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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA:
– Człowiek odpowiada za około
5 proc. światowej
emisji dwutlenku
węgla. W tych
5 proc. udział
Unii Europejskiej
wynosi 9 proc.
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Spółka nadrabia
inwestycje
Za okres dziewięciu miesięcy
zysk netto Grupy Kapitałowej
JSW wyniósł 1,44 mld złotych.
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Czyste powietrze nie
tylko dla bogatych
Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem,
prezesem
Wojewódz kiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
strona 8

Przezroczysta maska
Range Rovera

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Około 5 tys. osób wzięło udział w pielgrzymce górników na Jasną Górę. Pielgrzymowali górnicy
z kopalń węgla kamiennego i brunatnego, rud, siarki, ropy naftowej i gazu. Wśród pielgrzymów
byli także energetycy. Najważniejsza część pielgrzymki rozpoczęła się przed kościołem św. Barbary
w Częstochowie. Spod niego ruszyła procesja do jasnogórskiego sanktuarium. Delegacje górnicze
złożyły kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Na Wałach Jasnogórskich
odbyła się droga krzyżowa. Nabożeństwo w Kaplicy Cudownego Obrazu zakończyło uroczystą
pielgrzymkę górników.
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Pięścią w stół

Chronić i zarabiać
Przeczytałem informacje o tym, że Jastrzębska Spółka Węglowa została pierwszym oficjalnym partnerem
Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych
w sprawie zmian klimatu (COP24). To efekt porozumienia między naszą Spółką a Ministerstwem Środowiska.

T

ak zwany szczyt klimatyczny będzie trwał w Katowicach od 3 do 14 grudnia. Na organizację przedstawicieli państw z całego świata wydamy trochę
ponad 250 mln złotych. Fakt, że JSW będzie oficjalnym
partnerem COP24, świadczy o tym, że zostały docenione
wysiłki zmierzające do poszerzenia działalności Spółki
o produkcję materiałów służących środowisku. Nie jesteśmy wyłącznie spółką wydobywczą. Nasz węgiel służy
do produkcji koksu, który jest niezbędny do produkcji
stali. Z produktów ubocznych powstających na każdym
etapie procesu technologicznego możemy wytwarzać
wyjątkowej jakości materiały potrzebne w przemyśle
samochodowym i lotniczym. Możemy wytwarzać paliwo wodorowe do napędzania samochodów. Nie będę
wyliczał wszystkich możliwości, bo na łamach Nowego
Górnika na ten temat ukazało się wiele tekstów.
Skoro państwo polskie wydało ćwierć miliarda
złotych na organizację COP24, to niech my też z tego
coś mamy.
Przed szczytem klimatycznym został ogłoszony
projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku.
Z informacji ważnych dla górnictwa wynika, że w 2030

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Klimat trzeba
chronić. Ale
czy pod czyjeś
dyktando?

Komentuje Sławomir Starzyński
roku 60 proc. energii będzie pochodzić z węgla kamiennego i brunatnego. Rocznie będziemy zużywać
tego paliwa tyle samo co teraz. Z prognoz ministerstwa
wynika, że choć będzie malał udział procentowy węgla
w miksie energetycznym, to jego zużycie liczone w tonach nie będzie się zmieniać. Teraz z węgla powstaje
ok. 80 proc. energii elektrycznej. W 2040 roku udział
węgla ma spaść poniżej 30 proc. Wtedy także będziemy
potrzebowali mniej tego paliwa niż obecnie.
Nastąpi spadek zużycia węgla, ale będzie on wciąż
bardzo ważnym paliwem. W 2030 roku elektrownie
zużyją 33 mln ton węgla kamiennego. W 2040 roku
zużycie węgla kamiennego ma wynieść 30 mln ton.
Nie wiem, jak uda się obronić naszą politykę energetyczną, ponieważ stare kraje Unii Europejskiej forsują obostrzenia dla węgla tak, aby wyeliminować go
z gospodarki. Nie wynika to z troski o klimat. Moim
zdaniem mechanizm jest prosty. Stare kraje Unii wyczerpały swoje zasoby węgla, które można było wydobywać w sposób opłacalny przy obecnym rozwoju
techniki. Chcą zmusić pozostałe kraje UE do płacenia
za technologie energetyczne zastępujące węgiel. Klimat
trzeba chronić. Ale czy pod czyjeś dyktando? Dlatego
uważam, że droga obrana przez Jastrzębską Spółkę
Węglową jest najrozsądniejsza. Chcemy chronić klimat
i rozwijać technologie służące temu celowi. To oznacza,
że na tych technologiach będziemy zarabiać my, a nie
inni. Chronić i zarabiać – to dobre przesłanie.
l

Kij w mrowisko

Łatwizna jest droga
Z powodów, na które nie miałem żadnego wpływu,
muszę podzielić felieton ten na dwie części, które nie
mają ze sobą żadnego związku. Piszę o prowokacji
urzędniczek skarbowych i cenach energii.

W

poprzednim numerze Nowego Górnika dzieliłem się z Państwem refleksjami na temat prowokacji, jaką przeprowadziły dwie urzędniczki
urzędu skarbowego. Przyznam, że byłem zaskoczony,
kiedy zauważyłem, że wyczyn obu pań stał się ważnym
tematem wielu mediów ogólnopolskich i regionalnych.
Wydawało mi się, że mało kto zwróci uwagę na absurdalny sposób pracy urzędniczek. Myliłem się.
Pisząc poprzedni tekst, nie znałem wielu szczegółów.
Ot, przeczytałem informację o wydarzeniu, które wydawało mi się absurdalne. Przypomnę – w Bartoszycach
pod warsztat samochodowy podjechały dwie kobiety.
Mechanicy skończyli już pracę, nie było nikogo upoważnionego do obsługi kasy fiskalnej. Prosiły o wymianę
żarówek, bo miały jechać w trasę. Mechanikowi zmiękło
serce, dał nawet jedną swoją żarówkę. Jedna z pań zapytała, ile kosztuje usługa. Mechanik powiedział: Da pani
10 złotych, będzie dobrze. Pani dała 10 złotych i mandat
500 złotych za to, że nie dostała paragonu.
Okazało się, że pracownik warsztatu pomógł pracownicom Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, a cała akcja
była prowokacją. Mechanik nie chciał zapłacić mandatu,
sprawa trafiła do sądu, który uznał jego winę, ale odstąpił
od wymierzania kary. W sprawę włączyła się naczelniczka
skarbówki, żądając wymierzenia 600 złotych grzywny,
ponieważ czyn naraża Skarb Państwa na znaczne uszczuplenia podatkowe. Kolejne rozprawy kończyły się tak jak
pierwsza, a sprawa miała trafić do sądu apelacyjnego. Nie
trafiła, bo dziennikarze obśmiali sytuację i skarbówka się
wycofała. Jest też kolejny wątek. Ktoś zgłosił na policję,
że panie poruszały się samochodem, który specjalnie
uszkodziły (brakowało chyba dwóch żarówek) i powinny
być za to ukarane. Mam nadzieję, że zostaną ukarane.
Prowokacja jest dobrą bronią w zwalczaniu
przestępstw. Także skarbowych. Jednak ze względu

GRZEGORZ
JANIK
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Bezpieczniej jest
rozwiązywać
problemy
z energią
na własnym
podwórku.
Ostatecznie
będzie i tak taniej,
niż gdybyśmy
zdawali się
na uzależnienie
energetyczne.
Zawsze najdroższa
jest łatwizna.

na szczególny charakter tego sposobu walki (polega
on na kuszeniu, wystawianiu na próbę uczciwości albo
respektu dla prawa) prowokacja powinna być zarezerwowana do spraw wielkiej skali. Nie można używać
bomby atomowej tylko po to, aby wyeliminować tylko
jednego żołnierza wrogiej armii. Sprawa mechanika
powinna być omawiana na każdym szkoleniu dla pracowników urzędów skarbowych. Jest ona świetnym
przykładem, jak przez bezrefleksyjną nadgorliwość
można ośmieszyć instytucje państwa.
I tak przez absurdalną sprawę zostało mi mało
miejsca, aby zająć się tematem bardzo poważnym.
Chodzi o podwyżki cen energii. Minister Krzysztof
Tchórzewski już dawno zapowiadał, że gdyby doszło do istotnych podwyżek, zostanie uruchomiony
mechanizm rekompensat. Pisałem o tym, ale mało
kto wierzył w te rekompensaty. Będą. Nie tylko dla
odbiorców indywidualnych, ale także dla małych
i średnich przedsiębiorców. Koszt tej operacji ma wynieść kilka miliardów złotych. To szacunkowe dane,
pokazujące bardziej skalę niż rzeczywiste koszty.
Czy warto rekompensować wzrost cen energii?
Moim zdaniem to bardzo istotny element kształtowania kosztów produkcji we wszystkich sektorach
gospodarki. Przykładem są Niemcy. Tam dopłaty
do drogiej energii z odnawialnych źródeł są większe
niż całkowita wartość energii wytwarzanej przez
wszystkie elektrownie, które swoją produkcję sprzedają na niemieckiej giełdzie energii. Przez to wielu krajom opłaca się kupować energię od Niemców. Przez
taką politykę na przykład doszło do sytuacji, w której
są kraje trwale uzależnione od importu energii. W tej
grupie są Włochy, Belgia i Węgry. Fajnie jest mieć
tani prąd od zewnętrznego dostawcy tak długo, jak
długo jest on tani. Nie wiadomo, kiedy będzie drogi,
ale na pewno będzie drogi. Bezpieczniej jest rozwiązywać problemy z energią na własnym podwórku.
Ostatecznie będzie i tak taniej, niż gdybyśmy zdawali
się na uzależnienie energetyczne. Zawsze najdroższa
jest łatwizna. 
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Klimat tak,
koszty nie

W

Katowicach zaczyna się szczyt klimatyczny
COP24. Czy zapadnie wyrok na węgiel? Chyba nie
zapadnie. Czy po szczycie kraje Unii Europejskiej nadal
będą radykalnie ograniczać emisję dwutlenku węgla?
To także nie jest pewne, ponieważ po doświadczeniach
francuskich z ostatnich dni widać, do czego może
doprowadzić przykręcanie śruby.

M

ożna tak ograniczyć emisję dwutlenku węgla,
że nawet najbardziej wojowniczy ekolodzy będą
zachwyceni. Trzeba tylko znaleźć chętnych, którzy
pokryją koszty radykalnych decyzji. Takich brakuje nawet
w krajach, które mają opinię miłujących klimat i przyrodę.
Przykładem jest Francja i protest żółtych kamizelek.
Na ulice wyszły setki tysięcy Francuzów, którym nie
spodobały się plany podniesienia cen benzyny (podwyżka
mała) i cen oleju napędowego (podwyżka znacząca).
Rząd tłumaczy to koniecznością ochrony klimatu. Jak
cena ochroni klimat? Drogi olej napędowy spowoduje,
że kierowcy pozbędą się samochodów z silnikami Diesla.
Szczególnie tych starych. Znacznie mniejsza podwyżka
cen benzyny spowoduje, że część kierowców kupi
samochody z silnikami benzynowymi albo ograniczy
korzystanie z samochodów. Okazało się, że podwyżka
uderzy przede wszystkim w tych, którzy dojeżdżając
do pracy, pokonują długie dystanse. Oni z reguły, jak
na warunki francuskie, zarabiają stosunkowo mało. Należą
do klasy średniej niższej. I to oni wyszli na ulice, aby
pokazać, jak bardzo się sprzeciwiają takiemu sposobowi
ochrony klimatu. Sprzeciwiają się także polityce, przez
którą są w coraz gorszej sytuacji finansowej. Mają
na to wpływ zmiany wynikające z ograniczania roli
przemysłu, ograniczenia przywilejów branżowych
i stwarzanie kolejnych, gorzej płatnych i niepewnych
miejsc pracy.

W

Europie trwa debata, dlaczego radykalni politycy
zdobywają poparcie w wielu krajach Unii
Europejskiej. Najczęściej przyczyna jest jedna – przeciętni
obywatele krajów unijnych tęsknią za stabilizacją
i poczuciem dobrobytu, a nie za wyrzeczeniami
w imię ideałów. Nieważne, czy ekologicznych, czy
ideologicznych.

C

o to wszystko ma wspólnego z katowickim szczytem
klimatycznym COP24? Jeżeli nie uda się pogodzić
ochrony klimatu z zapewnieniem obywatelom krajów
unijnych zadowalającego poziomu życia, żaden program
związany z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla się nie
powiedzie.

M

ówili o tym przedstawiciele związków zawodowych
i polskiego rządu na konferencji PRE_COP24
w Katowicach. Planowano wspólną deklarację
europejskich central związkowych, w której związki
domagałyby się takiego rozwiązywania problemów
ochrony klimatu, aby nie niszczyć przemysłu, nie
tracić konkurencyjności i nie likwidować miejsc pracy.
Niestety, koledzy związkowcy z krajów unijnych udali,
że nie wiedzą o obradach PRE_COP24 i machnęli ręką
na inicjatywę polskich central związkowych. Takie
machanie ręką jest dość niebezpieczne. We Francji
po wielodniowych walkach ulicznych okazało się, że rząd
nie ma z kim negocjować, bo protesty były spontaniczne.
Dopiero po kilkunastu dniach wyłoniła się grupa, którą
od biedy można nazwać przywódcami protestu żółtych
kamizelek. Zapowiedziano negocjacje. Czy to efekt
poszanowania zasad demokracji? Raczej strach przed
tym, co mogą obywatele, którzy wychodzą na ulice. Mogą
na przykład być nieobliczalni. 
l
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Za okres dziewięciu miesięcy zysk netto Grupy Kapitałowej JSW wyniósł 1,44 mld złotych

JSW

Spółka nadrabia inwestycje
Grupa Kapitałowa JSW odnotowała za trzy
kwartały 2018 roku zysk netto na poziomie
1,44 mld złotych. Produkcja węgla i koksu
w zakładach należących do JSW SA utrzymywała się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu ubiegłego roku. EBITDA
za dziewięć miesięcy tego roku ukształtowała
się na poziomie 2,654 mld złotych (bez zdarzeń jednorazowych).

Za okres dziewięciu miesięcy zysk netto Grupy wyniósł 1,44 mld, a rok wcześniej
1,8 mld złotych. Przychody ze sprzedaży
w omawianym okresie wyniosły 7,3 mld wobec 6,7 mld złotych w tym samym okresie
roku ubiegłego, przy czym wzrost przychodów
był efektem sprzedaży większej ilości węgla
i trendów cenowych na rynku koksu. W ciągu
dziewięciu miesięcy 2018 roku kopalnie wchodzące w skład JSW wyprodukowały 11,3 mln
ton węgla, czyli podobnie jak w analogicznym
okresie 2017 roku. Łączna sprzedaż węgla,
obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie
11,1 mln ton, tj. o 0,1 mln ton wyższym niż
rok wcześniej.
Produkcja koksu w omawianym okresie
wzrosła o 3,8 proc. i wyniosła 2,7 mln ton
wobec 2,6 mln ton w analogicznym okresie
roku wcześniejszego. Sprzedaż utrzymała
się na tym samym poziomie, tj. 2,6 mln ton.
REKL A M A

JSW poszerza bazę zasobową i realizuje inwestycje gwarantujące wzrost produkcji węgla w kolejnych
latach
Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych w analizowanym okresie osiągnęły
poziom 3,2 mld i były wyższe o 0,5 mld złotych od uzyskanych w tym samym okresie
2017 roku.
W analizowanym okresie Spółka zrealizowała ceny węgla koksowego na poziomie
porównywalnym do roku ubiegłego, natomiast
średnia cena koksu sprzedanego w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku wzrosła o 17,4 proc.

w stosunku do analogicznego okresu roku
2017. Taki rozwój trendów cenowych pozwolił
na powrót do zrównoważonych relacji cen
koksu do cen węgla.
– Poszerzamy bazę zasobową i realizujemy inwestycje gwarantujące wzrost produkcji
węgla w kolejnych latach. Na początku tego
roku zaprezentowaliśmy strategię rozwoju
do 2030 roku i jesteśmy w trakcie jej realizacji. Chcemy dalej umacniać pozycję lidera

na rynku węgla koksowego w Europie. Zamierzamy zwiększyć wydobycie, wydajność,
bezpieczeństwo, stawiając przy tym na rozwój
nowych technologii – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA. Nakłady na inwestycje
wzrosły w tym roku już o 86,1 proc., a więc
do 1,03 mld złotych. W analogicznym okresie
2017 roku nakłady CAPEX wyniosły 553,9 mln
złotych. – Chodzi m.in. o odbudowę parku
maszynowego wykorzystywanego w procesie
produkcji, kontynuację inwestycji związanych
z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej – mówi Daniel Ozon, prezes zarządu
JSW SA.
Grupa Kapitałowa JSW – oprócz podstawowej działalności, jaką jest produkcja
węgla i koksu – coraz śmielej wkracza w nowe
obszary. – Staramy się wykorzystać produkty
uboczne. Już dziś jesteśmy liderem w gospodarczym wykorzystaniu metanu. Dążymy też
do uruchomienia produkcji wodoru, który
będziemy separować z gazu koksowniczego z naszych koksowni. 60 proc. tego gazu
zamienia się w energię. Z tradycyjnego dostawcy strategicznego surowca dla przemysłu
stalowego stajemy się modelowym przedsiębiorstwem branży z łańcuchem wartości:
węgiel koksujący – koks – gaz – wodór –
czysta energia – mówi Daniel Ozon, prezes
zarządu JSW SA.
JSW
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Halemba

ARCHIWUM

Hołd dla ofiar katastrofy
Dwanaście lat temu w kopalni Halemba zginęło 23 górników. Była to jedna z największych katastrof górniczych we współczesnym
górnictwie. Hołd górnikom, którzy zginęli
w kopalni Halemba w 2006 roku, oddali m.in.
wiceprezes PGG Jerzy Janczewski oraz kierownictwo kopalni Ruda.

Uroczystość odbyła się 21 listopada przy
pomniku upamiętniającym górników, którzy
stracili życie na stanowiskach pracy w Halembie. Tradycyjnie już uroczystości przed
pomnikiem poprzedziła msza święta w intencji górników, którzy poświęcili życie w pracy.
Górnicy co roku pamiętają o kolegach, którzy
21 listopada 2006 roku odeszli na wieczną
szychtę.
Akcja ratownicza w Halembie trwała
57 godzin. Ze względu na bardzo trudne warunki ratownicy górniczy musieli ją przerwać
na 24 godziny. Wysokie stężenie metanu,
wilgotność i wysoka temperatura utrudniały
akcję. Ratownicy musieli pracować w specjalnych kamizelkach chłodzących. Płomienie i wybuch objęły 1100 metrów wyrobiska.
Temperatura sięgała 1500 stopni Celsjusza.
Siła wybuchu była tak duża, że powaliła transformator ważący 5 ton.
Proces w sprawie katastrofy w Halembie rozpoczął się dwa lata później. Po wielu
latach zapadły wyroki skazujące. Na ławie
REKL A M A

Dwanaście lat temu w kopalni Halemba zginęło 23 górników
oskarżonych zasiedli m.in. były dyrektor kopalni, główny inżynier ds. wentylacji, sztygarzy, dyspozytorzy, właściciele firmy MARD,

która wykonywała to zlecenie dla kopalni.
Potwierdziły się podejrzenia, że górnicy powinni zostać wycofani z rejonu, w którym

groziła katastrofa. Nie był to dramat wynikający z nieprzewidywalności natury, ale efekt
zaniedbań. 
ST
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Przypominamy wyliczenia Tomasza Rogali, prezesa PGG
i prezydenta stowarzyszenia Euracoal

Państwa starej Unii Europejskiej forsują koncepcję gospodarki zeroemisyjnej. Kilka dni
przed szczytem klimatycznym w Katowicach
Komisja Europejska poinformowała, że według nowej strategii klimatycznej do 2050
roku Unia Europejska stanie się neutralna
w emisji gazów cieplarnianych. Do 2030
roku emisja dwutlenku węgla ma się zmniejszyć o 45 proc. Co oznacza gospodarka zeroemisyjna? Dwutlenek węgla będzie magazynowany, a to, co będzie emitowane
do atmosfery, ma być pochłaniane przez rośliny. Taka propozycja oznacza praktycznie
eliminację węgla z gospodarki. Czy to realny
pomysł? Na temat węgla w gospodarce europejskiej wiele razy wypowiadał się Tomasz
Rogala, prezes PGG i prezydent Euracoal.
Przypominamy najważniejsze tezy z jego
wystąpień.

Ubiegłoroczna wielkość importu węgla
do Unii Europejskiej – 173 mln ton. Odpowiada to pracy 57 kopalń, które mogłyby dawać w Unii Europejskiej około 175 tys. miejsc
REKL A M A

ARCHIWUM PGG

Unia Europejska nie zatrzyma
zmian klimatu

Tomasz Rogala, prezes PGG i prezydent Euracoal:
– Nawet zeroemisyjna gospodarka UE nie będzie
miała istotnego wpływu na poprawę klimatu.
Potrzebne są działania globalne
pracy w górnictwie i 700 tys. miejsc w jego
otoczeniu.

Człowiek odpowiada
za około 5 proc. światowej
emisji dwutlenku węgla.
W tych 5 proc. udział Unii
Europejskiej wynosi 9 proc.
W 2017 roku wzrósł import węgla m.in.
do Francji, Hiszpanii, Holandii i Polski, osiągając łączny poziom 173 mln ton.
Stało się tak dlatego, że tak zwana energetyka odnawialna nie była w stanie zaspokoić
potrzeb. Unia straciła 13 mld euro w przeliczeniu na zmarnowane miejsca pracy. Unijna
polityka klimatyczno-energetyczna doprowadziła do negatywnych skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, bo w istocie
jedynie przeniosła miejsca pracy i produkcję poza Unię Europejską. Pomiędzy rokiem
2000 a 2018 konsumpcja węgla w Europie
spadła o 25 proc., a na świecie zwiększyła się
w tym samym czasie o 56 proc. Dla klimatu

nie ma żadnej różnicy, czy dwutlenek węgla
pochodzi z Europy, z Azji czy z Ameryki.
Koszty wspierania energetyki korzystającej ze źródeł odnawialnych są bardzo duże.
Przeliczając na złotówki, w Czechach jest
to ok. 700 złotych dopłat do megawatogodziny, w Niemczech ok. 600 złotych, średnio
w UE niespełna 450 złotych, a w Polsce prawie
280 złotych.
Jeżeli dążymy w Polsce do modelu niemieckiego, to według tych wyliczeń musimy
się liczyć z tym, że przy takim samym udziale źródeł odnawialnych średni roczny koszt
dodatkowy wyniesie ok. 2 tys. złotych na gospodarstwo domowe. Te pieniądze zostaną
przeznaczone na wsparcie zielonej energetyki.
Człowiek odpowiada za około 5 proc. światowej emisji dwutlenku węgla. W tych 5 proc.
udział Unii Europejskiej wynosi 9 proc. Za pozostałą emisję odpowiadają przede wszystkim Chiny, Indie i USA. Nawet zeroemisyjna
gospodarka UE nie będzie miała istotnego
wpływu na poprawę klimatu. Potrzebne są
działania globalne.
ST
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M inisterstwo E nergii . W Katowicach od

3 do 14 grudnia odbywa się 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(COP24). Obrady są zapowiadane jako przełomowy szczyt,
który na wiele dekad może wyznaczać kierunki polityki
klimatycznej. Jego efekty mogą mieć wpływ na wiele pokoleń.
Ministerstwo Energii przygotowało stanowisko z tej okazji. Jest
ono efektem między innymi spotkań przedszczytowych, które
odbyły się w Katowicach i w Brukseli. Głównym przesłaniem
tych spotkań było stwierdzenie: Ochrona klimatu tak, ale muszą
się w nią włączyć wszystkie państwa i należy brać pod uwagę
koszty społeczne. Publikujemy obszerne fragmenty stanowiska
Ministerstwa Energii.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Sukces COP24 wymaga powszechnego udziału wszystkich stron, nie tylko Unii Europejskiej (która sama nie zapobiegnie zmianom
klimatu, odpowiadając tylko za ok. 10 proc.
globalnych emisji). Oczekuje się, że strony negocjujące wykażą się dojrzałym podejściem
do polityki klimatycznej.

Polska jest przeciwna podwyższaniu
przyjętych przez UE celów redukcyjnych CO2
do 2030 roku, gdyż będzie to miało negatywny wpływ na sektor elektroenergetyczny,
jak i całą polską gospodarkę. Należy zaznaczyć, że spowodowałoby to dalszy wzrost
cen energii elektrycznej, a co za tym idzie,
mogłoby doprowadzić do wzrostu ubóstwa
energetycznego, ucieczki przemysłu, w tym
energochłonnego, poza Polskę i UE, a także
wzrostu bezrobocia.
Projekt długoterminowej strategii UE
powinien uwzględniać wpływ polityki klimatycznej na regiony i państwa najbardziej
uzależnione od węgla, a także proponować
odpowiednie działania i wsparcie dla tych
obszarów, aby zapewnić sprawiedliwą ich
transformację w gospodarki mniej zależne
od węgla.
Dla niektórych państw ścieżka osiągnięcia
celów redukcji emisji w wymiarze krajowym
w długofalowym horyzoncie będzie znacznie
mniej dotkliwa w porównaniu do szeregu pozostałych państw. Powinno to być w znacznym
stopniu brane pod uwagę przy tworzeniu strategii klimatycznej.
Polska podczas COP24 będzie dzielić się
swoimi doświadczeniami w zakresie innowacji
i mechanizmów finansowych, dzięki którym
można osiągnąć prośrodowiskowy rozwój kraju. Jednym z jego warunków jest zrównoważenie emisji CO2, z pochłanianiem dwutlenku
węgla przez ekosystemy, tak aby powstrzymać
wzrost, ustabilizować, a następnie zmniejszać
koncentrację CO2 w atmosferze.

I nnowacje

w służbie klimatu
Polska zaprezentuje stanowisko w obszarze rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii, w tym wykorzystujących potencjał
pojazdów elektrycznych. Upowszechnianie
elektromobilności jest potrzebne dla zapewnienia pozytywnego wpływu warunkującego
rozwój nowoczesnych technologii obniżających emisję gazów cieplarnianych.
Podczas wydarzenia COP24 Polska stworzy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie technologii wodorowych. Realizacja projektów związanych z ogniwami paliwowymi może przyczynić się do rozwoju ekologicznego transportu, co pozwoli na znaczną
redukcję emisji substancji szkodliwych dla
środowiska.

W swoich konkluzjach z 18 października 2018 roku Rada Europejska udzieliła Polsce pełnego wsparcia w organizacji COP24
w Katowicach. Polska podkreśliła, że priorytetem COP24 powinno być przyjęcie zasad
implementujących porozumienie paryskie,
które stanowią gwarancję dla kolejnych działań. Natomiast Dialog Talanoa przyczyni się
do jeszcze większej współpracy stron i wymiany doświadczeń w walce ze zmianami klimatu.

P otrzebny

globalny wysiłek
Ministerstwo Energii stoi na stanowisku,
że walka ze zmianami klimatu powinna mieć
charakter globalnego i solidarnego wysiłku,
który ma na uwadze konieczność zachowania
konkurencyjności gospodarek krajowych i ich
suwerenności w zakresie kształtowania miksów energetycznych, jak również neutralności
technologicznej w kontekście promowania
poszczególnych źródeł wytwarzania energii.
Artykuł 194 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE) wskazuje, że każde państwo niezależnie może decydować
o swoim miksie energetycznym. Polska czyni
wielkie starania, żeby wypełnić swoje zobowiązania dotyczące odnawialnych źródeł
energii, jest bardzo zaawansowana w kwestii
efektywności energetycznej i zmniejszania
energochłonności oraz podejmuje znaczące
wysiłki w celu realizacji swoich zobowiązań
w tym zakresie.
Na kolejnym posiedzeniu Konferencji
Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP25)
należy dokonać pogłębionej analizy podjętych
przez ostatnie 25 lat decyzji w zakresie środowiska, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie:
czy nakłady na realizację określonych kierunków polityki klimatycznej są współmierne
do osiągniętych efektów? Nałożenie rygorystycznych wymagań klimatycznych przekłada
się wprost na konkurencyjność gospodarki,
w tym także na przenoszenie miejsc pracy
w inne rejony świata. Takie z kolei zdarzenia
gospodarcze są niekorzystne dla rynku pracy,
zasobności obywateli czy rozwoju przemysłu
państw UE.

N ie poszerzać ubóstwa

energetycznego
Polski przemysł podejmuje szereg działań w zakresie ochrony środowiska. Potrzeby
przemysłu energochłonnego mogą być zabezpieczone przez konwencjonalne nośniki
energii (w tym węgiel) i zgodny z regulacjami
unijnymi system ulg cenowych stosowany przy
zakupie energii podobnie jak w innych krajach
członkowskich, a potrzeby bytowe przez OZE
(biomasa, geotermia i energetyka wodna).
Gospodarki państw, które są szczególnie uzależnione od produkcji i użytkowania
paliw kopalnych, nie powinny być oceniane

Sama Un
nie o
wyłącznie przez pryzmat tych paliw ani tym
bardziej rynkowo dyskryminowane.
Realizacja celów polityki klimatycznej
musi być oparta na bilansie zysków i strat
oraz wykorzystywaniu innowacyjnych technologii, w tym pozwalających na wykorzystanie paliw kopalnych w sposób bardziej
efektywny i przyjazny środowiskowo (m.in.
rozwój kogeneracji i czystych technologii
węglowych). Polityka ta nie może powodować utraty konkurencyjności przemysłu ani
też poszerzać sfery ubóstwa energetycznego. Zależność importowa UE od paliw kopalnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny,
ropa naftowa, gaz ziemny) wzrosła z 52 proc.
w 1990 roku do 74 proc. w roku 2016. W 2017
REKL A M A

roku do UE zaimportowano 173 mln ton węgla, co oznacza przeniesienie poza UE ok.
700 tys. miejsc pracy i wytransferowanie przez
to blisko 13 mld euro.
Od 1998 roku emisja gazów cieplarnianych z sektora energetyki spadła o ponad
33 proc., a sprawność bloków węglowych
od 2000 roku w Polsce wzrosła o 10 proc.,
wzrost sprawności elektrowni o 1 proc. prowadzi do 2–3-proc. redukcji CO2.

P olegamy na sobie
Polityka i środki zapobiegające zmianom
klimatu powinny być efektywne i zapewniać
powszechne korzyści za możliwie najniższą
cenę, co oznacza wykorzystanie wszystkich
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Unia Europejska
ochroni klimatu
dostępnych technologii nisko- i zeroemisyjnych, w tym energetyki jądrowej.
Dyskusję, która prowadzona jest wokół
problemu ograniczania emisji, należy także
skierować na dialog o zwiększeniu zagospodarowania i pochłaniania CO2 (np. redukcja
emisji CO2 w wyniku wzrostu pochłaniania
gazów cieplarnianych przez gleby rolne, leśne,
lasy i torfowiska). Redukcja emisji to poprawa
jakości powietrza. Wzrost pochłaniania to także wzrost produkcyjności gleb czy ochrona
bioróżnorodności.
Polska realizuje cele związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego
na bazie krajowych zasobów energetycznych (węgiel kamienny, węgiel brunatny,
ropa naftowa, gaz ziemny), polskich zasobów OZE (biomasa, geotermia, energetyka
wodna i wiatrowa, również morska) oraz
nowoczesnych technologii bezemisyjnych,
jak np. energetyka jądrowa.
Zadaniem Ministra Energii jest zagwarantowanie energii bezpiecznej (gwarantowany dostęp), czystej i w akceptowalnej cenie.
Żadne źródło samodzielnie nie spełnia tych
wszystkich warunków, stąd konieczność racjonalnego kształtowania miksu energetycznego
różnorodnych źródeł tak, by mając na uwadze
także uwarunkowania stanu sieci przesyłowej,
zrealizować to zadanie w sposób optymalny.
Stąd też wynika konieczność rozwoju źródeł
niskoemisyjnych, ale także źródeł stabilnych
REKL A M A

przy równoczesnym zarządzaniu kosztami
rozbudowy sieci. Ministerstwo Energii stwarza
warunki sprzyjające dla rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla
kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy
i innowacjach.

E wolucja zamiast

rewolucji
Dywersyfikacja dostaw nośników energii
to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Im więcej dostawców i im bardziej
konkurencyjni dla siebie, tym większe bezpieczeństwo dostaw dla Polski. Każdy nośnik
energii musi być traktowany równorzędnie,
a gospodarki państw, które są szczególnie
uzależnione od produkcji i użytkowania paliw kopalnych, nie powinny być rynkowo
dyskryminowane.
Istotne jest, aby wśród celów COP24
podkreślać również konieczność zachowania neutralności technologicznej w zakresie
wyboru niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej przez poszczególne
strony konwencji, z zachowaniem możliwości
wyboru ścieżki osiągnięcia celów klimatycznych przez dane państwo.
Minister Energii opowiada się za ewolucyjną transformacją sektora elektroenergetycznego zamiast drastycznych ograniczeń
w wykorzystaniu paliw kopalnych. W tym
kontekście wydaje się zasadne przedstawienie

podczas negocjacji COP24 polityki energetycznej Polski wraz z zarysem transformacji
polskiej elektroenergetyki na przestrzeni lat
1990–2018–2040, ze szczególnym uwzględnieniem miksu energetycznego, prognoz
zużycia węgla, emisyjności oraz rozwoju
rynku paliw alternatywnych. W tym kontekście podczas konferencji stron będzie można przedstawić drogę dokonanych redukcji
emisji CO2, podkreślając polskie osiągnięcia
w tym zakresie.

W odór , atom , gaz
Ministerstwo Energii opowiada się
za uznaniem gazu ziemnego jako niskoemisyjnego źródła energii służącego celom
zrównoważonego rozwoju. Wskazane jest,
aby nadrzędne cele polityki klimatycznej mogły być realizowane poprzez wsparcie inwestycji infrastrukturalnych. Promocja paliw
alternatywnych w transporcie oraz wsparcie
dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii będzie miało realny wpływ na realizację
założeń klimatycznych. Ministerstwo Energii
stoi na stanowisku konieczności prowadzenia
działań promocyjnych i wspierania rozwoju
sektora elektromobilności, a także rozwoju
i udoskonalania technologii wodorowych jako
paliwa alternatywnego. Podkreślić również
należy, że rozwój technologii magazynowania
energii zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej wymaga dalszych działań o charakterze

legislacyjnym oraz konsekwentnego zacieśnienia współpracy międzynarodowej w tym
zakresie.
Energetyka jądrowa znacząco przyczynia
się do zmniejszenia emisyjności sektora energetycznego, będąc najmniej emisyjną technologią (technologia zeroemisyjna, energetyka
jądrowa nie wytwarza szkodliwych pyłów lub
gazów). Wpływ energetyki jądrowej na powstrzymanie zmian klimatu został zauważony w licznych publikacjach. Udział energii
jądrowej znacząco zwiększa się we wszystkich
scenariuszach, mających na celu zatrzymanie wzrostu temperatury poniżej 1,5°C. Jej
zastosowanie może znacząco przyczynić się
do obniżenia emisyjności sektora energetycznego na środowisko, a co za tym idzie do walki
ze zmianami klimatu. Elektrownie jądrowe
zapewniają bezpieczeństwo i niezależność
energetyczną państwa, jak również rozwój
cywilizacyjny i naukowy kraju, wspierając
jednocześnie konkurencyjność gospodarki
poprzez gwarancję stabilnych i przewidywalnych cen energii.
Popieranie rozwoju energetyki jądrowej,
będącej stabilnym zeroemisyjnym źródłem
wytwarzania energii elektrycznej, wpisuje się
w cele określone w porozumieniu paryskim,
jak również wspiera obraz Polski jako kraju
zaangażowanego w zrównoważoną transformację energetyki.
l
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmowa z T omaszem B ednarkiem , prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Czyste powietrze
nie tylko dla bogatych
XXNowy Górnik: Gdy powietrze za oknem staje się widoczne z powodu smogu,
zwiększa się popyt na maski antysmogowe,
oczyszczacze powietrza do domów, nawilżacze. Czy takie środki ochrony indywidualnej mają sens i co możemy zrobić, żeby
przetrwać w dobrej kondycji sezon grzewczy, czyli najgorszy dla ludzkiego układu
oddechowego?

Tomasz Bednarek: – Na pewno problem
smogu jest jednym z najważniejszych i pilnych
do rozwiązania. Oczywiście nie da się tego
zrobić w ciągu jednego roku czy dwóch lat,
ponieważ potrzeba rozwiązań systemowych.
Doraźne, indywidualne sposoby, takie jak
na przykład domowe oczyszczacze powietrza, w jakimś stopniu są pomocne. Warto
korzystać np. z aplikacji mobilnych, które monitorują i pokazują, jaka jest jakość powietrza
w danym dniu. Taką aplikację przygotował
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
i można ją bezpłatnie zainstalować w telefonie. Dzięki temu mamy bieżącą informację
o zanieczyszczeniach powietrza w okolicy.
Użytkownicy tej aplikacji otrzymują alarmowe
powiadomienia. Mogą dopasowywać swoją
aktywność do jakości powietrza, rezygnują
na przykład ze spacerów czy biegania, gdy
z powodu smogu nie jest to dobre dla zdrowia.
Doraźne metody w pewnym stopniu pomagają, ale nie rozwiązują problemu smogu
spowodowanego w głównej mierze przez kotły starego typu na paliwa stałe. Niezbędne
są kompleksowe, systemowe działania w skali
całego kraju. Dlatego w tym roku opracowano
Program Czyste Powietrze, który w perspektywie 10 lat radykalnie poprawi jakość powietrza, którym oddychamy.
XXNiektórzy mówią, że nie będą korzystać
z telefonicznych aplikacji smogowych, ponieważ nie chcą się dodatkowo denerwować, skoro nie mają wpływu na sytuację.
Czy to racjonalne?
– Lepiej wiedzieć, niż żyć w nieświadomości. Skoro są przydatne narzędzia do planowania naszej codziennej aktywności, to warto

ich używać. Aplikacje dostarczają wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza i uświadamiają,
że smog w sezonie grzewczym utrzymuje się
przez wiele kolejnych dni. Ta wiedza mobilizuje do podejmowania działań zmierzających
do zmniejszenia niskiej emisji. Mając twarde
dane, trudno mówić „a co tam jeden kopciuch
może zmienić?”. Ogrzewając dom złym paliwem, nie tylko zatruwamy innych, ale przede
wszystkim siebie. Smog spada na nasz dom
i najbliższe otoczenie.
Świadomość ekologiczna jest coraz powszechniejsza. Kiedyś nie zwracano uwagi
na kolor i zapach dymu z komina sąsiadów,
była akceptacja zanieczyszczeń. Dziś takiego przyzwolenia jest coraz mniej. Duża
w tym rola edukacji prowadzonej w szkołach
już od najmłodszych klas oraz społecznych
kampanii antysmogowych, choćby takich jak
prowadzona w tym roku przez Ministerstwo
Środowiska, a także różnorodnych działań
podejmowanych od kilkunastu lat przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zmieniony stan społecznej świadomości
widać również w zainteresowaniu Programem
Czyste Powietrze. W województwie śląskim
przyjmowanie wniosków o dofinansowania
poprzedziło aż 160 spotkań informacyjnych,
przeprowadzonych przez naszych specjalistów
w gminach w ciągu dwóch miesięcy. Uczestniczyło w nich około 17 tys. mieszkańców. Nasi
eksperci informowali nie tylko o programie,
o warunkach dofinansowania i ich zakresie.
Każde spotkanie rozpoczynało się częścią
edukacyjną dotycząca smogu, czyli dlaczego
powstaje, jakie są jego główne przyczyny i jak
można z nim walczyć.
XXW rankingu WHO wśród 50 najbardziej
zanieczyszczonych miast dominują polskie.
Na niechlubnych czołowych lokatach znajdują się miejscowości z naszego regionu.
Żywiec ma czwartą lokatę, Rybnik piątą,
Pszczyna szóstą, Godów jest 11., Wodzisław
12., Sosnowiec 21., Knurów 22. A przecież
od lat walczymy o czyste powietrze. Dotychczasowe działania nie przyniosły efektów?
– To jest kwestia skali. Jakość powietrza w województwie śląskim jest niewątpliwie lepsza niż dawniej. Ale trzeba sobie
uzmysłowić, że dotychczasowe programy
były rozproszone i miały ograniczony zasięg.
Nasz fundusz od kilkunastu lat udziela dotacji na wymianę źródeł ciepła. W ramach
popularnego PONE, czyli Programu Ograniczania Niskiej Emisji, realizowanego przez
nas we współpracy z gminami, wymieniono
blisko 30 tys. indywidualnych źródeł ciepła. W latach 2017–2018 w programie Smog
Stop przyznano dofinansowanie około 4 tys.
wnioskodawców, którzy o takie wsparcie się
ubiegali. Gdy porównamy te liczby z potrzebami szacowanymi na kilkaset tysięcy kopciuchów w naszym regionie, to dobitnie widać, że w takim tempie rozwiązanie problemu
smogu zajęłoby nam kilkadziesiąt lat. Dlatego
konieczne było opracowanie kompleksowego,
spójnego, systemowego programu z jasno
określoną perspektywą czasową.

XXJakie są najistotniejsze różnice Programu
Czyste Powietrze od wcześniejszych działań, które miały przynieść przełom w walce ze smogiem? I jakie są kryteria otrzymania dotacji?
– Kierunki i cele są podobne do poprzednich programów, ale skala tego działania jest
nieporównywalnie większa. W ciągu dwóch
miesięcy funkcjonowania Programu Czyste
Powietrze, od rozpoczęcia naboru wniosków 19 września, mamy już ich ponad 2 tys.
Na Portalu Beneficjenta, który uruchomiliśmy
specjalnie do obsługi tego programu, zarejestrowało się 10 tys. osób, a są to potencjalnie kolejni wnioskodawcy, którzy w najbliższych miesiącach dostarczą do nas komplet
dokumentów.
Ten program jest znacznie szerszy
od wszystkich poprzednich. Zawiera wiele elementów, które zmierzają nie tylko
do wymiany źródła ciepła, ale też do poprawy efektywności energetycznej budynku.
Ze względu na to, że wiele osób powstrzymuje się przed wymianą kotła z obawy
o wzrost wydatków na ogrzewanie domu,
dofinansowanie będzie przyznawane na kocioł, na wymianę okien, ocieplenie budynku,
wymianę instalacji c.o.
Istotne jest, że ten program odpowiada
na potrzeby najuboższych. Wysokość przyznawanego dofinansowania jest uzależniona
od dochodu na osobę w rodzinie. A zatem
zupełnie inaczej niż we wcześniejszych programach, gdy wnioskodawcy dostawali dotacje
procentowe niezależnie od swojej sytuacji
materialnej.
W Programie Czyste Powietrze 90-proc.
dofinansowanie jest zagwarantowane dla najuboższych beneficjentów. Ważne przy tym jest,
że pozostały, 10-proc. udział własny w kosztach inwestycji może być realizowany z naszym wsparciem z pożyczki. Z najniższego
w tym programie, 30-proc. dofinansowania
będą korzystały rodziny, których dochód
na jedną osobę przekracza 1600 złotych miesięcznie. Z dotacji na zakup i montaż źródła
ciepła mogą również korzystać osoby budujące

nowe domy, a tego w poprzednich programach
nie było.
XXCzy można wejść do programu w trakcie
rozpoczętej inwestycji? Na przykład gdy
w domu jest już piec gazowy zamiast kopciucha, ocieplono ściany, ale potrzebny jest
jeszcze nowy dach.
– Jest taka możliwość. Zainteresowane
osoby muszą rozważyć indywidualnie, w jakim
zakresie warunki programu przystają do ich
sytuacji. Możemy dofinansowywać już rozpoczęte inwestycje, ale są przy tym daty brzegowe. Inwestycja nie może być rozpoczęta
wcześniej niż 1 stycznia 2018 roku oraz nie
może być prowadzona dłużej niż 12 miesięcy
przed złożeniem wniosku. Jeżeli jakieś zadania
zostały zrealizowane na przykład w 2017 roku,
to na nie dotacji być nie może. Nie możemy
wspierać już zakończonych inwestycji, gdy
np. latem bieżącego roku zakupiony został
piec, ale nie planuje się żadnych innych działań. Dofinansować możemy też docieplenie,
a nie cały nowy dach, jak pani redaktor sugeruje w pytaniu.
XXProgram Czyste Powietrze jest ogólnopolski. Czy województwo śląskie z bardzo
trudnym bagażem ekologicznej przeszłości
nie przegra wyścigu po czyste powietrze?
Mieszkańcy Suwałk czy Rybnika mają takie
same szanse korzystania z programu, choć
jakość powietrza jest w tych miastach diametralnie inna.
– Faktycznie to jest program krajowy,
a nie regionalny. Jego ważną cechą, która odróżnia go od wszystkich poprzednich, jest jego
długi, dziesięcioletni okres realizacji i ciągły
nabór wniosków. Nie ma kryteriów punktowych czy krótkookresowych terminów zgłaszania aplikacji. Pieniędzy jest na tyle dużo,
że dla wszystkich zainteresowanych wystarczy.
Na ten program zaplanowano 103 mld złotych
w latach 2018–2029. Obecnie pod względem
liczby złożonych wniosków przodują dwa województwa: śląskie i mazowieckie.
Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK

Katowice

Ekomieszkanie
W związku ze szczytem klimatycznym COP24
w kamienicy u zbiegu ulic Młyńskiej i Pocztowej w Katowicach otwarto ekologiczne mieszkanie. 120-metrowe domostwo ma formę wystawy, którą może odwiedzić każdy chętny.
W mieszkaniu w kamienicy stojącej tuż przy
urzędzie miasta zamieszkała fikcyjna rodzina Łaskotków.

Pomysłodawczynie interaktywnej wystawy, Joanna Studzińska i Małgorzata Żmijska
z Mamy Projekt, chcą pokazać, jak można
mieszkać w stylu ekologicznym. Pokazują,
jak zużywać mniej wody i energii, produkować mniej śmieci, a przy okazji uporządkować mieszkanie i zaoszczędzić pieniądze.

Wszystkie prezentowane urządzenia można
dotknąć i przetestować. W salonie znajdziemy
porady na temat ogrzewania, sufit w kuchni
wykonano z plastikowych butelek, by pokazać,
ile przeciętna rodzina średnio zużywa wody
miesięcznie. Jako alternatywę zaprezentowano
pojemniki filtrujące wodę, przez co nie generuje się tylu odpadów. Poruszono również
kwestię segregacji śmieci.
Jako wyposażenie mieszkania użyto również sklejki i kartonów. Nie zostaną one jednak
wyrzucone na śmietnik, tylko trafią do miejsc,
które zrobią z nich nowy użytek. Wystawa
w katowickiej kamienicy będzie czynna od
2 do 16 grudnia.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Przezroczysta maska
Range Rovera

Przy nadwoziu, którego długość wynosi 4,11 m, rozstaw osi liczy aż 2,56 m

T-Cross będzie oferowany z czterema turbodoładowanymi silnikami

Nowa generacja Range Rovera Evoque będzie
miała kilka technicznych nowinek. Debiutują
w nim tzw. mild hybrid oraz „przezroczysta
maska” – technologia zapowiadana przez
Land Rovera od 2014 roku.

wg WLTP; samochód w trakcie homologacji).
Auto emituje średnio 77 g/km CO2 wg NEDC
(98 g/km wg WLTP), umożliwiając do 50 proc.
jazdy na samym silniku elektrycznym podczas
codziennej jazdy.
Udoskonalony silnik benzynowy 1,6 l łączy szybkie reakcje na przyspieszenie z dużą
wydajnością. Jednostka ta jest dostępna z sześciostopniową manualną skrzynią biegów lub
z bezstopniową automatyczną skrzynią CVT.
Jej moc wynosi 132 KM, a średnie zużycie paliwa to 5,8 l/100 km wg NEDC (6,1 l/100 km
wg WLTP). Auto w tej konfiguracji emituje
131 g/km CO2 wg NEDC (139 g/km wg WLTP).
Corolla Sedan standardowo jest wyposażona w systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Pakiet obejmuje
rozbudowaną wersję systemu zapobiegania
zderzeniom z poprzedzającym samochodem
(PCS) z funkcją wykrywania pieszych w dzień
i w nocy oraz wykrywania rowerzystów przy
świetle dnia, inteligentny aktywny tempomat
(IACC), układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA), system rozpoznawania znaków drogowych o większej liczbie
funkcji (RSA) oraz system automatycznego
przełączania między światłami mijania i drogowymi (AHB). Do pakietu dołącza także asystent pasa ruchu (LTA). Można go uruchomić,
kiedy włączony jest aktywny tempomat. System kontroluje tor jazdy delikatnymi ingerencjami w położenie kierownicy, tak by auto
poruszało się pośrodku pasa ruchu, nawet
na łukach drogi.
Samochód trafi do sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 roku.

Z zewnątrz wydaje się, że niewiele się
zmieniło. Wymiary zewnętrzne są niemal
identyczne jak poprzednika, jednak wnętrze
stało się przestronniejsze dzięki wykorzystaniu
nowej platformy zwanej Premium Transverse
Architecture. Powiększony rozstaw osi daje
dodatkowe 20 mm przestrzeni na kolana
oraz wzrost pojemności schowków na drobne
przedmioty — większy schowek na rękawiczki
i schowek pod podłokietnikiem z łatwością
mieszczą teraz tablety, torebki i butelki. Bagażnik ma 591 litrów i jest większy o 10 proc.,
a po złożeniu tylnej kanapy ilość miejsca rośnie do 1383 litrów.
Samochód zbudowano na nowej platformie, która została opracowana z myślą o elektryfikacji — 48-woltowa „miękka” hybryda będzie dostępna od początku sprzedaży modelu,
zaś po kilku miesiącach dołączy hybryda typu
Plug-in. Zespół napędowy typu mild hybrid
(miękka hybryda, czyli w zasadzie elektryczne
wsparcie startu z miejsca) pojawi się w Land
Roverze po raz pierwszy. Dostępna z czterocylindrowymi silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi serii Ingenium „miękka” hybryda
zapewnia emisję CO2 od zaledwie 149 g/km
i zużycie paliwa od 5,6 l/100 km. Co prawda nowy Evoque będzie miał w gamie tylko
dwa dwulitrowe silniki – benzynowy i diesel,
ale oferowane w kilku wariantach mocy: od
150 KM do 300 KM.
Nowy Evoque w większości wersji
ma mieć napęd na wszystkie koła, a także
system Active Driveline drugiej generacji
z funkcją Driveline Disconnect ograniczającą zużycie paliwa, przez odłączenie napędu
jednej osi. Najsłabszy silnik (diesel) będzie
dostępny także z napędem na jedną oś.
Samochód będzie dysponował technologią Ground View, czyli właśnie ową przezroczystą maską. Wysokie i kanciaste maski SUV
zwykle nie pozwalają widzieć tego, co dzieje
się przed samochodem, znacznie bardziej niż
w przypadku aut osobowych, a przecież w wypadku terenówek świadomość tego, co mamy

aktualnie pod kołami, jest szczególnie ważna.
Nowa technologia skutecznie „prześwietla”
maskę, prezentując na górnym ekranie dotykowym obraz z kamery, aby pokazać kierowcy
180-stopniowy widok poniżej przedniej części
pojazdu. Przydaje się ona podczas manewrowania w ciasnych miejscach parkingowych,
pokonywania wysokich miejskich krawężników lub trudnego terenu.
W wyposażeniu samochodu będą m.in.:
system Touch Pro Duo z dwoma ekranami
dotykowymi i nowym, szybszym oprogramowaniem, regulacja siedzeń w ośmiu płaszczyznach czy funkcja jonizacji powietrza w kabinie, które stanowią uzupełnienie większej
przestronności wnętrza.
Do Polski auto ma trafić w lutym przyszłego roku. Cena ma niewiele odbiegać od obecnej generacji.

T rzybryłowa C orolla

dołącza do rodziny
Po wersjach hatchback i kombi Toyota
pokazała nową Corollę w wersji sedan. Ma ona
takie samo przestronne, ergonomiczne wnętrze jak Hatchback i Touring Sports. Sedan
ma wydłużony rozstaw osi 2700 mm, podobnie jak Touring Sports, dzięki czemu pasażerowie z tyłu mają sporo miejsca na nogi.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne
we wnętrzu to m.in. bezprzewodowa ładowarka do telefonu, intuicyjny, łatwy w użyciu
zestaw wyświetlaczy z ośmiocalowym ekranem dotykowym systemu multimedialnego,
siedmiocalowym ekranem informacyjnym
oraz 10-calowym kolorowym wyświetlaczem
Head-up Display.
Platforma GA-C z serii TNGA, na której jest oparty samochód, daje projektantom
większą niż dotychczas swobodę, dlatego
różnice w designie Corolli Sedan, Hatchback
i Touring Sports są większe, niż miało to miejsce w przypadku wcześniejszych modeli dostępnych z kilkoma rodzajami nadwozia.
Nowa Corolla Sedan będzie dostępna
z dwoma napędami. Niewymagający ładowania z zewnętrznej sieci układ hybrydowy
z silnikiem benzynowym 1,8 l ma moc 122 KM.
Hybrydowa Corolla to niskie koszty użytkowania oraz bardzo niskie zużycie paliwa na poziomie 3,4 l/100 km wg NEDC (4,3 l/100 km

V olkswagen mocno

stawia na auta
elektryczne
W ciągu najbliższych pięciu lat, do końca 2023 roku, koncern chce wydać blisko
44 mld euro na e-mobilność, autonomiczną
jazdę, nowe usługi mobilności oraz cyfryzację
w samochodach i zakładach produkcyjnych.
To około jedna trzecia wszystkich wydatków
zaplanowanych na lata 2019–2023.
Koncern tak przerabia fabrykę w Zwickau,
gdzie dziś powstają spalinowe Golfy, by pod
koniec przyszłego roku produkowała już wyłącznie elektryczne samochody z serii I.D.

Na początek będzie to I.D. 1, pierwszy elektryczny Volkswagen skonstruowany na modułowej platformie dla aut elektrycznych (MEB).
Gdy w 2021 roku fabryka w Zwickau osiągnie
pełnię zdolności produkcyjnej, będzie w niej
powstawać sześć modeli elektrycznych trzech
marek należących do koncernu.
Nie tylko auta mają być „zielone”, ale
i sama produkcja. Volkswagen po raz pierwszy
zamierza dostarczyć klientom pojazd, który
powstanie przy całkowicie neutralnym bilansie
CO2 w całym procesie produkcji – od dostaw
po montaż. W procesie produkcji emisja CO2
będzie ograniczana w miarę możliwości. Zostaną podjęte celowe środki ochrony klimatu,
aby zrekompensować nieuniknioną emisję.
Środki, które służą ograniczeniu emisji CO2
w produkcji I.D. 1, obejmują m.in. energooszczędną produkcję ogniw baterii. Z dostawcami zostało uzgodnione, że do produkcji ogniw
będą używali energii ze źródeł odnawialnych,
tzw. zielonej. Będzie to miało spory wpływ
na poprawę bilansu CO2 w pełnym okresie
„życia” samochodu elektrycznego.
Dostawcy energii do zakładu w Zwickau
już w 2017 roku zostali zastąpieni takimi, którzy zapewniają 100 proc. energii ze źródeł
odnawialnych. Zakład będzie wyposażony
w inteligentne roboty przemysłowe generacji
4.0 i bezobsługowy system transportu części,
który w pełni autonomicznie dostarcza elementy na linie montażowe. Stopień automatyzacji w procesie montażu zwiększył się niemal
trzykrotnie w porównaniu z dotychczasowym.
Niemniej jednak liczba pracowników się nie
zmieni. W przekształcenie zakładu w Zwickau Volkswagen zainwestuje w sumie około
1,2 mld euro.
Po transformacji zakładów w Zwickau
Volkswagen rozpoczyna daleko idące przekształcenia w całej sieci fabryk. Dwa nowe
zakłady MEB powstają również w Chinach
– w Anting (Szanghaj) i w Foshan. Produkcja
rozpocznie się w nich tylko kilka miesięcy później niż w pilotażowym zakładzie w Zwickau,
w którym ruszy ona w 2020 roku. Volkswagen
będzie produkował pojazdy skonstruowane
na modułowej platformie MEB także w Ameryce Północnej; dokładna lokalizacja nowej
fabryki nie została jeszcze ustalona. W planach
są kolejne zakłady MEB.
PIOTR MYSZOR

R O Z M A I T O Ś C I

Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Jak
zapraszać
Barbórki, karczmy piwne, bankiety wieczorne,
firmowe lub rodzinne brunche, stowarzyszeniowe spotkania opłatkowe, wielopokoleniowe wigilie, wesela, sylwestrowe domówki itd.
Już z tej krótkiej wyliczanki widać, że koniec
roku niesie nam wiele towarzyskich okazji.
A jak to w towarzystwie bywa, nie każda okazja jest sympatyczna i miła. Niestety, już na samym jej początku pojawiają się zgrzyty. Warto
pilnować bon tonu na etapie zaproszeń, żeby
nie wpaść w przysłowiowe maliny i nie dorobić się wrogów zamiast przyjaciół.

Forma ma znaczenie nie tylko kurtuazyjne, ale także organizacyjno-finansowe.
A zatem, jeśli impreza duża, to konieczne
są pisemne zaproszenia z adnotacją o potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym przybycia w określonym terminie. Organizatorzy
każdej imprezy muszą wiedzieć konkretnie:
dla ilu osób zamawiać posiłki, ile krzeseł
ma być przy stołach, na jakie wydatki muszą
być przygotowani itp. Nikt przecież nie chce
płacić rachunków za niezjedzone posiłki lub
sadzać gości na przystawianych krzesłach przy
barze. Jeśli chcemy być zapraszani, to szanujmy oczekiwania zapraszających.
Im większa uroczystość, tym więcej staranności trzeba wykazać w jej organizacji. Już
samo przygotowanie listy gości bywa stresującym zajęciem i zarzewiem konfliktów
w firmie, niesnasek z kontrahentami, partnerami biznesowymi lub kłótni w rodzinie.
Sztuka kompromisów nie każdemu jest dana.
I na to nic nie poradzę. Zapraszać trzeba jednak tak, żeby nie obrażać zapraszanego. Jedna
z moich znajomych usłyszała dwa tygodnie
przed ślubem kuzynki: ciocia Helena z wujkiem nie przyjadą, to przyjdź na nasze wesele
ze swoim chłopakiem. Załapała się na listę
rezerwową, ale oczywiście nie skorzystała.
Zaproszenia powinny być imienne, czyli
ze wskazaniem konkretnych osób. Na bankiet
czy bal firmowy można zapraszać pana prezesa Jana Kowalskiego z osobą towarzyszącą.
Ale na wesele, chrzciny, komunię, czyli uroczystości rodzinne, z damą do towarzystwa
się nie chadza. Jeżeli żona lub partnerka jest
profesorem, właścicielką firmy lub gospodynią
domową, to zaproszenia pod szyldem osoby
towarzyszącej nie przyjmie. Obrazi się. Odczyta taką formułkę, że dla zapraszających jest
persona non grata – a zatem niemile widzianym intruzem. Lepiej nie zapraszać jej wcale.
Termin jest kluczem do udanego imprezowania. Duże uroczystości przygotowuje się
miesiącami. A zatem gości także nie zaprasza
się w ostatniej chwili. Oni także muszą się
przygotować, zaplanować uroczystość w swoim terminarzu, niezależnie od tego, jak bardzo
jest on napięty. Zaproszenia z dwumiesięcznym wyprzedzeniem daty spotkania jest minimalnym okresem przy dużej grupie gości.
Domówkę sylwestrową dla 10 osób można
ogarnąć w tydzień, czyli gorset formalności
można popuścić i zamiast wysyłać pisemne
zaproszenia dogadać się osobiście lub telefonicznie. Spotkania rówieśników na podobnym
poziomie statusu zawodowego i społecznego
z reguły są mniej formalne i nie wymagają
tylu zachodów co uroczystości biznesowe lub
wydarzenia rodzinne. Szampańskiej zabawy
wszystkim życzę bez względu na rangę imprezy, którą ubarwią swoim dobrym humorem
w najbliższych tygodniach.

JOLANTA TALARCZYK

Adam był młodym pisarzem, a właściwie
za takiego się uważał. Co prawda nie wydał żadnej ze swoich powieści ani zbiorków
opowiadań. Liczył, że gdy któryś z nich ujrzy
w końcu światło dzienne, to reszta błyskawicznie okaże się bestsellerowa.

Czy naprawdę w to wierzył? Trudno powiedzieć. Na pewno jednak wolał się nie kalać inną
pracą, która w jego mniemaniu nie przystawała
artyście jego pokroju. Nie był jednak z majętnej
rodziny, nie wygrał ani nie odziedziczył fortuny,
więc musiał sobie jakoś radzić. Mimo niskiego wzrostu i braku imponującej muskulatury
był jednak czarujący, a oglądane pasjami stare
filmy sprawiły, że wyrobił sobie niezły gust i
całkiem sprawnie wychodziło mu dobieranie
znajdowanych za grosze w lumpeksach ciuchów
i dodatków. Do tego wyuczył się garści celnych
i zabawnych anegdotek i komplementów i tak
przygotowany z łatwością zdobywał atencję
kobiet, w szczególności tych po pięćdziesiątce.
Miał w zwyczaju jednak nie przyjmować od nich
większych sum pieniędzy, ale już bez oporów
pozwalał się zapraszać na obiady, kolacje, przyjęcia, nigdy też nie zająknął się, gdy oferowano mu
opłacenie czynszu czy wakacji. Powodziło mu
się w ten sposób całkiem nieźle, niewiele myślał
o przyszłości (nie licząc szczerego przekonania,
że kiedyś w końcu ktoś doceni jego talent).
Taka sytuacja trwała latami i być może
nawet nigdy by się nie zmieniła, gdyby nie

Wdowa

nagła miłość, jaką zapałała do Adama jedna
z adorowanych przez niego dam. Szybka ocena
majątku (zamożna) i stanu cywilnego (wdowa)
spowodowała, że Adam niebawem także zaczął zapewniać wybrankę o swoim rosnącym
zainteresowaniu. A gdy jeszcze okazało się,
że pieniądze kobiety idą w parze z jej rozrzutnością, to chłopak niewiele myśląc, szybko się
oświadczył. Zrobił to pierwszy raz, ale przekalkulował, że nie młodnieje, a odpowiednio
rozegrany szybki rozwód dobrze ustawi go
na kolejne lata. Teresa z rozczuleniem przyjęła skromny pierścioneczek podarowany przez
Adama. Co prawda nigdy go nie ubrała, ale jego
deklaracje przyjęła całkiem serio, czego wyrazem był szybko zorganizowany skromny ślub.
Tuż po nim, bo Teresa mimo czterech
wcześniejszych mężów pozostawała tradycjonalistką, Adam wprowadził się do największego
i najbardziej luksusowego apartamentu, w którym dotychczas był. Dostał jednak swoją niezbyt luksusową sypialnię i wykaz obowiązków,
które według Teresy winien wypełniać jej mąż.
Co prawda to go trochę zaskoczyło, ale szybko stwierdził, że pomaganie nowej małżonce
w cotygodniowym wybieraniu nowych ubrań
czy uczestnictwo w wydawanych przez nią
czwartkowych kolacjach jest całkiem do zniesienia. Dziwiło go trochę, że żona codziennie
jadała śniadanie o wpół do ósmej i oczekiwała
od niego tego samego, ale i do tego mógł się
przyzwyczaić.

Jego pierwszym większym zaskoczeniem
było jednak to, jak traktowało go towarzystwo
Teresy, składające się w większości z kobiet
w jej wieku. Jego rola sprowadzała się głównie
do zabawiania towarzystwa i na dobrą sprawę
mógłby być po prostu małpką albo małym
pieskiem. Kolejnym większym zdziwieniem
było odkrycie, gdy obudzony dziwnymi hałasami chciał wyjść do kuchni po szklankę wody,
że drzwi jego sypialni zamknięte są na klucz
od zewnątrz. Co prawda Teresa tłumaczyła
to roztargnieniem sprzątaczki, ale był to sygnał, po którym Adam stał się bardziej czujny.
Podczas jednego z wyjść żony, od którego wymigał się migreną, postanowił jednak
dokładniej zwiedzić cały apartament. Łamał
co prawda jeden z zapisów kontraktu, ale
stwierdził, że lata doświadczenia w kłamaniu
na pewno nie poszły na marne, a Teresa i tak
się nie dowie. Po nobliwej małżonce spodziewał się wiele, jednak nie tego, że w jednym
z pokojów, które brał za kolejną garderobę,
znajdzie swoisty ołtarzyk wszystkich jej mężów. Zdjęcia, zapiski, akty zgonów… Tak też
odkrył, że każdy z mężów Teresy zginął w niewyjaśniony i dziwny sposób. Przerażony znaleziskiem i ilością akt, których nie powstydziłby
się niejeden komisariat, postanowił szybko
wezwać policję. Na niewiele się to jednak zdało, bo zanim wybrał numer, Teresa nakryła
ciekawskiego męża, który niebawem wzbogacił kolejną gablotkę swoim aktem zgonu. l

Zdrowie

Nie odmrozić uszu
Odmrożenia to uszkodzenia skóry, które powstają w wyniku narażenia jej na niskie temperatury i wilgoć. Najczęściej dotykają palce
rąk i stóp oraz policzki, brodę, nos i uszy. Niska temperatura zatrzymuje przepływ krwi
w naczyniach krwionośnych, a odmrożenie
powoduje całkowite lub czasowe uszkodzenie
oziębionych części ciała. Ryzyko odmrożeń
zwiększa noszenie przemoczonych butów,
bycie pod wpływem alkoholu, a nawet głód
i zmęczenie.

J akie są główne objawy
odmrożeń ?
Niewielkie odmrożenia objawiają się suchością skóry oraz silnym bólem, wychłodzona skóra staje się zaczerwieniona i wrażliwa, daje się odczuć pieczenie i szczypanie.
Gdy zmiany są poważniejsze, skóra blednie,
ból ustępuje, dochodzi do zaburzeń czucia
i drętwienia, mogą wystąpić na niej pęcherze
i obrzęk. W przypadku sinofioletowego zabarwienia skóry należy natychmiast zgłosić się
po pomoc na pogotowie ratunkowe.

J ak zareagować
na odmrożenie ?
Pierwsza pomoc polega na zabezpieczeniu
odmrożonych okolic przed zimnem – odmrożone ręce można trzymać pod pachami,
a odmrożone części twarzy przykryć dłońmi
w rękawiczkach. Należy jak najszybciej znaleźć
się w ciepłym pomieszczeniu oraz zdjąć ubranie i buty. Odmrożone miejsca trzeba delikatnie ogrzać, np. przykładając ogrzany ręcznik

czy mocząc
w letniej wodzie (zaczynać od temperatury 30°C,
dochodząc
d o 36 ° C ) .
Po ogrzaniu
należy je okryć
i unieść nieco wyżej.
By wzmocnić
organizm, powinno się pić ciepłe napoje albo
zjeść ciepłą zupę. Gdy odzyskamy czucie w odmrożonych miejscach, możemy wcierać w skórę maść ichtiolową i stosować naprzemienne
kąpiele ciepłe i chłodne.
Pewnych zachowań, wydawałoby się naturalnych, trzeba unikać, np. nie przykładać
odmrożonych rąk bezpośrednio do kaloryfera
ani przykładać termoforów z gorącą wodą.
Odmrożonych miejsc nie należy pocierać,
masować, nacierać śniegiem ani też polewać
zimną wodą. Jeżeli powstały na nich pęcherze, zaleca się nałożenie czystych opatrunków
z wyjałowionej gazy, nie wolno ich przekłuwać. Bez względu na stopień odmrożenia konieczna jest konsultacja lekarska.

J akie są przyczyny

powstawania odmrożeń ?
Jesteśmy na nie narażeni zawsze, gdy
wychodzimy na mróz zbyt lekko ubrani. Powstawanie odmrożeń przyspieszają też obcisłe
ubranie, które wywołuje zmniejszone krążenie krwi, głód, zmęczenie, choroby układu

ARCHIWUM
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krążenia, odwodnienie oraz pozostawanie pod
wpływem alkoholu. Oprócz zimnego powietrza odmrożenia powodują również wiatr oraz
wilgoć, ponieważ są dobrymi przewodnikami
ciepła i przez to oziębienie tkanek następuje
bardzo szybko, nawet przy temperaturach
dodatnich.

K iedy powinniśmy szukać
pomocy lekarskiej ?
Wskazaniem do wizyty u lekarza jest
pojawienie się pęcherzy lub jeśli podczas
leczenia nasila się obrzęk, zaczerwienienie
i ból. Trzeba udać się do specjalisty również
wtedy, gdy na uszkodzonej skórze występuje
krwista lub ropna wydzielina oraz gdy mimo
ogrzania w odmrożonych częściach ciała nie
wraca czucie. Przy poważniejszych odmrożeniach konieczne może być podanie surowicy
przeciwtężcowej.

J ak uchronić się przed
odmrożeniami ?
Najważniejsze to nosić ciepłą oraz suchą odzież, która zapewni nam izolację oraz
umożliwi parowanie potu. Chrońmy dłonie
oraz stopy przed działaniem wilgoci i zimna, zakładając grube skarpety i rękawiczki.
Najwięcej ciepła ucieka przez głowę, nie zapominajmy więc o czapce. Odsłonięte części
ciała smarujmy tłustym kremem. Jesienią
i zimą wystrzegajmy się spożywania alkoholu
na świeżym powietrzu. Gdy stoimy w mrozie w jednym miejscu, musimy co jakiś czas
poruszać rękami i nogami, by poprawić ich
ukrwienie.l
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Krzyżówka panoramiczna nr 23
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 16 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „W listopadzie goło w sadzie”.
Nagrodę wylosowała: Beata Kmieć z Bytomia.

Piwo przez wieki

Piwo Krajowe Brutto
Wyroby z polskich browarów trafiają obecnie
do ponad 80 krajów świata. Od wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej eksport piwa
wzrósł o ponad 340 proc. Rocznie sprzedajemy
za granicę 3,3 mln (w 2000 roku 100 tys.) hektolitrów, co stanowi ok. 8 proc. polskiej produkcji.
Polskie piwa trafiają głównie do Holandii, Niemiec i Włoch. Sukcesy rodzimych browarów postanowiły wykorzystać organizacje branżowe,
tworząc markę Proudly made in Poland. Znak
ten ma podkreślać najwyższą jakość naszego
piwa i będą nim opatrzone marki wysyłane
i sprzedawane za granicą. Pierwsze partie produktów z logo Proudly made in Poland są już
dostępne między innymi w Wielkiej Brytanii.

Inicjatywa jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego i zrzeszonych w nim browarów
członkowskich oraz Polskiej Agencji Inwestycji
i Handlu. Pomysłodawcy są przekonani, że widoczne na etykietach piw logo Proudly made in
Poland może przełożyć się również na szersze
budowanie wizerunku Polski jako kraju pochodzenia produktów spożywczych najwyższej
jakości oraz wiarygodnego i wartościowego
partnera handlowego. Podkreślają, że za czasów
PRL-u żadna polska marka nie miała szans,
by budować swoją globalną rozpoznawalność.
W tym czasie kraje słynące z piwa, jak Niemcy,
Holandia czy Wielka Brytania, inwestowały

w swoje marki, które dziś są powszechnie
znane. Znak jakości Proudly made in Poland
ma pomóc w dogonieniu globalnych liderów
i wzmacniać markę polskich piw na europejskim rynku. Logo będzie umieszczane na piwach największych krajowych producentów
zrzeszonych w ZPPP: Kompanii Piwowarskiej,
Carlsberg Polska i Grupy Żywiec.

P iwo daje pracę
W listopadzie ukazał się raport firmy
doradczej Deloitte na temat wpływu branży
piwowarskiej na gospodarkę narodową. Wyłania się z niego obraz świetnie prosperującej
gałęzi rynku, która napędza wiele regionów
kraju. W 2018 roku warzeniem piwa zajmuje
się ponad 210 browarów rozsianych po całej
Polsce, z których 22 największe wytwarzają
piwo w 12 województwach. Browary działające
poza dużymi miastami są głównymi pracodawcami w swoich gminach, a zatrudnienie
w nich znajdują kolejne pokolenia piwowarów.
Piwowarstwo tworzy ogromną liczbę
miejsc pracy – sama branża browarnicza zatrudnia obecnie 9,3 tys. pracowników. Warzenie piwa wymaga jednak współdziałania wielu
ogniw: sektora rolniczego, producentów opakowań, transportu i logistyki, handlu, gastronomii i usług. W związku z tym branża piwowarska odpowiada łącznie za 157,5 tys. miejsc
pracy w całym kraju. Liczba ta pozwoliłaby
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zapewnić miejsce pracy co szóstej bezrobotnej
osobie w Polsce.
W 2017 roku z tytułu podatków dochodowych, składek ZUS i podatków lokalnych generowanych przez sektor piwowarski do jednostek samorządu terytorialnego trafiło 440
mln złotych. Do budżetu państwa corocznie,
poprzez opłaty, akcyzy i podatki od branży
piwnej, trafia 11,2 mld złotych, w tym 4,3 mld
złotych z VAT w handlu detalicznym i 3,4 mld
złotych z akcyzy. Za tę kwotę można byłoby
zbudować pięć Stadionów Narodowych albo
kupić 5 tys. elektrycznych autobusów.

Zanim zdecydujesz się zaciągnąć kredyt,
pomyśl, jak go spłacisz. Zbliżają się święta,
reklamy atrakcyjnych produktów kuszą. Nie
pozwalajmy sobie na zbyt pochopne branie
pożyczek, bo prędzej czy później trzeba będzie
je spłacać, a kredyt to poważne zobowiązanie.
Jeżeli przez rok czy dwa nie potrafiliśmy zaoszczędzić, trzeba się zastanowić, czy będziemy
mogli spłacać kredyt wraz z odsetkami. Zatem
zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeanalizuj swój budżet i oblicz, ile będziesz mógł
miesięcznie spłacać. Przeanalizuj wszystkie
zapisy umowy, wysokość odsetek i dodatkowe
opłaty. Staraj się mieć tylko jedną ratę kredytu
gotówkowego. Jeśli spłacasz kilka kredytów,
pomyśl nad ich skonsolidowaniem.
56 proc. Polaków nie ma problemów
z płynnością finansową. To o 2 proc. więcej
niż w ubiegłym roku. Pozostałe 44 proc. osób
deklaruje jednak, że zdarzają się chwile, gdy
brakuje im środków z bieżących dochodów
na pokrycie wszystkich wydatków. Co piąty
Polak przyznaje, że brakuje mu pieniędzy raz–
–dwa razy w roku, a 11 proc. ma taki problem
raz na dwa–trzy miesiące. Spadł odsetek osób,
które przyznają się do comiesięcznych braków
w portfelu uniemożliwiających im zakup ważnych produktów bądź usług – obecnie wynosi
2 proc. Takie dane wynikają z badania Barometr Providenta. Respondentom najczęściej
nie wystarcza pieniędzy na większe wydatki,
które nie są wpisane w comiesięczny budżet.
– 44 proc. badanych wskazuje, że ma kłopot
z wygospodarowaniem środków na przeprowadzenie remontu lub naprawy w domu. Na zakup sprzętu AGD/RTV lub wydatki związane
ze świętami czy ważnymi okazjami brakuje
pieniędzy co trzeciej osobie. Co piątej nie stać
na wakacje, ale to mniej niż w ubiegłym roku,
kiedy wskazywała tak co czwarta osoba.
W bieżącym roku spadły ceny ubezpieczeń komunikacyjnych OC. Najdroższe
polisy OC oferują obecnie Aviva i Gothaer –
wynika z zestawienia przygotowanego przez
multiagencję Superpolisa Ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne
kryteria wpływające na wysokość składki, ale
informacje o historii ubezpieczenia, lokalizacji oraz profilu kierowcy w największym
stopniu determinują cenę polisy. Ubezpieczyciele mają dostęp do historii jazdy kierowcy.
Weryfikują liczbę lat, w których dana osoba
miała wykupioną polisę i nie powodowała
szkód. Mieszkańcy największych miast płacą
za OC najwięcej (wynika to ze szkodowości).
Rankingi cen ubezpieczeń pokazują, że lokalizacja ma olbrzymi wpływ na składki. Nawet
pomiędzy miastami wojewódzkimi różnice
cenowe mogą sięgać kilkudziesięciu procent.
D W U T Y G O D N I K

P olska europejskim

potentatem
Po prawie 30 latach wolnego rynku i zainwestowanych blisko 13 mld złotych branża
piwowarska w Polsce wspięła się na światowy poziom. Odbudowano kulturę picia piwa
i stworzono rynek, który oferuje co roku
ponad 1500 nowości – od piw bezalkoholowych, przez popularne lagery, po niszowe
piwa rzemieślnicze. Z danych Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce wynika, że w 2017 roku polskie browary
uwarzyły niemal 40 mln hektolitrów piwa,
co daje nam trzecie miejsce w Europie. Więcej
złotego trunku wyprodukowały tylko Niemcy (95 mln hektolitrów) i Wielka Brytania
(43,7 mln hektolitrów). 
MAREK KOWALIK
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A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębska Spółka Węglowa

JSW SA

Oficjalny partner COP24
Jastrzębska Spółka Węglowa, w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska, została pierwszym oficjalnym partnerem
Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu (COP24). To najważniejsza międzynarodowa
konferencja ONZ. Partnerstwo JSW wspiera polską prezydencję, gwarantując Spółce aktywne uczestnictwo w wydarzeniu
i możliwość promocji proekologicznych zmian w sektorze
wydobywczym.

Odbywające się co roku sesje Konferencji Klimatycznej
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to najważniejsze wydarzenia procesu międzynarodowych negocjacji klimatycznych, na którym spotykają się przedstawiciele
wszystkich stron konwencji (196 państw i UE). W trakcie
konferencji podejmowane są decyzje dotyczące dalszych
działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania samej
konwencji.
Tegoroczna sesja Konferencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbędzie się w dniach
2–14 grudnia w Katowicach. W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa
umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań
na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia paryskiego w praktyce. Tym samym wyznaczy
światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata.
Polska podczas szczytu klimatycznego chce zwrócić uwagę
wszystkich państw na trzy przekazy – przyroda, człowiek,
technologia. Według polskiej prezydencji niezbędna jest solidarna i sprawiedliwa transformacja społeczno-gospodarcza
REKL A M A

przy jednoczesnym osiąganiu neutralności klimatycznej m.in.
dzięki pochłanianiu dwutlenku węgla przez lasy.
– Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wesprzeć polską prezydencję COP24. Liczymy, że nasze uczestnictwo
w szczycie, na którym pojawi się blisko 30 tys. delegatów
z całego świata, w tym szefowie rządów i ministrowie środowiska oraz przemysłu, przyczyni się do promocji JSW
jako proekologicznego lidera branży wydobywczej – mówi
Daniel Ozon, prezes JSW. – Chcemy na międzynarodowym
forum umocnić wizerunek Grupy JSW jako największego
producenta węgla koksowego i koksu, czyli niezbędnych
składników do produkcji stali i rozwoju nowoczesnego,
w tym niskoemisyjnego, przemysłu oraz innowacyjnych
technologii przyszłości.

W trakcie COP24 JSW zorganizuje panele eksperckie,
na których przedstawi działania Spółki na rzecz środowiska.
Zaprezentowane zostaną rozwiązania gwarantujące redukcję
emisji i pozwalające efektywnie wykorzystywać zasoby ziemi
oraz produkty uboczne procesu produkcyjnego. – JSW jest
liderem w zakresie gospodarczego wykorzystania metanu.
Ujęcie tego gazu z systemu odmetanowania kopalń i powietrza
wentylacyjnego nie tylko zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zagrożeń metanowych w kopalniach, ale również poprawia efektywność energetyczną oraz wpływa na zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Obecnie 60 proc.
przechwyconego gazu zamienia się w energię. Do 2030 roku
Spółka zamierza aż pięciokrotne zwiększyć produkcję energii
elektrycznej z metanu – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa
zarządu ds. strategii i rozwoju w JSW. – JSW podejmuje intensywne działania w zakresie wdrożenia technologii separacji
wodoru z gazu koksowniczego. Wyseparowany i oczyszczony
wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych
do ekologicznej i bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej
czy ekologicznego transportu publicznego.
Jedną z wielu atrakcji przygotowanych przez JSW na szczyt
klimatyczny COP24 w Katowicach będzie prezentacja mobilnej
stacji wodorowej oraz udostępnienie uczestnikom szczytu
zasilanego wodorem autobusu. JSW szacuje, że w przyszłości
koksownie Spółki będą w stanie produkować rocznie wodór
do zasilania 800 takich pojazdów. Grupa JSW, która jest jednym
z największych producentów smoły w UE, zamierza również
– na bazie tego produktu – wytwarzać włókna węglowe dla
nowoczesnego europejskiego przemysłu, między innymi lotniczego, elektronicznego czy samochodowego.
JSW SA

