego partnera – kon-
cern motoryzacyjny, który dostarczy plat-
formę dla Izery, a także samą platformę. 

– Oczywiście można było wcześniej 
wybrać inną platformę, ale nam zależało 
na tej konkretnej, bo jej parametry, ale 
także relacja biznesowa, którą się udało 
nawiązać z jej producentem, rekompen-
sują długi czas oczekiwania. Wybierając 
platformę i zawiązując strategiczne part-
nerstwo, idziemy w kierunku, w jakim 
podąża cały sektor motoryzacyjny, więc 
dalsza kontrola nad harmonogramem 
będzie już znacznie lepsza – powiedział 
Piotr Zaremba w wywiadzie dla serwisu 
WNP.PL. 

Według prezesa EMP za opóźnienia 
w planach (budowa fabryki już miała 
trwać, a tymczasem firma nawet jeszcze 
nie przejęła gruntów) odpowiada kilka 
czynników. Bardziej skomplikowane 
niż oczekiwano okazało się przekazanie 
firmie gruntów, związane z wcześniej-
szą wymianą terenów między Lasami 
Państwowymi a Jaworznem. Duże zna-
czenie miały też czynniki zewnętrzne. 
– Wybuchła pandemia. Kiedy udało się 
po niej przepracować na nowo sprawy 
łańcucha dostaw, to rozpoczęła się woj-
na w Ukrainie, która ponownie pewne 
aspekty łańcucha dostaw przeorała, więc 
do zamkniętych już spraw musieliśmy 
w negocjacjach z partnerem wracać. 
Wciąż otwarta książka negocjacyjna 
dawała nam jednak możliwość korygo-
wania pewnych ustaleń na bieżąco – po-
wiedział Piotr Zaremba.

Deklarował przy tym, że firma nie 
przespała tego czasu. Pracowano nad 
ostatecznymi aspektami konstrukcji sa-
mochodów, ale także nad fabryką i łań-
cuchami dostaw. – Pracowaliśmy nad 
przygotowaniem projektu budowlanego 
fabryki, żeby po objęciu terenu móc 
jak najszybciej wystąpić o pozwolenie 
na budowę. Pracowaliśmy także nad 
layoutem fabryki z firmą Durr Systems, 
potem z inwestorem zastępczym, fir-
mą Prochem, opracowaliśmy projekt 
koncepcyjny, a teraz pracujemy nad 
projektem budowlanym – zapewnia 
prezes EMP i na dowód tych planów 
przedstawia nie tylko szkice wyglądu 
hal, ale także plan ich rozmieszczenia 
w terenie. 

 JAN STORA
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Zmiany natężenia i głośności dźwięku układu wydechowego dokonuje się za pomocą przycisku na kierownicyRaptor to samochód wyczynowy, więc brzmienie jego potężnego silnika to jeden z elementów stylu tego auta
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Raptora można „przyciszyć”

Instalacja, która jest obecnie w trakcie uruchamiania, może przefiltrować 500 ton CO2 rocznie
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Mąż Marii umarł niespodziewanie. 
Pewnego dnia po prostu upadł 

w kuchni, parząc herbatę, a po przewie-
zieniu do szpitala odzyskał przytomność 
tylko na niedługą chwilę.

Maria wyszła za mąż młodo, choć 
wcale tak tego wtedy nie czuła. Szybkie 
ogarnianie domu, a później dwójki dzieci 
stało się centrum jej świata. Do końca 
też nie wiedziała, czy naprawdę kochała 
swojego męża. Nigdy na jego punkcie nie 
oszalała, nie miała motylków w brzu-
chu, nigdy za nim przesadnie nie tęsk-
niła. Mimo to po jego śmierci było jej 
nieswojo. Zrobiło się cicho, bo nikt nie 
mruczał przy czytaniu gazety, nikt nie 
mlaskał przy jedzeniu owsianki i nie 
chrapał w nocy. Zrobiło się pusto, nikt 
nie rozrzucał ubrań gdzie popadnie. 
Marii trudno więc było dojść, czy tęskni 
za tą jedną konkretną osobą, z którą spę-
dziła większość swojego dorosłego życia, 
czy za tym, żeby ktoś był i robił szum 
w mieszkaniu, które teraz dla jednej oso-
by i psa było zdecydowanie zbyt duże.

Mijały kolejne miesiące, a z nadej-
ściem wiosny Maria zaczęła porządki. 
Szorowała podłogi, myła okna i zagląda-
ła do każdego zapomnianego kąta. Przy-
szła też pora na nieotwieraną od mie-
sięcy szafę i komodę. I wtedy w Marii 
coś pękło – dotykała wyprasowanych 
koszul, haftowanych, staromodnych 
chusteczek, otwarła biurkową szufladę 

z rozgardiaszem papierków, ścinków, 
starych płyt, dyskietek z poprzedniego 
wieku i rachunków. Gdyby dokonała 
tego znaleziska kilka miesięcy wcześniej, 
oj jak by się wściekła. A teraz każdy dro-
biazg był pamiątką jakiejś małej chwili, 
która minęła. I gdy Maria tak przeglą-
dała te papierki, stare bilety i rachunki, 
na podłogę upadła koperta. Jedna z tych 
eleganckich, z grubego papieru, może 
z kompletu papeterii, której już nikt nie 
kupuje. List był starannym pismem za-
adresowany do jej nieżyjącego męża. 
Minęło kilka godzin i kilka filiżanek 
melisy, aż Maria odważyła się otworzyć 
kopertę. Najpierw pobieżnie przeleciała 
list wzrokiem. Przed oczami migały jej 
tylko pojedyncze słowa. Ciąża. Syn. Prze-
praszam. Zrobiło jej się słabo.

Doszła do siebie kilka minut później, 
choć czuła, jakby minęła wieczność. 
Krew pulsowała w skroniach, a ona 
myślała, że zaraz zemdleje, a może do-
stanie zawału. Maria wstała i pobiegła 
do łazienki umyć twarz zimną wodą. 
Z jednej strony właśnie powoli docho-
dziło do niej, że być może nie tyle runął 
jej świat, a nawet nigdy nie istniał w po-
staci, jaką znała.

Minęło kilka dni i kilka nieprzespa-
nych nocy, po których ponownie wróciła 
do listu. Nie mogła dalej udawać, że nie 
istniał, choć wbrew swojemu charak-
terowi zdecydowała nikomu o nim nie 

mówić. Postanowiła na własną rękę 
odnaleźć nadawczynię listu i wyjaśnić 
sprawę. W tym czasie kotłowały się 
w niej także wszystkie emocje.

Adres z listu prowadził do niewiel-
kiego, zadbanego domku na przedmie-
ściach. Maria przyjeżdżała w jego okoli-
cę codziennie przez kilka dni, ale nigdy 
nie miała dość odwagi, żeby choćby za-
pukać. Bo co niby miałaby powiedzieć? 
Drugiego dnia zobaczyła kobietę – zupeł-
nie inną, niż się spodziewała. Młodszą 
od niej, ale w sumie bez wieku. Ładną, 
ale widocznie zmęczoną i może nawet 
nieco zaniedbaną. Po trzech dniach Ma-
ria odważyła się podejść. Gdy zadzwoni-
ła, usłyszała za drzwiami tupot małych 
stóp i zanim drzwi się otworzyły, zdąży-
ła się schować. Kolejnego podejścia nie 
było – gdy znów przyjechała na miejsce, 

z którego obserwowała dom, autorka 
listu sama do niej podeszła.

Maria zaskoczona przyjęła zaprosze-
nie na herbatę. Kobieta okazała się byłą 
uczennicą jej męża, przez lata strasznie 
w nim zakochaną, ale bez wzajemności. 
Jak sama przyznała, już po maturze mie-
siącami starała się go w sobie rozkochać, 
bez rezultatu. W ciążę zaszła przypad-
kiem, z kolegą ze studiów, na którego 
jednak nie mogła liczyć. I wtedy pomógł 
jej mąż Marii. Dzięki niemu skończyła 
studia, dostała stypendium i pracę. To on 
wielokrotnie też jej pomógł finansowo, 
choć wszystko później co do grosza 
oddała.

I właściwie na tym powinna zakoń-
czyć się ta historia. Maria dwadzieścia 
pięć lat po ślubie pierwszy raz poczuła, 
jak bardzo kochała swojego męża.  •
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Wiadomość

Niezależnie od tego, ile mamy lat do-
świadczenia zawodowego – nowe miej-
sce pracy może być stresujące i stawiać 
przed nami wiele pytań o to, jak powin-
niśmy się zachować. 

Warto więc przede wszystkim za-
dbać o dobre pierwsze wrażenie. Często 
wyrobienie sobie pierwszej opinii na  
temat innych trwa kilka sekund od ich 
spotkania, dlatego ważne jest, aby pre-
zentować się profesjonalnie. Warto 
zadbać o strój dopasowany do sytuacji 
i miejsca pracy, a także być świado-
mym mowy swojego ciała. Dobrze też 
dokładnie zapoznać się z zasadami do-
tyczącymi ubioru w biurze, a gdy mamy 
wątpliwości – wybrać bezpieczne opcje 
i kolory. Dobrą zasadą jest także dba-
nie o swoją postawę – czyli stać prosto, 
ale na ile to możliwe, nie być przy tym 
spiętym i sztucznym, utrzymywać kon-
takt wzrokowy. Ważny jest też uśmiech 
i otwartość. Konieczna jest punktual-
ność i odpowiednie przygotowanie się 
do pracy.

W każdym miejscu pracy kluczowa 
jest dobra komunikacja. Ważne jest nie 
tylko to, co mówimy, ale także w jaki 
sposób. Jeśli mamy przemawiać przed 
większym gronem, to warto to przećwi-
czyć przed lustrem albo nawet ze specja-
listą. Podobnie w korespondencji mailo-
wej – powinna ona być jasna, treściwa, 
napisana możliwie prosto i bez błędów 
lub wieloznaczności. 

Innym ważnym elementem komuni-
kacji w pracy jest unikanie plotek i ocen 
współpracowników. Negatywne wypo-
wiedzi na temat innych pracowników 
nie tylko świadczą źle o nas samych, 
ale także są łatwą drogą do stworzenia 
sobie problemów. Dobrze też przemyśleć 
sposób, w jaki kontaktujemy się z przeło-
żonymi, kolegami i podwładnymi.

W początkach pracy w nowym 
miejscu warto poznać wartości, zasa-
dy i procedury w nim obowiązujące. 
Jeśli pracujemy w większej organizacji, 
prawdopodobnie menedżer HR na bie-
żąco będzie przekazywać istotne infor-
macje. W mniejszym środowisku pracy 
duża część tej wiedzy może pochodzić 
z obserwacji innych i konieczne będzie 
dopytywanie współpracowników.

Wiele firm współpracujących z inny-
mi krajami wymaga także zrozumienia 
wielu międzynarodowych standardów 
etykiety biznesowej. W takiej sytuacji 
warto zapoznać się z odpowiednią ety-
kietą, kulturą i zwyczajami zarówno tego 
kraju, jak i organizacji, z którą będziemy 
współpracować.  HK

Schorzenie to, zwane też niedokrwistością, 
jest jedną z częstszych chorób krwi, która 
dotyka dzieci, dorosłych i osoby starsze. 
W jej przebiegu dochodzi do zmniejszenia 
liczby czerwonych krwinek, które dostar-
czają tlenu z płuc do wszystkich narządów 
i tkanek, a także hemoglobiny. Obniża się 
też wskaźnik zwany hematokrytem (sto-
sunek objętości erytrocytów do objętości 
krwi). Chorzy mają osłabiony układ odpor-
nościowy i są bardziej podatni na choroby 
i infekcje.

JAKIE SĄ OBJAWY ANEMII? Większość do-
tkniętych tą chorobą zmaga się z osła-
bieniem oraz zaburzeniem koncentracji 
i uwagi. Odczuwają zawroty i bóle gło-
wy, a ich skóra często jest blada. Mają 
również obniżoną sprawność ruchową 
i łapią zadyszkę po wysiłku. U niektó-
rych pojawiają się mroczki przed ocza-
mi i szumy uszne, może też dochodzić 
do omdleń.

CO JEST PRZYCZYNĄ ANEMII? Może ją po-
wodować wrodzona, niewłaściwa budo-
wa samych komórek, rzutująca na zmia-
nę funkcji czerwonych krwinek, albo 
wynika ona z patologii innych narządów 
lub jest konsekwencją czynników ze-
wnętrznych, na przykład złej diety, nad-
używania alkoholu, palenia papierosów 
czy spożywania dużej ilości przetworzo-
nej żywności.

CZY TĘ CHOROBĘ MOŻNA LECZYĆ? W przy-
padku anemii z niedoboru żelaza lecze-
nie polega na uzupełnieniu jego poziomu 

w organizmie. Przy ciężkiej anemii sto-
suje się żelazo w formie zastrzyków, na-
tomiast w łagodnych postaciach można 
rozpocząć leczenie od suplementów 
diety. W przypadku gdy anemia spo-
wodowana jest chorobą nerek, koniecz-
na jest terapia hormonalna. W ciężkim 
przebiegu niedokrwistość może wyma-
gać transfuzji krwi, przeszczepu szpiku 
kostnego, a w skrajnych przypadkach 
usunięcia śledziony.

JAK UNIKNĄĆ ANEMII? Najlepszą profi-
laktyką jest zróżnicowana dieta. Ko-
nieczne jest wzbogacenie diety w pro-
dukty zawierające dużą ilość żelaza, 
jak jajka, nasiona roślin strączkowych, 
produkty pełnoziarniste, mięso, owo-
ce morza, suszone owoce, białą fasolę, 
groch, szpinak, groszek, buraki, papryka, 
kakao, awokado czy sezam. Duża ilość 
potrzebnego kwasu foliowego znajduje 
się w kapuście, brokułach, szparagach, 
kalafiorze, pomidorach, burakach oraz 
fasoli. Warto, aby każdy przynajmniej 
raz w roku wykonał badanie morfologii 
krwi wraz z rozmazem. 

  •
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Savoir-vivre 
w nowej pracy
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W każdym miejscu pracy kluczowa jest dobra 
komunikacja. Ważne jest nie tylko to, co mówimy, 
ale także w jaki sposób
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NAWET O 24 PROC. ROK DO ROKU SPADŁA LICZBA 
WIZYT W POPULARNYCH DROGERIACH – wyni-
ka z danych UCE Research i Proxi.cloud. 
Badanie przeprowadzono w blisko  
2,3 tys. placówek odwiedzonych przez 
ponad milion konsumentów w ostatnich 
12 miesiącach. Wszędzie spadła liczba 
wizyt, od niespełna 6 proc. do prawie 
24 proc. Oznacza to, że Polacy zaczę-
li oszczędzać na towarach, które nie 
są produktami tzw. pierwszej potrze-
by. Największy spadek r/r (o 23,9 proc.) 
liczby wizyt odnotowano w sieci Hebe, 
nieznacznie mniej straciła sieć Natura 
(23,1 proc.) oraz Super-Pharm (minus 
20,2 proc.), sieć Rossmann odnotowała 
5,8 proc. mniej wizyt. 
INFLACJA W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU WYNIO-
SŁA R/R 17,9 PROC., A M/M 1,8 PROC. – podał 
GUS. We wrześniu ceny towarów i usług 
były o 17,2 proc. wyższe niż przed ro-
kiem. Oznacza to, że takiej drożyzny 
w Polsce nie było od grudnia 1996 roku. 
Eksperci wskazują, że między innymi 
zamrożenie cen energii, ograniczenie 
cen węgla i podwyżek za ciepło ozna-
czają „spadek ryzyka istotnego impul-
su wzrostowego dla inflacji z począt-
kiem przyszłego roku”. Równocześnie 
przewidują, że w pierwszym kwartale  
2023 roku drożyzna wyniesie około 
20 proc. Natomiast minister finansów 
Magdalena Rzeczkowska w Radiu Zet oce-
niła, że „przez większą część 2023 roku 
inflacja będzie jeszcze podwyższona, na-
tomiast w końcówce roku powinniśmy 
schodzić z inflacją, powinno być widać 
efekty działań NBP”.
BRANŻA ROBOTÓW JEST BARDZO PRĘŻNYM DZIAŁEM 
RYNKU. Według prognoz serwisu Fortune 
Business Insights rynek robotów prze-
znaczonych do celów przemysłowych 
osiągnie do 2030 roku wartość ponad 
35 mld dolarów i podobnie w branży 
medycznej. Przewiduje się, że roboty 
przejmą wiele zadań w działaniach 
związanych z recyklingiem i sortowa-
niem śmieci. Będą też w coraz większym 
stopniu przejmowały tradycyjnie gorzej 
płatne prace manualne i odpowiada-
ły za obsługę życia codziennego ludzi. 
W ciągu najbliższych kilku lat roboty 
staną się tak wszechobecne jak dzisiaj 
smartfony. •

W dolinie Yakima w stanie Waszyngton 
uprawia się dwie trzecie amerykańskie-
go chmielu, który wykorzystują browary 
rzemieślnicze z całego świata. W trak-
cie ostatniej selekcji różne odmiany za-
prezentowało ponad 40 lokalnych farm. 
W tym roku pierwszy raz w tym wyda-
rzeniu brał udział polski browar – PINTA 
z Żywiecczyzny. 

Polscy piwowarzy organoleptycznie 
poznawali kolejne odmiany chmielu – 
rozcierali w dłoniach próbki różnych 
szyszek i je wąchali, dzięki czemu mogli 
się przekonać, jak bardzo mogą się różnić 
aromaty tych samych odmian chmielu, 
ale uprawiane na różnych plantacjach. 
Ostatecznie zdecydowali się na sześć 
odmian, które są najczęściej stosowane 
w browarze w Wieprzu: Amarillo, Casca-
de, Citra, Mosaic, Sabro i Simcoe. Do Pol-
ski trafi 15 ton chmielu, co ważne, to te-
stowane partie z konkretnych plantacji, 
co zapewni lepszą powtarzalność podsta-
wowych piw browaru. W 2023 roku część 
z tych odmian zostanie wykorzystana 
do warzenia nowości, w tym serii single 
hopów, czyli piw powstałych przy użyciu 
tylko jednej odmiany chmielu z ostatnich 
zbiorów z doliny Yakima. 

Jak podkreśla przedstawiciel PINTY, 
Polska jest najważniejszym rynkiem dla 
amerykańskich plantatorów chmielu spo-
śród państw Europy Środkowo-Wschod-
niej, dlatego zależy im na opiniach 

naszych piwowarów. W tegorocz-
nej selekcji plantatorzy z Yaki-
my zaprosili tylko 20 browarów 
z Europy, z kolei w zeszłym roku 
wzięło w niej udział ponad 300 bro-
warów i dystrybutorów chmielu z całego 
świata. W 2021 roku piwowarzy z PINTY 
wykorzystali przy wszystkich swoich pi-
wach łącznie 61 odmian chmielu, oprócz 
amerykańskich między innymi polskie, 
australijskie, nowozelandzkie, niemieckie 
i słoweńskie.

LEWY W BROWARZE
9 listopada kapitan reprezentacji 

Polski odbierze kolejną w swojej ka-
rierze cenną statuetkę. Za osiągnięcia 
w sezonie 2021/2022 (między innymi 35 
bramek zdobytych w barwach Bayernu) 
Robert Lewandowski został nagrodzony 
Złotym Butem. Uroczysta gala będzie 
miała niecodzienną oprawę, gdyż od-
będzie się w starej fabryce piwa Estrella 
– Antiga Fabrica D’Estrella Damm w Bar-
celonie. Dziennikarze spodziewają się, 
że na gali pojawi się także delegacja Bay-
ernu Monachium, w którego barwach 
Lewandowski zapewnił sobie wygraną. 

Władze Barce-
lony wykorzy-
stywały już 
stary browar 
w przeszło-
ści – Złoty But 
odbierali tam 

Luis Suarez czy Leo Messi.  
Antiga Fabrica D’Estrella 

Damm został wybudowany 
w latach 1902–1905 i funkcjonował 

do 1992 roku. Wtedy koncern postano-
wił przenieść produkcję piwa do fabryk 
poza Barceloną. Stara siedziba browaru 
obecnie jest popularną atrakcją tury-
styczną i ośrodkiem kultury.

KONFLIKT W BRANIEWIE
W Browarze Braniewo, który  

w 2020 roku zmienił właściciela z Gru-
py Żywiec na koncern Van Pur, trwa 
spór między władzami a związkiem 
zawodowym. Strona społeczna skarży 
się, że w pierwszym roku zwierzchnic-
twa nowego właściciela nie udało się 
uzgodnić żadnego spotkania z zarządem 
w celu negocjacji polepszenia warunków 
pracowników. Władze browaru prze-
kładały termin spotkania z miesiąca 
na miesiąc. Związkowcy mają trzy po-
stulaty: włączenie premii w wysokości 
20 proc. do podstawy wynagrodzenia, 
podwyżkę dla całej załogi w wysokości 
800 złotych brutto na osobę oraz ujedno-
licenie stanowisk i wyrównanie płac dla 
pracowników w obrębie działów. Często 
pracownik bez doświadczenia zarabiał 
dużo więcej od osoby, która pracowa-
ła tam wiele lat, co nie służyło dobrej 
atmosferze w pracy. Podczas spotkań 
obu stronom na razie nie udało się dojść 
do porozumienia.  MAREK KOWALIK
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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:
BOLI GARDŁO ŚPIEWAĆ DARMO.
Nagrodę wylosowała: GABRIELA KOWALSKA 
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