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JSW SA. Konferencja wynikowa

Niedoceniony węgiel
Sześć miesięcy 2021 roku przyniosło Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrost 

produkcji oraz sprzedaży węgla i koksu, zwiększenie przychodów, odzyskanie rentowności 
na poziomie operacyjnym i zmniejszenie straty netto – względem pierwszego półrocza zeszłego 
roku – o blisko dwie trzecie. Dobrą wiadomością dla spółki jest wzmożony popyt na stal, a tym 

samym również na drożejący koks do jej produkcji. Niestety, wbrew oczekiwaniom, w pierwszym 
półroczu nie przełożyło się to na wzrost cen węgla koksowego, który pozwoliłby jastrzębskiej 

firmie odrobić zeszłoroczne straty i wejść na ścieżkę trwałego wzrostu. Wydaje się jednak, 
że odbicie także w tym segmencie jest kwestią czasu. 

WIĘCEJ NA S. 6–7

S. 3

Temat na czasie
W połowie sierpnia w Elektrowni Rybnik 
zakończono eksploatację dwóch z ośmiu 
bloków energetycznych zasilanych węglem.
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Hołd dla ofiar tragedii
W przeddzień 63. rocznicy kata-
strofy w kopalni Makoszowy 
(28 sierpnia 1958 roku), w cza-
sie której podczas pożaru pod zie-
mią i w następstwie odniesionych 
obrażeń oraz zaczadzenia śmierć 
poniosło 78 górników, przedstawi-
ciele władz Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, obecnego kierownic-
twa kopalni i związkowcy uczcili 
pamięć tych, którzy wówczas zgi-
nęli. 

STRONA 3

Z piaskownicy na rynek
MKiŚ chce szerzej otworzyć ener-
getykę na innowacje.

 STRONA 4

Coraz bliżej atomu
W przyszłym roku decyzja o wybo-
rze technologii jądrowej dla pol-
skiej elektrowni.
 STRONA 5

Klimat albo gospodarka
Kryzys klimatyczny.

STRONA 8

Ford Mustang Mach-E wjeżdża do 
Polski
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9
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Nie dla nas ten cymes

Bogusław Ziętek, lider Sierpnia 80, chce, żeby Ja-
strzębska Spółka Węglowa przejęła kopalnie Halem-

ba i Bielszowice, bo tam jest węgiel koksowy. Zarząd 
JSW daje do zrozumienia, że nie chce tych kopalń 
nawet za darmo. Mam nadzieję, że to stanowisko 
ostateczne. 

Jeżeli obie kopalnie mają tak cenny surowiec, powin-
ny go wydobywać i sprzedawać. To poprawiłoby ich 

kondycję finansową. Skorzystałaby na tym także Pol-
ska Grupa Górnicza. Tymczasem pan przewodniczący 
lansuje koncepcję szkodliwą dla tych kopalń. Chciałby 
je oddać w nasze ręce (JSW) i zabrać PGG źródło ol-
brzymich dochodów. 

Na czym pan przewodniczący opiera swoje rozumo-
wanie wymierzone w interes obu kopalń i PGG? Jego 

zdaniem nie ma żadnych wątpliwości, że w najbliższych 
latach koks będzie w Europie towarem deficytowym, 
a jego ceny i ceny węgla koksowego będą biły kolejne 
rekordy.

S zef Sierpnia 80 zaznacza, że Jastrzębska Spółka Wę-
glowa już w tej chwili nie wydobywa wystarczającej 

ilości węgla koksowego, dlatego cenne byłoby wzmoc-
nienie jej poprzez przekazanie do niej lub do spółek ce-
lowych z udziałem JSW kopalń, które zawierają bogate 
złoża węgla koksowego – podkreśla Bogusław Ziętek 
w wypowiedzi udzielonej dla portalu wnp.pl. 

Jeżeli to wszystko prawda, niech te kopalnie korzy-
stają na własny rachunek i na rachunek PGG z żyły 

złota, jaką mają. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej 
powinien nagrodzić pana przewodniczącego za celne 
wskazanie nieodkrytej do tej pory ścieżki rozwoju dla 
największej firmy wydobywczej w Unii Europejskiej 
czyli dla PGG. My pozostaniemy przy tym, co mamy.  
Trzymam kciuki za dynamiczny rozwój obu kopalń. 
Nie dla nas ten cymes.

 •

Polityka informacyjna kuleje

Około 1,8 tys. pracowników JSW złożyło wnioski 
o urlopy górnicze i jednorazowe odprawy. Poprzedni 

zarząd zgodził się, aby z programu osłon socjalnych 
skorzystało 550 pracowników spółki. Czekamy, aż wy-
dzielona część zakładu górniczego Obszar Jastrzębie 
3 zostanie przeniesiona do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, a ustawa o funkcjonowaniu górnictwa zosta-
nie znowelizowana. Na razie trudno ocenić, czy nowy 
zarząd podtrzyma decyzję o skali odejść, ponieważ sy-
tuacja jest dość skomplikowana. Z jednej strony mamy 
trzy razy więcej chętnych chcących skorzystać z pro-
gramu odejść, a z drugiej strony zarząd musi liczyć się 
z tym, że zbyt duży ubytek załogi spowoduje trudności 
w funkcjonowaniu firmy. Moim zdaniem zbyt wcześnie 
ogłoszono, że można korzystać z programu osłon so-
cjalnych. W dodatku od razu nie została podana liczba 
pracowników, którzy mogą odejść bez szkody dla fir-
my; informacja o tym powinna być ogłoszona od razu. 
Dlatego nie należy się dziwić, że górnicy są przekonani, 
że z osłon powinien skorzystać każdy, kto chce. 

Teoretycznie program jest korzystny dla spółki. – 
Gdyby przeniesienie do SRK nastąpiło 31 paź-

dziernika, to oszczędności dla spółki z tytułu wyna-
grodzeń można by szacować na 14 mln złotych (przy 
550 osobach), a w skali roku na ponad 90 mln zło-
tych, Jeżeli zastosujemy prosty przelicznik, to odejście  
1,8 tys. osób powinno dać roczne oszczędności na po-
ziomie 270 mln złotych. Jeżeli JSW chce utrzymać swoją 
pozycję na rynku, musi zwiększać wydobycie węgla 
koksowego. Wzrost najbardziej opłacalnej produkcji 
nie jest możliwy przy ograniczeniu zatrudnienia z dnia 
na dzień o około 12 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa musi wypracować poli-
tykę zatrudnienia na najbliższy czas. Musi także wy-

pracować sposób informowania załogi o tak ważnych 
sprawach jak na przykład zasady korzystania z progra-
mu dobrowolnych odejść. Polityka informacyjna kuleje. 
 •

G R Z E G O R Z  M A T U S I A K
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Kij w mrowisko

T A D E U S Z  M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

RADA NADZORCZA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ SA obradując 
na posiedzeniu 27 sierpnia 2021 roku powołała do-
tychczasowych członków zarządu PGG SA na kolejną 
kadencję, która trwać będzie jeden rok. Decyzję rada 
nadzorcza podjęła zgodnie z zapisami Statutu PGG 
SA, w związku z trwającym procesem transformacji 
górnictwa i potrzebą zapewnienia kontynuacji zarzą-
du w czasie opracowywania strategicznych dla spółki 
planów. W skład zarządu PGG SA wchodzą: Tomasz 
Rogala – prezes zarządu, Rajmund Horst – wiceprezes 
zarządu ds. produkcji, Jerzy Janczewski – wiceprezes 
zarządu ds. pracowniczych oraz Andrzej Paniczek – 
wiceprezes zarządu ds. finansowych.

NA EUROPEJSKIM RYNKU WĘGLA W LIPCU OSIĄGNIĘTO KOLEJNE 
WIELOLETNIE MAKSIMA CENOWE, NIENOTOWANE OD 2008 ROKU. We-
dług danych Argus Media indeks CIF ARA, obrazujący 
ceny węgla energetycznego o wzorcowych parame-
trach w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam 
i Antwerpia, 28 lipca osiągnął wartość 140,44 dolarów 
za tonę i był najwyższy od 13 lat – wynika z opracowa-
nia katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

TOMASZ CUDNY ZOSTAŁ NOWYM PREZESEM JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI 
WĘGLOWEJ. Ponadto rada nadzorcza spółki podjęła uchwa-
ły dotyczące powierzenia mu pełnienia obowiązków 

zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych i opera-
cyjnych od 28 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 
roku.  Powierzono mu również pełnienie obowiązków 
zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju od 28 sierpnia 
2021 roku do dnia powołania zastępcy prezesa zarządu 
ds. rozwoju.

WZROSTOM CEN WĘGLA KAMIENNEGO W EUROPIE w lipcu sprzy-
jały przede wszystkim wysokie ceny gazu oraz korzystne 
marże w energetyce niemieckiej dla produkcji energii 
z węgla. Z kolei przedłużające się prace konserwacyjne 
w norweskiej strefie przybrzeżnej oraz powolne prze-
pływy gazu LNG z tego regionu wpływały na wzrost cen 
gazu w Europie – czytamy w opracowaniu ARP.

DO KOŃCA 2023 ROKU MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 
CIEPLNEJ W NOWYM SĄCZU uruchomi zasilany gazem ziem-
nym układ kogeneracyjny złożony z trzech silników 
gazowych. Dzięki wartej ponad 22,2 mln złotych inwe-
stycji firma zyska źródło wytwórcze o mocy 5,85 MW 
termicznych i 6 MW elektrycznych. Przedsięwzięcie 
wspomogą środki unijne.

ANALIZY POLSKIEGO KOMITETU ENERGII ELEKTRYCZNEJ wskazu-
ją, że Polska nie uniknie uwolnienia taryf energii elek-
trycznej. W opinii organizacji, by ochronić mniej za-
możnych odbiorców przed ubóstwem energetycznym, 

trzeba wprowadzić dla nich dodatek energetyczny. 
PKEE ocenia, że obecne taryfowanie ogranicza kon-
kurencyjność ofert na rynku energii, zaś konieczność 
dokonania w Polsce zmiany sposobu ustalania taryf 
na energię elektryczną dla klientów indywidualnych 
jest nieunikniona. – Wystąpiliśmy już z wnioskiem 
o wpis do wykazu prac rządu ustawy regulującej wspar-
cie dla odbiorców wrażliwych – powiedział w wywia-
dzie dla Dziennika Gazety Prawnej minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka, pytany o projekt wsparcia 
najuboższych odbiorców w związku z podwyżkami cen 
energii. Ocenił, że chodzi raczej o wsparcie finansowe 
niż o inną taryfę dla takich odbiorców.

45 DZIECI – PODOPIECZNYCH KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA 
DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW i współpracujących z nim orga-
nizacji – wyjechało na wypoczynek w górach dzięki 
tegorocznej edycji inicjatywy Anielskie wakacje z Wę-
glokoksem. – Z wielką przyjemnością wspieramy or-
ganizowane przez Dom Aniołów Stróżów wyjazdy dla 
dzieci, podopiecznych świetlic środowiskowych. To nie 
tylko element naszej strategii społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, ale również żywego zainteresowania 
tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu – 
zapewnił prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.   •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Inna bajka
Ulubionym zajęciem wszelkich dyrekcji, kierownictw i za-
rządów jest podpisywanie poleceń, zarządzeń, rozporzą-
dzeń, regulaminów i procedur, do jakich mają stosować 
się podlegli im ludzie. Przykład idzie z góry – wybrańcy 
narodu, gdy coś im nie pasuje w systemie prawnym kraju, 
produkują ustawy. O tym, że nazbyt często nie współgra-
ją one z wcześniej już obowiązującymi, albo nie wiedzą, 
albo zakładają, że w takim razie zmieni się też te inne. 

Potem powstają precyzujące rozporządzenia. 
Na prawdopodobieństwo, że ten, kto je tworzył, zasta-
nawiał się nad ich sensem, celowością i dopasowaniem 
do pozostałych, lepiej nie liczyć. Nie czytają ich chyba 
ci, którzy są pod nimi podpisani. To znaczy – może 
czytają, ale czy ze zrozumieniem… Wkład w prawo-
twórstwo mają też województwa i gminy. A wreszcie 
zakłady pracy. 

Pokazano mi niedawno wykaz ponad dwóch tysięcy 
uchwał, zarządzeń i poleceń służbowych obowiązują-
cych w pewnej spółce. Może część nie obowiązuje, ale 
kto by je spamiętał!

Nikt nie spodziewa się, że pracownik, nawet biu-
rowy, będzie uczył się na pamięć… Nikt? Nieprawda. 

O stercie wytworzonych przepisów firmy przypo-
minają sobie, gdy coś dzieje się nie tak. Wtedy okazuje 
się, że gdyby zamiast robić to, po co jest zatrudniony, 
pracownik rył na pamięć i wdrażał przepisy wewnętrz-
ne i państwowe, uniknąłby problemów. 

Podstawowym celem biurokracji jest bowiem wyka-
zywanie, że firma robi, co ma robić, w sposób zgodny 
ze wskazanym jej przez przepisy, a kierownictwa dbają, 
by nie można się do nich przyczepić. Wprawdzie efek-
tem jest spowolnienie działalności, co można obecnie 
oglądać pod pretekstem pandemii w części urzędów, 
albo – w wypadku firm – tworzenia fikcji i przyzwy-
czajania ludzi, że co innego się robi, a co innego pisze 
w wykazach i sprawozdaniach. Ale to już zupełnie 
inna bajka. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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W połowie sierpnia w Elektrowni Rybnik 
zakończono eksploatację dwóch z ośmiu 
bloków energetycznych zasilanych wę-
glem kamiennym. Najdalej za sześć lat 
właściciel zakładu – spółka PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna – ma uru-
chomić w mieście nowe źródło wytwór-
cze – blok gazowo-parowy o mocy około 
800 MW. Jednocześnie w umowie społecz-
nej z górniczymi związkami zapewniono 
utrzymanie węglowego charakteru Elek-
trowni Rybnik do 2030 roku. Resort akty-
wów państwowych zapewnia, że Grupa 
PGE wywiąże się z tego zobowiązania, 
docelowo jednak postawi – jak cała pol-
ska energetyka – na źródła niskoemisyjne.

NOWE ZNACZY GAZOWE

– Obecnie w eksploatacji w Elektrow-
ni Rybnik pracuje sześć bloków energe-
tycznych o łącznej mocy zainstalowanej 
1350 MW. Nasza spółka jest w procesie 
transformacji energetycznej i w związku 
z tym prowadzimy prace nad odtworze-
niem zdolności wytwórczych rybnickiej 
elektrowni poprzez budowę nowego źró-
dła energii, które będzie mniej emisyjne 
niż wyłączone bloki starszej generacji – 
potwierdza prezes spółki PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna, Andrzej 
Legeżyński. W lutym tego roku, podczas 
posiedzenia sejmowej Komisji ds. Ener-
gii, Klimatu i Aktywów Państwowych, 
wiceminister aktywów Artur Soboń 
zapewniał, że rozwój źródeł gazowych 
nie kłóci się z utrzymaniem węglowego 
charakteru elektrowni w kolejnych la-
tach. – Planujemy, aby docelowo część 
bloków węglowych miało zasilanie w gaz 
i funkcjonowało jako elektrownie gazo-
wo-parowe. Natomiast w zakresie tego, 

co zapisaliśmy w porozumieniu (z górni-
czymi związkami – przyp. red.), Polska 
Grupa Energetyczna podtrzymuje to, 
co zostało w tym zakresie zapisane – 
mówił posłom wiceszef MAP.

WYSŁUŻONE BLOKI 
PRZECHODZĄ DO HISTORII 
Sierpniowa decyzja zarządu PGE 

GiEK o wyłączeniu z eksploatacji blo-
ków 1 i 2 w Elektrowni Rybnik była 
podyktowana wejściem w życie od  
17 sierpnia tego roku nowych norm 
środowiskowych Unii Europejskiej 
– tzw. konkluzji BAT, do których ryb-
nickie jednostki nie zostały dostosowa-
ne. Obydwa bloki, zgodnie z planem 

rozwoju Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego i warunkami umowy 
z operatorem systemu przesyłowego, 
zostały zgłoszone do wyłączenia już 
w 2018 roku. W ostatnim czasie praco-
wały jako jednostki szczytowe, działając 
przez około 1,5 tys. godzin w ciągu roku. 
Z uwagi na stan techniczny oraz brak 
spełnienia nowych wymogów środowi-
skowych ich dalsza eksploatacja byłaby 
ekonomicznie nieuzasadniona – wyja-
śniają przedstawiciele spółki. Obydwa 
bloki przepracowały po 300 tys. godzin, 
co przewyższa projektowany technicz-
ny czas życia jednostek węglowych bez 
gruntownej modernizacji. W miejsce 
wyeksploatowanych bloków planowana 

jest budowa nowych, niskoemisyjnych 
bloków parowo-gazowych.

MILIARD METRÓW 
SZEŚCIENNYCH GAZU 
ROCZNIE
W styczniu spółka PGE Górnictwo 

i Energetyka Konwencjonalna ogłosiła, 
że nowe źródło wytwórcze w Elektrowni 
Rybnik będzie miało charakter gazowo-
-parowy. Blok o mocy około 800 megawa-
tów ma być uruchomiony za niespełna 
sześć lat. Podstawowym paliwem dla 
nowej jednostki będzie wysokometano-
wy gaz ziemny w ilości około 1 mld m3 

rocznie, z możliwością współspalania 
wodoru. Spółka zapowiada, że projekt 
będzie przygotowywany w harmonogra-
mie umożliwiającym udział w aukcjach 
rynku mocy już w czwartym kwartale 
przyszłego roku, z pierwszym terminem 
dostaw energii na rok 2027.

Elektrownia Rybnik trafiła do Grupy 
PGE kilka lat temu; wcześniej należała 
do francuskiego koncernu energetycz-
nego EdF, który sprzedał swoje polskie 
aktywa. W strukturze Grupy elektrownia 
początkowo należała do spółki PGE Ener-
gia Ciepła, a obecnie do PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna. Rybnicki 
zakład jest elektrownią kondensacyjną 
i blokową o znaczeniu systemowym. Jego 
podstawowa działalność to wytwarzanie 
energii elektrycznej na potrzeby Krajo-
wego Systemu Elektroenergetycznego. 
Po wyłączeniu z eksploatacji dwóch blo-
ków węglowych obecnie moc wytwórcza 
elektrowni to niespełna 1,4 tys. MW za-
instalowanych w sześciu blokach. Jest 
największą elektrownią na Górnym Ślą-
sku i jedną z największych elektrowni 
systemowych w Polsce. MH 

Dwa bloki w Elektrowni Rybnik wyłączone z eksploatacji

Kierunek: gaz

Sierpniowa decyzja zarządu PGE GiEK o wyłączeniu z eksploatacji bloków 1 i 2 w Elektrowni Rybnik była 
podyktowana wejściem w życie od 17 sierpnia tego roku nowych norm środowiskowych Unii Europejskiej 
– tzw. konkluzji BAT, do których rybnickie jednostki nie zostały dostosowane
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W przeddzień 63. rocznicy katastrofy w ko-
palni Makoszowy (28 sierpnia 1958 roku), 
w czasie której podczas pożaru pod zie-
mią i w następstwie odniesionych obra-
żeń oraz zaczadzenia śmierć poniosło 
78 górników, przedstawiciele władz Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, obecnego kie-
rownictwa kopalni i związkowcy uczcili 
pamięć tych, którzy wówczas zginęli.

Pod pomnikiem usytuowanym na-
przeciwko budynku dyrekcji kopalni zło-
żono kwiaty, postawiono zapalone zni-
cze, honory oddały poczty sztandarowe.

Po krótkiej uroczystości z ostatnim 
żyjącym uczestnikiem katastrofy, Zyg-
muntem Piotrowskim, rozmawiali preze-
si zarządu SRK, Janusz Gałkowski i Janusz 
Smoliło, oraz naczelny inżynier kopalni 
Marek Możdżonek. Ponad 85-letni eme-
ryt górniczy wspominał tamto zdarzenie. 
Szczególnie trudne było wspomnienie 
tych z jego ówczesnych kolegów z pra-
cy, którzy zginęli zaczadzeni, oczekując 
na obiecaną pomoc, która dotarła, gdy 
większość z nich już nie żyła.  •
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Obecna intensywność wdrażania nowo-
czesnych technologii oraz duża dynami-
ka rozwoju rynku energetycznego po-
wodują, że przepisy mogą nie nadążać 
za zmianami w energetyce – przyznają 
przedstawiciele Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, wskazując jednocześnie, 
że skuteczna transformacja energetycz-
na wymaga innowacji. Aby ułatwić ich 
testowanie i wdrażanie, resort proponuje 
nową konstrukcję ustawową: piaskowni-
ce regulacyjne – bezpieczną przestrzeń 
prawną, w której innowatorzy będą mogli 
rozwijać swoje pomysły bez obaw o konse-
kwencje, gdy część z nich nie wypali, oraz 
bez niektórych formalności, które mogłyby 
zablokować lub znacząco opóźnić prace 
nad projektem.

PRZYMKNIĘTE OKO 
NA EKSPERYMENTY

– Piaskownice regulacyjne przyczy-
nią się do promocji nowych rozwiązań 
na rynkach energetycznych i testów 
ich skuteczności. Projekty realizowane 
w ramach piaskownic powinny przy-
nieść wymierną korzyść transformacji 
energetycznej – ocenia minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka. 

Jak mówi minister Kurtyka, 
w przypadku piaskownic 
regulacyjnych nie ma ściśle 
określonego zakresu innowacji, 
które mogą być testowane. 
Innowatorzy sami wskazują 
we wniosku, jaką nowość 
proponują wprowadzić: produkt, 
usługę czy model biznesowy. 
– Liczy się ich pomysłowość 
oraz efekty, jakie przyniesie 
testowanie i praktyczne 
zastosowania nowatorskiego 
rozwiązania. Z założenia powinno 
ono przyczyniać się do rozwoju 
rynku energetycznego, wsparcia 
przebiegu transformacji 
energetycznej, wzrostu 
konkurencyjności oraz 
usprawniania działania systemów 
– wyjaśnia szef resortu klimatu.

Wprowadzająca pojęcie „piaskow-
nic” nowelizacja Prawa energetycznego 
oraz ustawy o odnawialnych źródłach 
energii, będąca obecnie na etapie kon-
sultacji publicznych, ma zachęcić in-
nowatorów do testowania i wdrażania 
nowych technologii, usług, produktów, 
modeli współpracy użytkowników sys-
temu lub rozwiązań technologicznych 
niezbędnych do poprawy funkcjonowa-
nia rynku energii i gazu w Polsce. 

Chodzi o umożliwienie eksperymen-
towania w sprawdzonym środowisku 
testowym i na złagodzonych zasadach 

prawnych. Dzięki działaniom podmio-
tów prowadzących projekty rozwojowe 
dla energetyki regulator będzie mógł 
z bliska obserwować wdrażanie nowo-
czesnych technologii w branży, a w kon-
sekwencji wspierać precyzyjne dosto-
sowanie regulacji do funkcjonowania 
innowacyjnych pomysłów już poza bez-
pieczną przestrzenią piaskownicy.

ŚLADEM ANGLIKÓW 
I HOLENDRÓW
Mechanizm „piaskownicy” jest stoso-

wany w branży energetycznej w wielu 
krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii 
i Holandii. Anglicy postawili sobie za cel 
zmniejszenie barier we wdrażaniu inno-
wacji systemów elektroenergetycznych, 
by skuteczniej odpowiadać na zmiany 
na rynku energii. Na Wyspach ekspe-
rymenty obejmują także symulowane 
działanie platformy, na której prosumen-
ci mogą sprzedawać nadwyżki energii 
elektrycznej. 

W Holandii powstają również więk-
sze eksperymenty – do 10 tys. użyt-
kowników i mocy wytwórczej 5 MW, 
we współpracy z operatorem sieci. 
Odstępstwa, z których korzystają in-
nowatorzy, to między innymi swoboda 
określania taryf sieciowych. – W Pol-
sce wprowadzenie piaskownic regu-
lacyjnych wiąże się przede wszystkim 
z dodatkowymi uprawnieniami regu-
latora. Dzięki nim prezes Urzędu Re-
gulacji Energetyki mógłby ograniczać 
wymogi regulacyjne dla innowatorów, 
aby w rezultacie ułatwić tym podmiotom 
testowanie projektu mającego na celu 
wdrożenie na przykład innowacyjnych 
technologii, produktów czy usług – wy-
jaśnia minister Kurtyka.

SZYBKA ŚCIEŻKA 
DLA INNOWACJI
Wśród głównych celów, jakie 

mają realizować piaskownice, jest 

przyspieszenie rozwoju sektora ener-
getycznego poprzez ułatwienie wejścia 
na rynek dla innowacyjnych rozwiązań. 
Kluczowa będzie tu możliwość spraw-
dzenia nowych technologii i modeli biz-
nesowych, które w codziennych warun-
kach, bez zastosowania odpowiednich 
odstępstw, nie mogłyby być testowane. 
Za sprawą testów innowacji w bezpiecz-
nym środowisku regulator może szybciej 
i skuteczniej przewidywać konieczność 
wprowadzenia zmian w prawie, dosto-
sowanych do przyszłościowego rozwoju 
sektora. 

Beneficjentami piaskownic regula-
cyjnych będą podmioty wprowadzają-
ce innowacje. Działając w tej formule, 
oprócz możliwości testowania swoich 
rozwiązań w przyjaznym środowisku, 
dowiedzą się, jak wyglądają w praktyce 
wymogi „normalnie” stosowane do ich 
projektu, czyli przepisy nieuwzględnia-
jące specjalnych zwolnień. Autorzy no-
wych rozwiązań i modeli biznesowych 
mają dowiedzieć się, jakie dodatkowe 
dokumenty i pozwolenia są konieczne 
do dalszego wdrażania ich pomysłu 
po wyjściu z piaskownicy; mają też szan-
sę zapoznać i oswoić rynek ze swoim 
produktem.

POTRZEBNE MAGAZYNY 
ENERGII I STABILIZATORY 
SYSTEMU
Jak mówi minister Kurtyka, w przy-

padku piaskownic regulacyjnych nie 
ma ściśle określonego zakresu innowacji, 
które mogą być testowane. Innowatorzy 
sami wskazują we wniosku, jaką nowość 
proponują wprowadzić: produkt, usługę 
czy model biznesowy. 

– Liczy się ich pomysłowość oraz 
efekty, jakie przyniesie testowanie 
i praktyczne zastosowania nowatorskie-
go rozwiązania. Z założenia powinno 
ono przyczyniać się do rozwoju rynku 
energetycznego, wsparcia przebiegu 
transformacji energetycznej, wzrostu 
konkurencyjności oraz usprawniania 
działania systemów – wyjaśnia szef re-
sortu klimatu. Obecnie, w związku z dy-
namicznym rozwojem fotowoltaiki oraz 
energetyki wiatrowej, rynek potrzebuje 
między innymi innowacyjnych rozwią-
zań w zakresie magazynowania energii 
oraz bilansowania i stabilizowania sys-
temu w sytuacji zmiennej podaży energii 
z odnawialnych źródeł. MH

MKiŚ chce szerzej otworzyć energetykę na innowacje

Z piaskownicy na rynek

Elektrownia Wiatrowa Galicja należy do PGE Energia Odnawialna SA. To nowoczesna farma wiatrowa, 
która składa się z sześciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 12,2 MW. Czy nowe zasady poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań, między innymi w dziedzinie magazynowania energii, spowodują, że energetyka 
wiatrowa stanie się stabilniejszym źródłem w systemie energetycznym?
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Wspólnie poszukają inwestorów
26 sierpnia gmina Ruda Śląska, SRK SA oraz KSSE podpisały porozumienie dotyczące prowadzenia 
wspólnych działań mających doprowadzić do znalezienia inwestora lub inwestorów chętnych do 
prowadzenia działalności na terenach po likwidowanej kopalni Wirek. Projekt dotyczy ponad  
97 ha w znacznym stopniu uzbrojonego terenu i wynika ze starań gminy o tworzenie nowych 
miejsc pracy na jej obszarze.
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44 proc. Polaków ankietowanych w maju 
tego roku przez CBOS zgadza się z twier-
dzeniem, że rozwój energetyki jądrowej 
jest konieczny, jeśli Polska chce odejść 
od węgla; 37 proc. takiej konieczności nie 
widzi. 

Badania wskazują, że choć poparcie 
dla polskiej elektrowni atomowej stop-
niowo rośnie – za jej budową opowie-
działo się w ostatniej ankiecie 39 proc. 
respondentów CBOS-u – to jednak nadal 
większość (45 proc.) jest przeciwnego 
zdania. W poprzednim takim badaniu 
przed trzema laty poparcie dla budo-
wy elektrowni jądrowej było o 5 proc. 
mniejsze, zaś przeciwników budowy 
było 5 proc. więcej. Według CBOS-u scep-
tyczny stosunek do energetyki jądrowej 
wśród Polaków nasiliła katastrofa elek-
trowni jądrowej w Fukushimie w 2011 
roku. Od tamtego czasu negatywny sto-
sunek do budowy tego rodzaju elektrow-
ni w Polsce przeważa nad poparciem. 
Niezależnie od społecznego nastawie-
nia do atomu nie sposób nie zauważyć, 
że w ostatnim czasie prace przybliża-
jące nas do rozpoczęcia budowy pol-
skiej elektrowni atomowej wyraźnie 
przyspieszyły.

DECYZJA ZAPADŁA, CZAS 
NA SZCZEGÓŁY
– Decyzja dotycząca budowy elek-

trowni jądrowej została podjęta – jest 
w rządowym programie z zeszłego roku. 
Co do wyboru technologii, w tej sprawie 
decyzja będzie podejmowana w przy-
szłym roku, we wrześniu lub w paździer-
niku – mówił w sierpniowym wywia-
dzie w Polskim Radiu 24.pl pełnomocnik 
rządu ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej Piotr Naimski, wskazując, 
iż pakiet propozycji w tym zakresie dla 
Polski jest obecnie opracowywany przez 
stronę amerykańską. 

Przygotowania oferty nie wyklu-
cza też francuski koncern EDF, który 
otworzył niedawno w Warszawie swoje 
biuro. Wcześniej informowano, że pol-
skim projektem jądrowym interesuje 
się również Korea Południowa. Stronie 
polskiej chodzi nie tylko o wybór i za-
kup technologii, ale też o długofalowe 
partnerstwo. – Będziemy budować te 
elektrownie kilkanaście lat, ma powstać 
sześć reaktorów, aby w latach 40. około 
20–25 proc. energii elektrycznej pocho-
dziło z reaktorów jądrowych. Będzie-
my użytkować elektrownie przez 60 lat, 
może więcej. Chcemy mieć partnera, 
który to będzie budował i eksploatował, 
który zaangażuje się finansowo i inwe-
stycyjnie – tłumaczy minister Naimski.

POLSKIE ELEKTROWNIE 
JĄDROWE
Zgodnie z Polityką energetyczną 

Polski do 2040 roku pierwszy blok elek-
trowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW 
ma być uruchomiony w roku 2033. Na-
stępne bloki będą wdrażane co dwa–
trzy lata, a cały program jądrowy za-
kłada budowę sześciu bloków o mocy 
6–9 GW. Polski rząd oczekuje, że part-
ner w programie jądrowym obejmie 
49 proc. udziałów w specjalnej spółce, 

zapewni odpowiednie finansowanie i bę-
dzie uczestniczył nie tylko w budowie, 
ale i eksploatacji elektrowni jądrowych. 
Dotąd przygotowania do ich budowy 
prowadziła spółka PGE EJ1, która ostat-
nio została wykupiona od udziałowców 
(krajowych koncernów energetycznych) 
przez Skarb Państwa. W trakcie reje-
stracji jest zmiana nazwy spółki, która 
ma teraz działać jako Polskie Elektrow-
nie Jądrowe. Właśnie ta firma zajmie się 
budową i eksploatacją polskiej energety-
ki jądrowej.

BEŁCHATÓW, PĄTNÓW CZY 
ŻARNOWIEC?
Coraz bliżej są decyzje dotyczące lo-

kalizacji elektrowni. Na krótkiej liście – 
co potwierdził w czerwcu odwiedzający 
Wielkopolskę premier Mateusz Mora-
wiecki – są obecnie trzy miejsca: Pątnów, 
Bełchatów i okolice Żarnowca. 

– Ze względu na prace analityczne, 
które się toczą, nie zapadły żadne osta-
teczne decyzje, ale mogę potwierdzić, 
że to miejsce (Pątnów – przyp. red.) jest 
potencjalnym, które w przypadku kon-
sensusu merytorycznego, politycznego 
i społecznego może być wybrane; pewne 
warunki muszą zostać spełnione, żeby 
taka decyzja została podjęta – mówił 
szef rządu. 

Decyzja dotycząca budowy 
elektrowni jądrowej została 
podjęta − jest w rządowym 
programie z zeszłego roku. 
Co do wyboru technologii, 
w tej sprawie decyzja będzie 
podejmowana w przyszłym roku, 
we wrześniu lub w październiku.

O potwierdzenie lokalizacji elek-
trowni jądrowej właśnie w tym regionie 
poprosił premiera w specjalnym liście 
marszałek województwa wielkopol-
skiego Marek Woźniak. Jego zdaniem 
Wielkopolska ma „odpowiednie zasoby 
kadrowe, instytucjonalne i infrastruktu-
ralne, niezbędne dla efektywnej budo-
wy, zarządzania oraz utrzymania całego 
ekosystemu energetycznego”. Marszałek 
podkreślił też, że w województwie moż-
na w łatwy sposób uruchomić niezbędny 
potencjał naukowo-badawczy, zaś ener-
getyka jądrowa wpisuje się w rozwój 
Wielkopolskiej Doliny Wodorowej.

JĄDROWA SPECUSTAWA
Równolegle do prac nad wyborem 

lokalizacji elektrowni oraz technologii 
trwają prace nad zmianą tzw. specusta-
wy jądrowej – ustawy o przygotowaniu 
i realizacji inwestycji w zakresie obiek-
tów energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących, a także między innymi 
nowelizacji Prawa atomowego. Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska przeko-
nuje, że proponowane regulacje nawet 
o 12–18 miesięcy przyspieszą proces 
inwestycyjny oraz zapewnią większy 
nadzór właściwych organów państwo-
wych nad tą strategiczną inwestycją. 

Projekt, skierowany w lipcu do konsulta-
cji społecznych, zawiera między innymi 
nowe regulacje dla decyzji zasadniczej, 
która ma być wydawana na wcześniej-
szym etapie inwestycji, niż przewidują 
to obecne przepisy. 

Zgodnie z proponowanym zapisem 
decyzja zasadnicza, wydawana przez mi-
nistra właściwego ds. energii, jest „wyra-
zem politycznej akceptacji państwa dla 
budowy elektrowni przez konkretnego 
inwestora, w konkretnej technologii i lo-
kalizacji”. Według obecnych przepisów 
decyzja taka jest wydawana na stosun-
kowo późnym etapie – po przeprowa-
dzeniu długotrwałych badań i uzyskaniu 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 

– Tymczasem doświadczenia inwe-
stora oraz obserwacje sytuacji politycz-
no-społecznej ukazują potrzebę jasnego, 
mocnego i zdecydowanego wyrażenia 
woli państwa co do budowy elektrowni 
jądrowej na wczesnym etapie procesu 
przygotowania inwestycji – czytamy 
w uzasadnieniu projektu nowelizacji. 

Decyzja zasadnicza ma mieć charak-
ter uznaniowy; przepisy zakładają brak 
obligatoryjności. Zgodnie z projektem 
decyzja zasadnicza określi kryteria i wa-
runki, po spełnieniu których inwestor 
może ubiegać się o uzyskanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji i innych decyzji. 
W decyzji minister wskaże inwestora, 
dozwolone lokalizacje, maksymalną moc 
czy dozwolone technologie reaktorowe. 

W specustawie pojawia się możli-
wość sporządzenia wstępnego raportu. 
Z kolei właściwy raport lokalizacyjny 
nie ma być koniecznym załącznikiem 
do wniosku o ustalenie lokalizacji. 
W projekcie zakłada się wydłużenie z 5 
do 10 lat okresu, na jaki wydawana jest 
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji. 
W tym terminie można złożyć wniosek 
o pozwolenie na budowę. Nowelizacja 
określa też nowe uprawnienia dozoru 
jądrowego. Oprócz nowelizacji jeszcze 
w tym roku rząd chce przyjąć strategię 
w zakresie rozwoju bezpieczeństwa ją-
drowego i ochrony radiologicznej Polski.

ATOM SZANSĄ 
DLA POLSKICH FIRM
W budowie polskiej energetyki ją-

drowej mają brać udział polskie firmy. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska pra-
cuje właśnie nad nowym katalogiem 
przedsiębiorstw pracujących dla sektora 
jądrowego „Polish Industry for Nuclear 
Energy 2021”. W poprzedniej edycji ka-
talogu z 2019 roku znalazło się ponad 
300 polskich firm, w tym ponad 50 z do-
świadczeniem w realizacji co najmniej 
jednego projektu dla zagranicznych elek-
trowni jądrowych w ostatniej dekadzie. 

Wzorem poprzednich edycji z 2016 
oraz 2019 roku także najnowszy katalog 
będzie intensywnie promowany przez 
rząd na międzynarodowych targach 
i wystawach przemysłowych, wśród 
wszystkich dostawców technologii ją-
drowych oraz wiodących podmiotów 
tego sektora na świecie. 

Jako przykład polskiej firmy z du-
żym doświadczeniem, która zgłosiła się 
do najnowszej edycji katalogu, resort kli-
matu podał Tech-Pomp Serwis – spółkę, 

która skompletowała i dostarczyła tym-
czasową instalację z pomp samozasysa-
jących, odśrodkowych wirowych ze stali 
kwasoodpornej, zaworów zwrotnych 
oraz zaworów zaporowych na potrzeby 
płukania i testów wymienników ciepła 
na potrzeby jednej z elektrowni jądro-
wych EDF we Francji.

ZA, A NAWET PRZECIW
Przeprowadzone wiosną badanie 

CBOS-u potwierdziło, że w Polsce nadal 
więcej jest przeciwników elektrowni ato-
mowej niż jej zwolenników. 

Znacznie częściej rozwój energetyki 
jądrowej w Polsce popierają mężczyźni 
niż kobiety (odpowiednio 55 proc. wobec 
25 proc.). Zwolenników atomu w naszym 
kraju jest więcej wśród młodszej części 
ankietowanych, poniżej 35. roku życia. 
Budowę elektrowni atomowej częściej 
popierają również osoby z wyższym 
wykształceniem, a także mieszkańcy 
największych miast (powyżej 500 tys. 
ludności), przedstawiciele kadry kie-
rowniczej, specjaliści, technicy, średni 
personel, prywatni przedsiębiorcy, ro-
botnicy wykwalifikowani oraz ankieto-
wani o wysokich dochodach. 

Poziomem sprzeciwu – jak wskazano 
w raporcie CBOS-u – wyróżniają się an-
kietowani w wieku od 55 do 64 lat, mający 
wykształcenie podstawowe lub zasadni-
cze zawodowe, robotnicy niewykwalifiko-
wani, pracownicy administracyjno-biuro-
wi, respondenci pracujący w prywatnych 
gospodarstwach rolnych (w tym rolnicy), 
uzyskujący niskie dochody i osoby nieza-
dowolone ze swojej sytuacji materialnej. 
Orientacja polityczna nie ma dużego zna-
czenia w wynikach badania. 

W budowie polskiej energetyki 
jądrowej mają brać udział 
polskie firmy. Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska pracuje 
właśnie nad nowym katalogiem 
przedsiębiorstw pracujących 
dla sektora jądrowego „Polish 
Industry for Nuclear Energy 2021”.

– Można jednak zauważyć, że czę-
ściej niż przeciętnie za budową opowia-
dają się osoby o poglądach lewicowych, 
natomiast sprzeciw wyrażają identyfiku-
jący się z politycznym centrum. Dekla-
racje badanych o orientacji prawicowej 
są z kolei niemal równo podzielone – 
podaje CBOS. 

Badacze zwracają przy tym uwa-
gę, że poparcie dla rozwoju energetyki 
jądrowej jest mniejsze, jeśli elektrow-
nia miałaby stanąć w pobliżu miejsca 
zamieszkania ankietowanych. Za bu-
dową takiego obiektu w swojej okolicy 
opowiada się jedna czwarta badanych, 
zaś dwie trzecie zadeklarowało sprze-
ciw w takiej sytuacji. Nieco większe 
poczucie bezpieczeństwa w kontekście 
energetyki jądrowej notowano w latach 
2009–2010, przed katastrofą elektrowni 
w Fukushimie.

MH

W przyszłym roku decyzja o wyborze technologii jądrowej dla polskiej elektrowni

Coraz bliżej atomu
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H A N N A  K R Z Y Ż O W S K A

JSW zapewnia o kontynuacji strategicz-
nych inwestycji (w tym roku Grupa wyda 
na nie nawet 2,6 mld złotych), służących 
między innymi maksymalizacji produkcji 
węgla koksowego. W końcu tego roku spo-
dziewany jest pierwszy węgiel z nowej ko-
palni Jastrzębie-Bzie, zaś w ostatnim dniu 
października wydzielona, nieprodukcyjna 
cześć tej kopalni – tzw. ruch Jastrzębie III 
– ma być przekazana do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń. Dzięki temu z osłon so-
cjalnych – urlopów górniczych i jednora-
zowych odpraw pieniężnych – mogłoby 
skorzystać około 550 pracowników JSW, 
wybranych spośród przeszło 1,8 tys., którzy 
zgłosili akces do programu osłonowego.

WYŻSZE PRZYCHODY, 
NIŻSZE STRATY

– Obecnie skupiamy się przede 
wszystkim na działaniach zapewniają-
cych stabilną produkcję i dostawy dla 
naszych odbiorców – mówił pełniący 
obowiązki prezesa JSW, prof. Stanisław 
Prusek, podczas sierpniowej konferen-
cji poświęconej wynikom Grupy JSW 
w pierwszym półroczu 2021 roku. 

W pierwszym półroczu 
za tonę węgla metalurgicznego 
płacono średnio 416,86 złotych 
wobec 487,78 złotych za tonę 
w pierwszym półroczu 2020 
roku, zaś tona koksu kosztowała 
1009,77 złotych wobec 829,65 
złotych za tonę przed rokiem. 
Obecnie to właśnie koks przynosi 
Grupie największy dochód.

W tym okresie jastrzębskie kopal-
nie wydobyły 6,8 mln ton węgla (w tym  
5,5 mln ton węgla koksowego) wobec  
6,7 mln ton rok wcześniej, a produk-
cja koksu wzrosła do 1,8 mln ton, 
z 1,6 mln ton w pierwszym półroczu 2020 
roku. Sprzedaż węgla ogółem wzrosła 
o 23,8 proc., do 7,6 mln ton. W efekcie 
przychody ze sprzedaży węgla do od-
biorców zewnętrznych wyniosły ponad 
1,8 mld złotych (wzrost o 6 proc. wobec 
pierwszego półrocza 2020 roku) mimo 
niższych średnich cen węgla – zarów-
no metalurgicznego, który potaniał rok 
do roku o 14,5 proc., jak i energetycznego. 

W tym samym okresie przychody 
ze sprzedaży koksu i węglopochodnych 
do odbiorców zewnętrznych wynio-
sły prawie 2,1 mld złotych, co oznacza 

wzrost o ponad 41 proc. wobec pierw-
szego półrocza 2020 roku – to głównie 
następstwo wzrostu średniej ceny sprze-
daży koksu o ponad 21 proc. 

W efekcie Grupa JSW zamknęła pół-
rocze stratą netto w wysokości 330,5 
mln złotych, wobec 973,8 mln złotych 
straty rok wcześniej. Natomiast zysk ope-
racyjny EBITDA za pierwsze półrocze 
(bez zdarzeń jednorazowych) wyniósł  
339,4 mln złotych – głównie dzięki do-
brej sytuacji segmentu koksowego. Łącz-
ne przychody Grupy JSW w pierwszym 
półroczu wzrosły rok do roku o 22 proc., 
z ponad 3,4 mld złotych do prawie  
4,2 mld złotych.

DOCHODOWY KOKS
Kluczowym dla wyników JSW pa-

rametrem, oprócz wielkości wydobycia 
oraz sprzedaży węgla i koksu, są ceny 
tych produktów. W pierwszym półroczu 
za tonę węgla metalurgicznego płacono 
średnio 416,86 złotych wobec 487,78 zło-
tych za tonę w pierwszym półroczu 2020 
roku, zaś tona koksu kosztowała 1009,77 
złotych wobec 829,65 złotych za tonę 
przed rokiem. 

Obecnie to właśnie koks przynosi 
Grupie największy dochód. – Koksownie 
pracują na pełnych mocach produkcyj-
nych – zapewnia prof. Prusek, przypo-
minając, iż w tym samym okresie przed 
rokiem wskaźnik wykorzystania mocy 
koksowniczych wynosił 85,4 proc. Sta-
wiając między innymi na maksymali-
zację produkcji koksu, Grupa JSW chce 
w pełni wykorzystać okres wychodze-
nia gospodarki z kryzysu. Rynek spółce 
sprzyja – zapotrzebowanie na produk-
ty stalowe w Europie wzrosło o ponad 
18 proc., jednak wciąż jest około 7 proc. 
mniejsze niż w pierwszym półroczu 
2019 roku, co obrazuje istniejący jesz-
cze potencjał. 

W pierwszym półroczu 
za tonę węgla metalurgicznego 
płacono średnio 416,86 złotych 
wobec 487,78 złotych za tonę 
w pierwszym półroczu 2020 
roku, zaś tona koksu kosztowała 
1009,77 złotych wobec 829,65 
złotych za tonę przed rokiem.

– Rynek produktów stalowych jest 
wygłodzony, popyt jest duży – ocenia 
wiceprezes JSW ds. handlu, Sebastian 
Bartos, przyznając, iż właśnie sytuacja 
branży stalowej w dużym stopniu zde-
cyduje o kondycji Grupy JSW w drugim 
półroczu.

CZY ZDROŻEJE WĘGIEL 
KOKSOWY?

Jest szansa, że najbliższe miesiące 
przyniosą wzrost międzynarodowych 
cen węgla koksowego. Jak tłumaczył wi-
ceprezes Sebastian Bartos, w klasycznym 
łańcuchu wartości, zgodnie z prawami 
ekonomii, ceny węgla metalurgicznego 
powinny rosnąć proporcjonalnie wraz 
z obserwowanym wzrostem cen stali 
i koksu do jej produkcji. To, że tak się 
nie dzieje, to efekt wojny handlowej Chin 
i Australii. 

– Na sytuację w ostatnich trzech 
kwartałach ogromny wpływ mają, 
niestety, decyzje natury geopolitycz-
nej, na które ani my, jako Jastrzębska 
Spółka Węglowa, ani inni producenci 
europejscy nie mamy wpływu. Cho-
dzi o restrykcje nałożone na import 
węgla australijskiego do Chin, które 
bardzo mocno wpłynęły na jego niskie 
notowania na rynku międzynarodo-
wym. Ta sytuacja trwała przez około 
pół roku, od końcówki roku 2020. Nie 
jest to zdarzenie naturalne ani poparte 

zwykłymi prawami ekonomii, a tym sa-
mym nie mogło trwać długo. Czerwiec 
był miesiącem, w którym notowania 
węgli australijskich bardzo mocno po-
szły do góry, a wzrosty są kontynuowa-
ne po dzień dzisiejszy. W pierwszym 
półroczu 2021 roku, jako Grupa JSW, 
nie mogliśmy jeszcze skorzystać z tych 
notowań – wyjaśnił wiceprezes Seba-
stian Bartos. Być może już trzeci kwar-
tał tego roku przyniesie odczuwalną 
zmianę niekorzystnego dla JSW trendu 
cenowego.

URLOPY I ODPRAWY 
– NIE DLA WSZYSTKICH
Dla wyników JSW ważne będzie 

też utrzymanie optymalnego poziomu 
kosztów produkcji, które w pierwszym 
półroczu wzrosły, zarówno w odnie-
sieniu do węgla, jak i koksu. Podczas 
konferencji wynikowej analitycy pytali 
zarząd JSW między innymi o kwestie 
płacowe w obliczu wdrożonej z po-
czątkiem lipca podwyżki wynagrodzeń 
o 3,4 proc. oraz związkowych roszczeń 
na poziomie 6 proc. i postulatu wypłaty 

GRUPA JSW ZMNIEJSZYŁA STRATĘ O BLISKO DWIE TRZECIE. Sześć miesięcy 
2021 roku przyniosło Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej wzrost produkcji oraz sprzedaży węgla i koksu, 
zwiększenie przychodów, odzyskanie rentowności na poziomie 
operacyjnym i zmniejszenie straty netto – względem pierwszego 

półrocza zeszłego roku – o blisko dwie trzecie. Dobrą 
wiadomością dla spółki jest wzmożony popyt na stal, a tym 

samym również na drożejący koks do jej produkcji. Niestety, 
wbrew oczekiwaniom, w pierwszym półroczu nie przełożyło się 

to na wzrost cen węgla koksowego, który pozwoliłby jastrzębskiej 
firmie odrobić zeszłoroczne straty i wejść na ścieżkę trwałego 
wzrostu. Wydaje się jednak, że odbicie także w tym segmencie 

jest kwestią czasu. 

JSW koncentruje się na działaniach zapewniających stabilną produkcję i dostawy dla naszych odbiorców

Pożądany koks niedoceniony węgiel
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jednorazowych premii w wysokości od  
3,5 do 5 tys. złotych dla poszczególnych 
grup pracowników. 

Wiceprezes ds. pracy i polityki spo-
łecznej Artur Wojtków wyjaśnił, że roz-
mowy płacowe ze stroną społeczną będą 
kontynuowane, gdy zarząd JSW będzie 
już w pełnym składzie. 

Na rozstrzygnięcia pełnego zarządu 
czeka również sprawa ponad 1,8 tys. 
pracowników JSW, którzy zgłosili chęć 
skorzystania z urlopów górniczych 
i jednorazowych odpraw po przejściu 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń wraz 
z ruchem Jastrzębie III – nieprodukcyj-
nym majątkiem wydzielonym z kopalni 
Jastrzębie-Bzie. 

Rozmowy płacowe ze stroną 
społeczną będą kontynuowane, 
gdy zarząd JSW będzie już 
w pełnym składzie.

Jak poinformował wiceprezes Wojt-
ków, na podstawie opinii dyrektorów 
kopalń liczbę pracowników JSW, któ-
rzy mogliby odejść do SRK, by tam sko-
rzystać z osłon, oszacowano wstępnie 
na około 550 osób – to przeszło trzykrot-
nie mniej od liczby chętnych. 

– Zarząd w poprzednim składzie, 
na podstawie oceny dyrektorów kopalń, 
uznał, że odejście grupy większej niż  
550 osób byłoby dla spółki problemem, 
jeśli chodzi o wykonywanie pewnych 
prac, szczególnie wśród pracowników 
dołowych. Stąd trzeba być roztropnym 
przy podejmowaniu tych decyzji – tłu-
maczył Artur Wojtków, zastrzegając, 
że ostateczne decyzje podejmie nowy 
zarząd w pełnym składzie. 

JSW zakłada, że przekazanie wydzie-
lonego majątku Jastrzębia III wraz z pra-
cownikami do SRK powinno nastąpić 
z końcem października, warunkiem jest 
jednak wcześniejsza nowelizacja usta-
wy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego, nad którą trwają obecnie 
prace w Sejmie.

 •

JSW koncentruje się na działaniach zapewniających stabilną produkcję i dostawy dla naszych odbiorców
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Pożądany koks niedoceniony węgiel
Spotkania z siatkarzami, animacje, za-
bawy, konkursy, wirtualny spacer w pod-
ziemiach kopalni i wiele innych atrakcji 
przygotowali wspólnie: Jastrzębski Wę-
giel, Akademia Talentów Jastrzębskiego 
Węgla, Kopalnia Wiedzy JSW oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Piknik z Siatkówką, który odbył się 
14 sierpnia, był okazją do rozegrania 
meczów siatkarskich, gdzie każdy mógł 
sprawdzić umiejętności mistrzów Pol-
ski i młodzieży szlifującej umiejętności 
w Akademii Talentów Jastrzębskiego Wę-
gla. Na pamiątkę można było zrobić sobie 
zdjęcie z pucharem, który dostali siatka-
rze po zdobyciu tytułu mistrzowskiego. 
Nie zabrakło także innych atrakcji. 

Najmłodsi za pomocą filmu  
360 stopni „Wirtualna gruba” odwiedzili 

podziemia kopalni Pniówek, tymcza-
sem młodzież oraz dorośli skorzystali 
z aplikacji VR „Pierwsza pomoc”, dzięki 
której mogli zmierzyć się z wyzwaniem 
udzielania pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu. Tę część piknikowych pokazów 
zorganizował dział szkoleń spółki Szko-
lenie i Górnictwo JSW. 

Na uczestników czekało wiele atrak-
cji, a wśród nich gry i konkursy, zabawy 
animacyjne, pokazy taneczne, minitur-
niej siatkówki oraz spotkanie z zawod-
nikami KS Jastrzębski Węgiel.

Do dyspozycji najmłodszych uczest-
ników wydarzenia była między inny-
mi dmuchana zjeżdżalnia, czekały też 
na nie instruktorki uczące plecenia 
warkoczy i animatorzy organizujący 
zabawy. 

 •

Mistrzowie z Jastrzębskiego Węgla wśród dzieci

Piknik z siatkówką
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Rozreklamowane jako kolejny hit w wal-
ce z gospodarkami opartymi na paliwach 
kopalnych zasady opodatkowania śladu 
węglowego i metanowego dotyczyć mają 
tylko Europy unijnej. W znacznie mniej-
szym stopniu dotkną producentów węgla 
i gazu importowanego przez kraje UE. 

Jest to równie skuteczne jak apele, 
by korzystanie z samolotów zamienić 
na pociągi. Logiczne, tylko nie bardzo 
wiedzieć, czemu ograniczenie liczby 
lotów w okresach nasilenia pandemii 
poskutkowało zwiększeniem zakupów 
małych odrzutowców… Ci, których było 
na nie stać, a którzy ich jeszcze nie mieli, 
rozwiązali w ten sposób problem braku 
lotów rejsowych.

WINNA AZJA
Przy czym metan, tak samo jak 

węgiel i w ogóle paliwa, wpisuje się 
w kwestię podstawową – czy na obec-
nym etapie rozwoju jakiekolwiek pań-
stwo zdoła utrzymać stopień rozwoju 
gospodarczego bez nich. Jeszcze niedaw-
no Chińczycy zapowiadali procentowe 
zmniejszenie ilości energii elektrycznej 
wytwarzanej w elektrowniach węglo-
wych przy kwotowym zwiększeniu jej 
produkcji. Tymczasem w roku ubiegłym 
moce ich elektrowni węglowych wzrosły  
o 29,8 GW netto. Aby zapewnić dostawy 
węgla, uruchamiają kopalnie uprzednio 
wyłączone z eksploatacji. Od stycznia 
do marca 2021 roku wydobyli prawie mi-
liard ton węgla, co wciąż nie zaspokaja 
ich potrzeb. Przez ostatnie 20 lat emisja 
dwutlenku węgla w Chinach wzrosła 
ponad trzykrotnie. To efekt uboczny roz-
woju gospodarczego.

Strategia energii „czystej”, czyli nie-
pochodzącej ze spalania węgla, ma być 
też wdrażana w Indiach. Ale skoro 
węgiel jest najtańszym i najprostszym 
w użyciu surowcem energetycznym, 
to wobec rosnącego zapotrzebowania 

na energię kraj będzie rozbudowywał 
energetykę węglową. 

Co oznacza, że będące trzecim 
po USA i Chinach emitentem dwutlen-
ku węgla Indie nie zejdą z drogi paliw 
kopalnych. Byłoby zresztą dziwne, gdyby 
to zrobiły. Mając do czynienia z tym sa-
mym produktem końcowym, który mo-
żemy uzyskać taniej albo drożej, każdy 
wybierze rozwiązanie pierwsze. 

Po kilku awariach Japończycy 
uznają węgiel za paliwo mniej 
niebezpieczne od atomu. 
Pragmatyczni Niemcy zapowiadali 
import węgla kamiennego 
 w 2021 roku rzędu 27 mln ton. 
Obecnie mówią, że będzie to nie 
mniej niż 36 mln ton.

Opowieści o byciu eko są oczywiście 
wspaniałe. Nikt nie przećwiczył tylko, 
jak zareagowaliby ekoaktywiści, gdyby 
przyszło im przenieść się do warunków 
ekstremalnie ekologicznych, jakie ofe-
ruje normalnym mieszkańcom Korea 
Północna. I nie chodzi o politykę ani 
wolności obywatelskie, tylko o prąd, 
który poza stolicą bywa po kilka godzin 
na dobę, ograniczenie dostępu do żyw-
ności, jaka powstaje lokalnie, zakładając, 
że powstaje, narzucenie wielkości po-
trzeb życiowych, jakie będą zaspokaja-
ne. A przecież ograniczenie konsumpcji 
to podstawa rozwoju możliwie najmniej 
szkodzącego klimatowi.

Do grupy prowęglowej dołącza 
bardzo ekologiczna Japonia – urucho-
miła właśnie projekt mający spraw-
dzić w realnych warunkach możliwo-
ści składowania i wykorzystania CO2 
powstającego przy spalaniu. Po kilku 
awariach Japończycy uznają bowiem 

węgiel za paliwo mniej niebezpieczne 
od atomu. 

TYMCZASEM EUROPA
Azjatyckie podejście do problemu 

wywołuje oburzenie zdrowych sił eu-
ropejskich. Zabrzmiał argument, że gdy 
część kontynentu zmaga się z efektami 
powodzi i ulew, część z upałami, a część 
z pożarami, „tamci”, niedotknięci na bie-
żąco przez klęski żywiołowe, planują 
spalanie coraz większej ilości węgla, 
a przez to pogarszanie sytuacji. Wypadło 
to wzruszająco, bo akurat Chiny i Indie 
niemal stale zmagają się z efektami ko-
losalnych powodzi. Jednak ponieważ nie 
pokazują tego codzienne programy in-
formacyjne w bardziej białych krajach, 
można przyjąć, że ich nie ma. 

Co więcej, także w Europie unijnej 
zaczęto dopuszczać do głosu argumen-
ty nie całkiem ekologiczne. Wprawdzie 
Komisja Europejska forsuje coraz bar-
dziej restrykcyjne programy odwęgla-
nia gospodarek, ale dopuszczono głosy, 
że jednym może grozić to zawaleniem, 
jak w krajach dawnego bloku wschod-
niego, a innym – w krajach najbogat-
szych – osłabieniem. 

Pragmatyczni Niemcy zapowiadali 
import węgla kamiennego w 2021 rzędu 
27 mln ton. Obecnie mówią, że będzie 
to nie mniej niż 36 mln ton. Wynika 
to głównie z potrzeby rozkręcania gospo-
darki po szoku pandemii w 2020 roku 
i wyraźnie słabszej od zakładanej ilości 
energii uzyskiwanej z OZE. Przy czym 
nie zrezygnowali z planów klimatycz-
nych, co w praktyce oznacza, że z jed-
nej strony wspierają dekarbonizację, 
a z drugiej dopłacają do utrzymywania 
elektrowni i ciepłowni węglowych. 

WSZĘDZIE TO SAMO
Głosy o potrzebie logicznego podej-

ścia do przemian w energetyce słychać 
także z Francji (atom i algierski gaz), 

z Holandii, Hiszpanii i Węgier. Wszę-
dzie pada taki sam argument jak ten, 
do jakiego odwołują się kraje azjatyckie 
– wymuszanie OZE oznacza wzrost cen 
energii, nie mówiąc o problemie z su-
rowcami, w tym niezbędnymi metalami 
ziem rzadkich. 

Bo wprawdzie światło słońca, 
ruch fal morskich, wiatr są za darmo, 
ale coraz drożej kosztują urządzenia 
do pozyskiwania energii z nich. Z kolei 
przechowywanie energii po jej wytwo-
rzeniu to temat przyszłości, wciąż nie-
rozwiązany w skali masowej. Testowa-
ne są rozwiązania o różnych stopniach 
skuteczności i zdolności praktycznego 
wdrożenia. 

 W tej sytuacji na rynkach świato-
wych drożeje węgiel i gaz. Obciążanie 
energii pozyskiwanej z nich dodatko-
wymi opłatami wywiera fatalny wpływ 
na koszt produkcji praktycznie wszyst-
kiego. Co skądinąd poprawia sytuację 
krajów, które podobnych obciążeń nie 
ponoszą.

Ekoprorocy ostrzegają, że obecna 
już nie cywilizacja, lecz cała ludzkość 
jest na drodze do upadku. Zmiany kli-
matyczne mają rozwiązać problem 
przeludnienia, braków żywności, a tak-
że żądzy życia coraz lepiej i posiadania 
coraz więcej. 

Prorocy umiarkowani uprzedzają, 
że zmiany należy przyjąć za pewnik 
i przystosowywać się do nich. Rozwijać 
małą fotowoltaikę, budować pompy cie-
pła i podziemne cysterny na wodę opar-
te na rozproszonych systemach wytwa-
rzania energii. I stopniowo ograniczać 
zużywanie paliw kopalnych. Bo narzu-
canego przez skrajne lobby OZE ogra-
niczania gwałtownego nie wytrzyma 
żaden kraj. Może to bowiem spowodo-
wać, że zanim wykończy nas klimat, 
spróbujemy zrobić to sami, bardziej 
bezpośrednio. 

ZBIGNIEW KORWIN

Kryzys klimatyczny

Klimat albo gospodarka

WYŚCIG PO NIKIEL. Wyścig o zaopatrzenie 
producentów samochodów w nikiel 
do zasilania akumulatorów jest wyzwa-
niem dla dwóch firm zajmujących się 
wydobyciem. Nikiel, tradycyjnie uży-
wany do produkcji stali nierdzewnej, 
zajmuje istotne miejsce w wyścigu dy-
namicznie rozwijającego się rynku aku-
mulatorów. Kluczowy składnik akumu-
latorów litowo-jonowych jest ulubionym 
tematem rozmów Elona Muska, który 
w zeszłym roku zaapelował do produ-
centów o więcej niklu. Metal ten zapew-
nia więcej energii w bateriach i pozwala 
producentom zmniejszyć zużycie kobal-
tu, który jest droższy i ma mniej przej-
rzysty łańcuch dostaw.

Dla firmy BHP koncentracja na ni-
klu oznacza gwałtowny zwrot podejścia 
sprzed niecałej dekady. Firma plano-
wała wyjść z biznesu niklowego, aby 
skoncentrować się na innych surow-
cach i wystawić swój oddział Nickel 
West w Australii na sprzedaż w 2014 
roku. Dzisiaj BHP zidentyfikowało metal 

jako jeden z priorytetowych towarów 
„przyszłościowych”.
ZAMBIJSKIE KOPALNIE SZUKAJĄ NOWEGO LIDERA, 
ABY ODBLOKOWAĆ INWESTYCJE O WARTOŚCI 2 MLD 
DOLARÓW. Producenci miedzi są gotowi 
rozpocząć w przyszłym roku projekty 
o wartości 2 mld dolarów w Zambii, jeśli 
branża osiągnie porozumienie w spra-
wie opłat licencyjnych z nową admi-
nistracją prezydenta elekta Hakainde 
Hichilemy.

Pomimo że produkcja miedzi w po-
łudniowoafrykańskim kraju w zeszłym 
roku osiągnęła rekordowy poziom, 
w ciągu ostatniej dekady produkcja 
w dużej mierze uległa stagnacji z powo-
du wrogich stosunków branży z ustę-
pującym prezydentem Edgarem Lungu. 
W 2010 roku Zambia wyprodukowała 
prawie dwa razy więcej metalu niż De-
mokratyczna Republika Konga na półno-
cy. Do zeszłego roku jej produkcja była 
prawie o połowę mniejsza niż w DRK, 
co ogranicza korzyści wynikające z re-
kordowych cen.

– Prezydent elekt zmienił ton na od-
budowę zaufania i pobudzenie wzrostu – 
powiedział prezes Izby Górniczej, Godwin 
Beene. Według niego głównym żądaniem 
firm wydobywczych wobec rządu jest 
umożliwienie im odliczania opłat licen-
cyjnych za minerały od podatku, który 
płacą od zysków. Domagają się również 
podatków o zmiennej skali, które są po-
bierane na zasadzie „płać, gdy zarabiasz”.
KONGO INICJUJE SONDĘ W KOPALNI TENKE FUNGU-
RUME. Demokratyczna Republika Konga 
powołała komisję, aby zapewnić, że Chi-
na Molybdenum Co. przestrzega swoich 
zobowiązań umownych dotyczących gi-
gantycznego projektu miedzi i kobaltu 
Tenke Fungurume. Biuro prezydenta 
Felixa Tshisekediego zatwierdziło docho-
dzenie w sprawie danych dotyczących 
rezerw mineralnych CMOC i kosztów 
finansowania projektu zgodnie z doku-
mentami, które ukazały się w Bloomberg 
News i zweryfikowanymi przez prezy-
dencję. 6 sierpnia CMOC ogłosiło zain-
westowanie 2,5 mld dolarów w więcej 

niż podwojenie produkcji w kopalni, 
która jest już jednym z największych 
na świecie źródeł kobaltu, kluczowego 
minerału w akumulatorach pojazdów 
elektrycznych.
RIO TINTO I SUMITOMO OCENIĄ INSTALACJĘ WODORU 
W RAFINERII YARWUN. Rio Tinto i Sumitomo 
Corporation ogłosiły, że będą wspólnie 
badać budowę pilotażowej instalacji wo-
dorowej w rafinerii tlenku glinu Yarwun 
w Rio w Gladstone w Australii. Sumito-
mo prowadziło już badania nad budową 
elektrowni wodorowej, ale nie wybrało 
lokalizacji. Z kolei Rio niedawno rozpo-
częło studium wykonalności dotyczące 
zastąpienia gazu ziemnego wodorem 
w procesie rafinacji tlenku glinu. Jeśli 
partnerzy zdecydują się kontynuować 
współpracę, instalacja pilotażowa będzie 
produkować wodór na potrzeby ogło-
szonego w marcu projektu Gladstone 
Hydrogen Ecosystem, który znajduje się 
również w Gladstone w Queensland, tra-
dycyjnym hubie węglowym i gazowym.
 •

Górnictwo na świecie
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W lipcu w USA Ford sprzedał 2854 sztuki tego modeluPierwsze elektryczne Fordy Mustangi Mach-E trafiają do polskich klientów
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Ford Mustang Mach-E wjeżdża do Polski
Pierwsze elektryczne Fordy Mustangi 
Mach-E trafiają do polskich klientów. Jesz-
cze przed oficjalnym rozpoczęciem sprze-
daży i zanim pierwsze egzemplarze trafiły 
do Polski, nabywców znalazły wszystkie 
przeznaczone na rodzimy rynek samo-
chody. 75 proc. to zamówienia na wersję 
z napędem na wszystkie koła i baterią 
o zwiększonej pojemności 98 kWh. Klien-
ci zdecydowanie postawili na żywiołowy 
kolor Lucid Red. Najwięcej zamówień ze-
brano w Warszawie i okolicach (łącznie 
50 szt.), na Górnym Śląsku (26 szt.) i w Trój-
mieście (25 szt.).

Sprzedażą Mustanga Mach-E zajmu-
ją się jedynie wyselekcjonowani dile-
rzy, którzy muszą spełniać podwyższo-
ne standardy w obszarach sprzedaży 
i serwisu. To między innymi: specjalna 
strefa ekspozycyjna w salonie, zewnętrz-
na ładowarka dla aut EV, a w przypad-
ku serwisu dedykowane wyposażenie 
i narzędzia do naprawy samochodów 
zelektryfikowanych oraz wykwalifi-
kowana kadra w zakresie obsługi aut 
elektrycznych.

W lipcu w USA Ford sprzedał  
2854 sztuki tego modelu. Sprzedaż 
Mustanga Mach-E w lipcu wzrosła 
natomiast w stosunku do czerwca 
o 15,8 proc. Tym samym zajmuje on 
drugie miejsce w szybko rozwijającym 
się segmencie elektrycznych SUV-ów. 
Zainteresowanie samochodem potwier-
dza fakt, że przed sprzedażą pozostaje 

on średnio zaledwie 12 dni w salonach 
dilerów.

ELEKTRYKIEM PRZEZ EUROPĘ 
TANIEJ I JUŻ NIEDUŻO 
WOLNIEJ NIŻ SPALINOWYM
Bartłomiej Derski, dziennikarz por-

talu Wysokie Napięcie, przejechał samo-
chodem elektrycznym 3580 km z War-
szawy na Punta Marroqui w Hiszpanii, 
najbardziej na południe wysunięty przy-
lądek w Europie. Samo dojechanie nie 
jest wyczynem. Czas przejazdu (trzy dni) 
także nie, bo samochodem spalinowym 
byłoby podobnie. Dobrą informacją jest 
koszt przejazdu – o połowę niższy niż 
w przypadku auta spalinowego. Ciekawe 
są przy tym zwłaszcza uwagi związane 
z ładowaniem w różnych krajach i róż-
nych systemach. 

Według Derskiego w ciągu jednego 
dnia elektrycznym SUV-em Volkswagen 
ID.4 można pokonać około 1,5 tys. km 
po autostradach, ładując auto co 2–4 go-
dziny jazdy przez 25–35 minut, biorąc 
pod uwagę większe niż w Polsce korki 
na drogach Europy Zachodniej.

Coraz częściej stacje ładowania – 
zwłaszcza te o dużych mocach (100–350 
kW), które umożliwiają naładowanie 
najnowszych samochodów elektrycz-
nych na 200 km dalszej jazdy w ciągu 
15–25 min (w zależności od mocy łado-
wania) – są stawiane na stacjach benzy-
nowych bezpośrednio przy autostradzie. 
Największe europejskie sieci ładowania, 

takie jak Ionity, Allego czy Fastned, 
udostępniają w takich miejscach po  
trzy–sześć ładowarek. – W tym roku 
po raz pierwszy widzieliśmy przy nich 
duży ruch i jednocześnie ładujące się 
na przykład cztery samochody elektrycz-
ne, ale nigdzie na trasie nie musieliśmy 
czekać w kolejce – mówi Bartłomiej 
Derski.

Problemem wciąż pozostaje mno-
gość systemów różnych operatorów, 
z których każdy ma własny system płat-
ności poprzez aplikację lub kartę zbliże-
niową RFID. Ogromny zasięg w Europie, 
zwłaszcza Zachodniej, oferuje polska 
aplikacja Nexity. – Podróż przez Europę 
Środkową, na przykład z Polski do Chor-
wacji, umożliwia już sama karta Green-
Way. Gdybyśmy mieli do przemierzenia 
tylko taki odcinek, to rzeczywiście jedna 
karta lub aplikacja mogłaby być już wy-
starczająca. Podróżując po całej Europie, 
nadal warto mieć jednak dwie–trzy róż-
ne karty – wylicza dziennikarz.

W przeciwieństwie do cen litra 
benzyny czy oleju napędowego, które 
w Europie różnią się o 40–50 proc., cena 
dostarczenia 1 kWh energii elektrycz-
nej może różnić się nawet kilkudzie-
sięciokrotnie. – Przy tak długiej trasie 
warto rozważyć wykupienie abonamen-
tu. Mając taki abonament w usługach 
We Charge Volkswagena i GreenWay, 
za ładowanie na najszybszych stacjach 
płaciliśmy 1,39 lub 1,49 zł/kWh. Za ła-
dowanie w części hoteli nie płaciliśmy 

nic, a w pozostałych od 3 do 9 euro bez 
względu na ilość pobranej energii, śred-
nio wychodziło około 30 gr/kWh. Na ca-
łej trasie średni koszt energii wyniósł 
25 zł/100 km, a więc o połowę taniej niż 
koszt paliwa od porównywalnego samo-
chodu spalinowego – wylicza Bartłomiej 
Derski.

BAJKOWY PROTOTYP AUDI
Tak, wiem, to jest bajkowa zabaw-

ka, która raczej do salonów nie tra-
fi, a nawet jeżeli trafi, to za bajkową 
cenę, ale i tak popatrzeć warto. Dwu-
miejscowy kabriolet Audi skysphere 
concept dzięki w pełni elektryczne-
mu napędowi może znowu być długi 
i smukły. Gdyby miał pod maską silnik 
spalinowy, to musiałaby być znacznie 
wyższa, by spełnić wszystkie standardy 
bezpieczeństwa. 

Ciekawostką jest zastosowanie zmien-
nego… rozstawu osi! Silniki elektryczne 
i zaawansowany technicznie mechanizm 
z wsuwanymi w siebie elementami nad-
wozia i ramy umożliwiają zmianę rozsta-
wu osi i długości zewnętrznej samochodu 
o 250 milimetrów. Prześwit też jest regu-
lowany – o 10 milimetrów, co zwiększa 
komfort i dynamikę jazdy.

Można mieć 4,94-metrowego 
e-roadstera w trybie Sport lub oferujące 
znacznie większą przestrzeń na nogi, 
5,19-metrowe GT z autonomicznym try-
bem jazdy Grand Touring.

  PIOTR MYSZOR

W ciągu jednego dnia elektrycznym SUV-em Volkswagen ID.4 można pokonać około 1,5 tys. km Ciekawostką jest zastosowanie zmiennego… rozstawu osi! 
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Wydawać by się mogło, że życie, ja-
kie prowadził Kamil, było bajką. 

Jedyny i wyczekany syn szczęśliwego 
małżeństwa, ciepły, wrażliwy i chęt-
ny do pomocy. Rodzice zapewnili mu 
gruntowne wykształcenie i świetny start 
w dorosłe życie, które Kamil odpowied-
nio wykorzystał.

Gdy skończył trzydzieści lat, ożenił 
się ze swoją pierwszą miłością. Przez 
kilka lat bajka się nie kończyła – Ania 
urodziła zdrową córeczkę, a Kamil łączył 
zajmowanie się rodziną z karierą. Gdy 
Kasia skończyła dwa lata, zaczął się kry-
zys, który na długie miesiące miał zmie-
nić sytuację gospodarczą wielu krajów. 
Początkowe szacunki Kamila okazały 
się nietrafione i firma popadała w coraz 
większe kłopoty. Ilość związanych z tym 
stresów powodowała, że Kamil prawie 
nie wychodził z biura. Przez ten czas 
tak skupił się na swoim życiu zawodo-
wym, że nie zauważył, jak bardzo od-
dalił się od żony i córki. Ania po urlopie 
macierzyńskim wróciła do pracy i sama 
rzuciła się w jej wir. Z czasem jednak Ka-
mil zaczął podejrzewać, że żona przytło-
czona ich sytuacją znalazła pocieszenie 
w ramionach innego mężczyzny. Nie 
chciał jednak w to wierzyć, byli razem 
od zawsze, nigdy tak nie kochał nikogo 
innego.

Wtedy wydarzyło się jednak coś, 
czego nikt nie mógł przewidzieć – Ania 

w wyniku wypadku samochodowego 
została mocno poraniona, a po szyb-
kiej, ale ciężkiej operacji zapadła 
w śpiączkę.

Nieszczęścia, które spadały na Kami-
la, zdawały się jednak nie mieć końca. 
Gdy zarządzana przez wspólników fir-
ma była targana sprzecznymi decyzja-
mi, a on spędzał dnie i noce, czuwając 
przy żonie, poważnie zachorowała Ka-
sia. Okazało się, że konieczny jest prze-
szczep. W tym momencie Kamil dostał 
kolejny cios – po badaniach, które wyko-
nano, by zbadać, czy może być dawcą, 
wyszło na jaw, że dziewczynka nie jest 
jego córką. Sam Kamil nie mógł uwierzyć 
w to, co się działo. Schudł, zmizerniał, 
wiele dni chodził w tych samych ciu-
chach, niegdyś uśmiechnięty i szarmanc-
ki, teraz był blady i nieobecny. Wiedział, 
że za wszelką cenę musi uratować Kasię. 
Może nawet nie była jego biologicznym 
dzieckiem, ale przez te wszystkie lata 
stała się jego córką.

Przez kolejne dni szukał jakiegokol-
wiek tropu, który mógłby go naprowa-
dzić na romans żony sprzed niespełna 
czterech lat. Wypytywał rodzinę, znajo-
mych, przeglądał maile, zdjęcia, kalen-
darze… I wtedy wpadło mu w ręce jedno 
ze zdjęć sprzed ślubu. Na zdjęciu był on 
sam, jego żona i jej wieloletni przyjaciel. 
Kamil wiedział, że mężczyzna ze zdjęcia, 
nawet jeśli nie jest biologicznym ojcem 

Kasi, to chociaż może wiedzieć, kto nim 
jest.

Dotarcie do dawnego przyjaciela 
żony okazało się skomplikowane. Trud-
niejsza była jednak sama rozmowa, 
podczas której Kamil musiał wyjaśnić 
powody swojej niezapowiedzianej wi-
zyty. Przyjaciel Ani, całkiem nieświa-
domy zmian, jakie zaszły w jej życiu 
w ostatnim czasie, początkowo się wa-
hał, jednak zdecydował się wyjawić to, 
co wiedział. Ania po kilku latach sta-
rań o dziecko zrobiła dokładne bada-
nia, z których wynikało, że Kamil jest 
bezpłodny. Wtedy też zdecydowała się 
poddać sztucznemu zapłodnieniu, które 
jednak po wielu nieprzespanych nocach 
postanowiła zataić przed mężem. Roz-
mowa ta była więc kolejną dawką cio-
sów dla Kamila, jednak dawała nadzieję. 
Przekonał się, że Ania go nie zdradziła, 
a co ważniejsze – znalazł mężczyznę, 
który przed laty zgodził się być dawcą 

nasienia, a teraz także potrzebnego Kasi 
organu.

Kamil postanowił nie roztrząsać 
dawnych decyzji żony, na które już nie 
miał wpływu. Kasia pomyślnie przeszła 
operację, a podczas jednego ze słonecz-
nych popołudni, które spędzał z córką, 
dostał telefon ze szpitala. Okazało się, 
że zdarzył się kolejny cud – choć lekarze 
sami przecierali oczy ze zdumienia, Ania 
wybudziła się ze śpiączki.

Złe decyzje wspólników Kamila 
pozbawiły go znacznej części jego pie-
niędzy. On jednak w firmie pojawił się 
tylko, żeby spakować swoje rzeczy i się 
pożegnać. Pieniądze, jakie udało im się 
odzyskać, wystarczyły na niewielki dom 
za miastem, znacznie skromniejszy niż 
ten, w którym do tej pory mieszkali. 
W takim otoczeniu Ania i Kasia prze-
chodziły rehabilitację, a Kamil odzyski-
wał poczucie, że wreszcie jest tam, gdzie 
powinien być.  •

P E R Y F E R I A

Miejsce

Tytuł może sformułowany jest nieco 
na wyrost, ale naszym zamiarem jest 
podsunięcie tematów do przemyśleń dla 
rodziców małych ludzi. Zostanie rodzi-
cem nie oznacza, że trzeba natychmiast 
zamknąć się w domu i ograniczyć życie 
w społeczeństwie, ale równie istotne jest 
pamiętanie, że wbrew pozorom świat nie 
kręci się wokół naszego dziecka. Zresztą 
dla dobrego rozwoju dziecka warto, żeby 
poznawało nowe miejsca, ludzi i zdobywa-
ło nowe doświadczenia, ale równie ważne 
jest to, żeby pamiętać o komforcie wła-
snym i innych ludzi. Na co należy zwra-
cać uwagę, wybierając się z dzieckiem 
do restauracji?

Po pierwsze – odpowiedni wybór 
miejsca. Nie warto się oburzać, jeśli 
dostaniemy zaproszenie na przyjęcie 
czy ślub bez dzieci – nie każdemu ich 
towarzystwo może odpowiadać i nale-
ży to uszanować. Jeśli wybieramy się 
do restauracji, warto też zwrócić uwa-
gę, czy jest ona przyjazna dzieciom, 
ma odpowiednie krzesełka, miejsce 
na ewentualny wózek, toaletę z prze-
wijakiem, czy jest szansa na stolik, 
przy którym nie będziemy przeszka-
dzać innym, a w najlepszej wersji – 
plac zabaw albo pokój z animatorami 
gier. Są to jasne sygnały, że miejsce 
jest przyjazne dzieciom, a ewentualne 
nieprzychylne komentarze będą mniej 
prawdopodobne. 

Dobrze jednak unikać miejsc, które 
są zatłoczone i głośne, szczególnie jeśli 
dziecko jest małe i może to dla niego 
oznaczać zbyt wiele nowych bodźców. 
Jeśli jednak restauracja jest nieprzysto-
sowana do małych gości, to szansa na to, 
że spotkamy się z nieprzychylnymi ko-
mentarzami ze strony innych, a nawet 
obsługi, jest większa. Inną kategorią 
są ekskluzywne restauracje, do których 
lepiej w ogóle nie zabierać dzieci i zo-
stawić je na wyjścia samych rodziców.

W przypadku starszych dzieci warto 
regularnie zapoznawać je z regułami 
zasad zachowania przy stole. Warto 
opierać się na konkretnych przykładach, 
tłumaczyć, skąd wzięły się reguły (jak 
na przykład mycie rąk przed posiłkiem), 
uczyć przez zabawę, a przede wszystkim 
– dawać dobry przykład własnym zacho-
waniem. Jeśli dziecko zobaczy, że doro-
śli są wobec siebie i niego mili i sami 
przestrzegają zasad, o których mówią, 
wówczas istnieje duża szansa, że samo 
też będzie poprawnie się zachowywało.

 HK

To rzadkie schorzenie genetyczne spo-
wodowane niedoborem lub brakiem en-
zymu, który jest odpowiedzialny za roz-
kład glikogenu na glukozę. W rezultacie 
w komórkach organizmu – głównie mięśni 
– gromadzą się wielocukry, które niszczą 
i osłabiają mięśni kończyn, mięśni odde-
chowych i serca. Choroba Pompego do-
tyka osoby w każdym wieku i nieleczona 
prowadzi do śmierci. Do tej pory zdiagno-
zowano około 50 tys. chorych na całym 
świecie. 

SKĄD SIĘ BIERZE TA CHOROBA? Niedobór 
enzymu odpowiedzialnego za rozkład 
glikogenu jest spowodowany mutacją 
genu, który zawiera instrukcję dotyczą-
cą jego produkcji. Choroba jest dziedzi-
czona – aby dziecko zachorowało, musi 
otrzymać po jednej kopii wadliwego 
genu od każdego z rodziców. W sytu-
acji gdy każdy z rodziców jest nosicie-
lem jednej nieprawidłowej kopii genu, 
prawdopodobieństwo urodzenia dziecka 
z chorobą Pompego wynosi 25 proc.

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY POMPEGO? Cho-
rzy odczuwają zmęczenie, które poja-
wia się nawet podczas niewielkiego 
wysiłku. Męczy ich też duszność, cho-
ciaż początkowo nie musi być wyraźna, 
ale mogą odczuwać jej skutki, jak bóle 
głowy, bezsenność i obniżona koncen-
tracja. W rozwiniętym etapie choroby 
w wyniku uszkodzenia mięśni szkieleto-
wych chory ma ograniczone możliwości 

chodzenia, największe trudności spra-
wia wchodzenie po schodach. Mogą się 
także rozwinąć deformacje kręgosłupa. 
W ciężkich przypadkach chorzy mają 
problemy z oddychaniem – mogą nor-
malnie oddychać tylko w pozycji stojącej 
oraz cierpią na bezdech senny. Czasa-
mi dochodzi do powiększenia języka, 
co utrudnia połykanie i przeżuwanie 
pokarmu.

CZY MOŻNA JĄ LECZYĆ? W przypadku cho-
roby Pompego nie ma specyficznego, 
a także w pełni skutecznego leczenia. 
Zamiast tego stosuje się enzymatyczną 
terapię zastępczą, to znaczy pacjentowi 
podaje się lek (kwaśną maltazę), który 
zastępuje aktywność enzymu i pozwala 
na prawidłowy rozkład glikogenu. Dzię-
ki temu postęp choroby zostaje zahamo-
wany. Lek nie pozwala jednak na cofnię-
cie się zmian chorobowych. 

U chorych stosuje się także dietę bo-
gatobiałkową z małą zawartością wę-
glowodanów, rehabilitację oddechową, 
nieinwazyjną wentylację mechaniczną 
ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach 
oddechowych. •

Z D R O W I E

Złogi cukru,  
czyli choroba PompegoU
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S A V O I R - V I V R E  –  C Z Y L I  S Z T U K A  Ż Y C I A 

Dziecięcy savoir-vivre 
w restauracji
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Pamiętajmy, że w miejscach publicznych 
zachowanie naszych dzieci nie może być 
uciążliwe dla innych
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PONAD JEDNA TRZECIA RODZICÓW DZIECI SZKOL-
NYCH W OSTATNICH DNIACH SIERPNIA ROBIŁA ZA-
KUPY ZWIĄZANE Z WYPRAWKAMI DLA UCZNIÓW. 
Wyprawka na jedno dziecko średnio 
kosztowała 333 złotych – to o 3 złotych 
więcej niż przed rokiem. Z badania 
Barometr Providenta wynika, że nieco 
ponad połowa rodziców starała się kom-
pletować wyprawkę przez całe wakacje. 
Dla sieci handlowych te zakupy to je-
den z intensywniejszych okresów han-
dlowych, mają bowiem wartość około 
1,5 mld złotych.
PONAD 45 PROC. POLAKÓW AKCEPTUJE NIEETYCZ-
NE ZACHOWANIA FINANSOWE. Najczęściej ak-
ceptowana jest praca na czarno oraz 
płatność gotówką bez rachunku – wyni-
ka z badania Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych. Usprawiedliwienie znaj-
duje też przepisanie majątku na rodzi-
nę, by uciec przed wierzycielem, oraz 
zatajenie informacji uniemożliwiającej 
wzięcie kredytu. Jedna trzecia respon-
dentów usprawiedliwia zawyżanie war-
tości poniesionych szkód, aby uzyskać 
nienależne odszkodowanie.
W LIPCU BR. ŚREDNIE CENY W SKLEPACH SPO-
ŻYWCZYCH WZROSŁY O 12 PROC. ROK DO ROKU. 
W ciągu roku najwięcej zdrożały pro-
dukty tłuszczowe – o 38,3 proc., a mięso 
o 32,6 proc. Natomiast artykuły sypkie 
o 15 proc., a nabiał o 14,8 proc. W su-
mie zanotowano wyższe ceny w ośmiu 
z 12 sprawdzonych kategorii produkto-
wych. W czterech kategoriach zanotowa-
no spadki cen. Są to owoce, napoje, inne 
artykuły (karmy dla zwierząt, pieluchy) 
oraz dodatki spożywcze. Wśród konkret-
nych produktów najwięcej zdrożała cie-
lęcina (o 66,4 proc)., olej (55,1 proc.) oraz 
mąka (43,9 proc.). 
KŁOPOTY PŁATNICZE MA JUŻ PONAD 2,74 MLN PO-
LAKÓW. Mający kłopoty finansowe przede 
wszystkim odkładają na później opłace-
nie rachunków za abonament telewizji 
kablowej (32 proc.) oraz za telefon i in-
ternet (24 proc.) – wykazuje badanie dla 
BIG InfoMonitor. Na kolejnych miejscach 
znalazły się odłożone rachunki za me-
dia (woda, prąd, gaz). Tylko 7–11 proc. 
ankietowanych odkłada opłacenie rat 
pożyczek, kredytów bankowych i kre-
dytów ratalnych. •

Fundusz Żubra rozpoczął współpracę 
z Biebrzańskim Parkiem Narodowym. 
Producent popularnego piwa z królem 
puszczy w nazwie chce odkupić prywatne 
działki znajdujące się na obszarze parku 
i oddać je pod opiekę jego władz. Głów-
nym celem akcji jest ochrona zagrożonych 
gatunków zwierząt.

Mokradła doliny Biebrzy, jednej 
z ostatnich niezniszczonych dolin w Eu-
ropie, magazynują około 500 mln m3 

wody – mniej więcej tyle, ile największe 
polskie zbiorniki retencyjne. Tereny te 
mają wyjątkowe walory ekologiczne – 
schładzają klimat, są wyspami różnorod-
ności biologicznej, działają jak natural-
ne klimatyzatory, oprócz tego stanowią 
siedlisko dla ptaków. Obecnie 40 proc. 
powierzchni Biebrzańskiego Parku Na-
rodowego należy do prywatnych wła-
ścicieli, przez co nie wszędzie właściwie 
chroni się przyrodę poprzez takie dzia-
łania jak: ograniczanie płoszenia lub 
niepokojenia zwierząt oraz niszczenia 
cennych gatunków roślin i grzybów, po-
większanie obszarów ochrony ścisłej czy 
zapobieganie przesuszaniu torfowisk.

Inicjatywa Funduszu Żubra odpo-
wiada na postulaty Unii Europejskiej 
i ONZ, które wzywają do oddawania 
przyrodzie należnych jej terenów w celu 
powstrzymania kryzysu klimatycznego 
i środowiskowego. Pierwsza z plano-
wanych działek już została zakupiona 

– stanowi ona niezwykle cenne 
przyrodniczo siedlisko lęgowe 
i miejsce żerowania orlika gru-
bodziobego, jest także miejscem 
koncentracji ptaków wędrownych jak 
świstuny, gęsi białoczelne i żurawie. 

Przedstawiciele marki Żubr pod-
kreślają, że czują się odpowiedzialni 
za ochronę zagrożonych gatunków w Pol-
sce. Ich działania nie są jednorazową ak-
cją, tylko konsekwentnie realizowanym, 
długoterminowym zobowiązaniem reali-
zowanym z instytucjami państwowymi, 
naukowcami i organizacjami pożytku 
publicznego. W 2019 roku Fundusz Żubra 
przekazał 1 mln złotych na ochronę za-
grożonych gatunków, w 2020 roku sfinan-
sował specjalistyczny sprzęt o wartości 
1 mln złotych dla Białowieskiego Parku 
Narodowego, a kolejny milion na walkę 
o zachowanie dzikiej przyrody zostanie 
przekazany w tym roku.

CO MA KROWA DO PIWA
Idea gospodarki o obiegu zamknię-

tym trafiła też do piwowarstwa. Ar-
cyksiążęcy Browar w Żywcu podał, 
że w skali roku podczas produkcji piwa 
powstaje w nim 80 tys. ton młóta i 10 tys. 

ton gęstwy drożdżowej. 
Jako produkty uboczne 
są objęte wewnętrz-
nym systemem kontro-
li. Na bieżąco badane 
są ich parametry, takie 

jak pH, zawartość błonnika, 
białek czy tłuszczów, by nada-

wały się do dalszego przetwo-
rzenia przez kontrahentów. Na-

stępnie umieszczane są w specjalnych 
zbiornikach i codziennie odbierane 
przez wyspecjalizowaną firmę, która 
używa ich do produkcji paszy dla bydła. 
Są paszami energetycznymi, a to właśnie 
energia jest najważniejszym składni-
kiem pokarmowym dla wysoko wydaj-
nych krów. Podobno również bardzo im 
smakują, a co za tym idzie – są chętnie 
jedzone.

10 LAT STAROGDAŃSKIEGO
8 marca 2012 roku na trójmiejskim 

rynku pojawiło się nowe piwo. Staro- 
gdańskie – pod czarną i czerwoną etykie-
tą – jest warzone przez Pomorski Browar 
Tradycyjny, który jest jednym z pierw-
szych w Polsce browarów kontrakto-
wych, czyli mających umowę z małym 
browarem komercyjnym na wynajęcie 
instalacji warzelniczej i warzenie piwa 
według własnej receptury. Trójmiejscy 
piwowarzy korzystają z linii technolo-
gicznej w Browarze Gościszewo. Piwo 
Starogdańskie należy do Grupy Piw Po-
morskich. W marcu 2013 roku zostało 
wpisane na Listę Produktów Tradycyj-
nych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
było też wielokrotnie nagradzane pod-
czas rozmaitych konkursów i targów.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
WYPOCZYWAJ BEZPIECZNIE
Nagrodę wylosowała: REGINA BOCHIŃSKA.
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