
Temat na czasie

s. 6–7

P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

n r  15 / 2 0 1 9  •  1 - 1 5  S i e r p n i a  2 0 1 9 c e n a  1 , 6 0  z ł  w  t y m  v a t  8 %

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

Adam Gawęda, wiceminister 
energii: – Aby górnictwo 
utrzymało swoją pozycję, 
musi dostarczać 
paliwo, jakiego  
oczekują odbiorcy.

Z górnictwa nie 
rezygnujemy
Sytuacja w górnictwie węgla 
kamiennego przedmiotem 
obrad Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. Bezpieczeństwa 
Socjalnego Górników.

strona 3

Jesteśmy potrzebni 
tylko wtedy, gdy jest 
źle?
Rozmowa ze Sławomirem 
Kozłowskim, liderem 
Solidarności w JSW SA.
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Nie ma wody na 
pustyni
Pustynnienie gleb.

strona 8

Audi spłaszczyło 
SUV-a Q3
Informacje motoryzacyjne. 

strona 9

Wizyta premiera 
Morawieckiego
Śląsk.

strona 12

Polska GruPa Górnicza. Firma dzieli się zyskiem z pracownikami

Górnicy otrzymali nagrody

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej otrzymali nagrodę za dobre wyniki finansowe w 2018 roku. 
PGG w ubiegłym roku miała 493 mln złotych zysku. Po pierwszym półroczu, kiedy sytuacja Grupy jest 
stabilna, zarząd zdecydował o wypłacie premii. Górnicy dołowi dostali 1550 złotych brutto, pracownicy 
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych na powierzchni – 1200 złotych, a pracownicy administracji 

– 900 złotych. Wypłaty były zaplanowane  na 1 sierpnia, a pieniądze otrzymają wszyscy 
pracownicy PGG. 
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Inicjatywa 
dla rozwoju
C zas kampanii wyborczej można poświęcić 

na przerzucanie się hasłami na temat ochrony 
klimatu i walki ze smogiem, ale można także wykorzystać 
go na ustalenie zasad realizacji tych postulatów. 
Jestem zwolennikiem drugiego rozwiązania. Uważam, 
że ograniczanie zjawiska smogu, ograniczanie emisji 
dwutlenku węgla i ochrona przyrody nie powinny 
podlegać politycznym licytacjom obliczonym 
na kilkunastotygodniową kampanię. Te tematy są równie 
ważne jak obronność, ochrona zdrowia czy edukacja. 
Nie rozwiąże się wszystkich problemów pod dyktando 
sztabów wyborczych. Można je rozwiązać dzięki długiej 
i systematycznej pracy. Nie wystarczy zaangażowanie 
jednej partii czy jednego bloku politycznego, potrzebne 
jest zaangażowanie instytucji państwa i instytucji Unii 
Europejskiej z jednym zastrzeżeniem – ze strony UE nie 
może to być dyktat zza urzędniczych biurek.

T rzeba rozwiązać nie tylko problem ekologiczny. 
Należy pamiętać o tym, że zmiany w przemyśle 

i w gospodarce regionu będą powodować napięcia 
społeczne. System powiązań gospodarczych na Śląsku 
był tworzony przez ponad 200 lat. Przemysł górniczy, 
hutniczy i maszynowy wzajemnie się uzupełniały. 
Nie zmienimy tego od razu. W minionych 30 latach 
doszło do wielkich zmian, które jednak spowodowały 
także dużo kłopotów. Już teraz mamy do czynienia 
z olbrzymimi terenami poprzemysłowymi. Do tej 
pory, poza kilkoma spektakularnymi przypadkami, nie 
ma jednolitej koncepcji, jak przywracać do normalnego 
funkcjonowania tereny poprzemysłowe. W Urzędzie 
Marszałkowskim powstał plan zmierzający do tego, aby 
samorząd województwa śląskiego stał się operatorem 
rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych. 
Miałem okazję rozmawiać na ten temat z marszałkiem 
Jakubem Chełstowskim. Jego argumenty przemawiające 
za takim rozwiązaniem są bardzo racjonalne. Taki operator 
miałby kompetencje konieczne do przeprowadzania 
procesów rewitalizacyjnych na terenach, na których 
kiedyś była prowadzona działalność przemysłowa, 
i inicjowałby tworzenie na nich nowoczesnego przemysłu. 
Jeżeli chcemy ubiegać się o pieniądze unijne dla terenów 
górniczych, musimy dokładnie wiedzieć, co wymaga 
zagospodarowania i kto będzie za to odpowiadał. 

N ie chodzi tylko o wyrównanie terenu, zasianie 
trawy, posadzenie drzew i postawienie kilku 

ławek dla spacerowiczów. Mamy do zagospodarowania 
przynajmniej setki, jeśli nie tysiące, hektarów po dawnych 
kopalniach, hutach, nieistniejących zakładach 
produkcyjnych, a nawet po osiedlach robotniczych, które 
teraz chylą się ku upadkowi. Trzeba na tych terenach 
stworzyć nowe zakłady. Zbudować nowe osiedla 
albo zrewitalizować istniejące. Dlaczego nie można 
robić tego bez tworzenia instytucji operatora? Tereny 
poprzemysłowe mają różnych właścicieli i różny status 
prawny. W takiej sytuacji niemożliwe jest stworzenie 
w regionie jednolitej polityki ich zagospodarowania. 

P ropozycja marszałka Chełstowskiego jest także 
odpowiedzią na postulat płynący z sejmowej 

Komisji ds. Unii Europejskiej. Zasiadający w niej posłowie 
skierowali do rządu swoje stanowisko, w którym 
zaproponowali włączenie takiego rozwiązania 
do Programu dla Śląska. Moim zdaniem to najlepszy 
sposób, aby sprawnie zorganizować nie tylko część 
prac potrzebnych do realizacji Programu, ale także 
niezbędnych do przeprowadzenia, aby otrzymać unijne 
pieniądze między innymi z platformy wsparcia regionów 
górniczych w okresie transformacji. l

Dyskusja na tematy górnictwa i energetyki węglowej 
zepchnęła na dalszy plan sprawę dla JSW równie istot-
ną jak efektywność, wydobycie węgla i bezpieczeń-
stwo pracy. Bardzo mało uwagi poświęcamy proble-
mom hutnictwa. Jeżeli hutnictwo w Europie zacznie 
padać, padnie także JSW. 

P olityka Unii Europejskiej zmierzająca do nakłada-
nia kolejnych kar na przemysł ciężki, hutnictwo 
i przemysł chemiczny, nazywana pozwoleniami 

na emisje dwutlenku węgla, stopniowo doprowadza 
do tego, że produkcja przemysłowa staje się coraz 
mniej opłacalna. To z kolei powoduje, że kraje spoza 
Unii Europejskiej mogą taniej sprzedawać u nas swoje 
wyroby. Podobno Komisja Europejska ma zadbać o to, 
aby hutnictwo europejskie przetrwało. Uwierzę, jak 
będą konkretne efekty. 

Po długim przekonywaniu w końcu podjęto w Pol-
sce decyzję o rekompensatach podwyżek cen energii 
między innymi dla hutnictwa. To dobra wiadomość, 
gdyż ArcelorMittal na razie wycofał się z decyzji o za-
mknięciu wielkiego pieca w hucie w Krakowie. Nie 
wiem, jak sytuacja wygląda w innych krajach. Jednak 
jak długo nie będzie jednolitej polityki wsparcia dla 
hutnictwa w skali unijnej, tak długo będziemy skazani 
na dreszczyk emocji. 

Brak unijnych decyzji powoduje, że rośnie import 
stali z krajów, które są poza unijnymi praktykami nakła-
dania wielkich obciążeń na hutnictwo. Dla mnie to nie-
zrozumiała sytuacja. Mamy stawiać na energetykę wia-
trową i będziemy potrzebować stali. Aby zbudować jeden 
wiatrak, potrzeba setek ton stali. Aby ją wyprodukować, 
należy zużyć wielu ton węgla koksowego do wytworzenia 
niezbędnego koksu. Czy Unia Europejska chce, aby stal 
pochodziła spoza naszej wspólnoty? Czy stal na przykład 
z Rosji lub z Ukrainy jest wytwarzana w hutach, które 
mają mniejszy wpływ na zatrucie atmosfery? Przecież 
tam nie obowiązują rygorystyczne unijne normy. 

Duszenie przemysłu w krajach Unii Europejskiej 
jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Przez to pro-
dukcja przenosi się do krajów z bardzo liberalnymi 
przepisami. A to oznacza, że wyprodukowanie tam jed-
nej tony stali jest bardziej szkodliwe dla naszej planety 
niż wyprodukowanie jej w którymś z państw unijnych. 
Jeżeli Europejczycy chcą coś zrobić dla klimatu, po-
winni stworzyć warunki, które byłyby atrakcyjne dla 
przemysłu. Zamiast zmuszać firmy do przenoszenia 
się na przykład na Ukrainę czy Białoruś, należałoby 
stworzyć system zachęt, aby inwestowały u nas. Tylko 
wtedy rygorystyczne przepisy służące ochronie klimatu 
będą miały sens. Teraz to jest polityka pozorów. Kosz-
towna i nieefektywna w skali globalnej. l

Pięścią w stół

Polityka pozorów

Duszenie 
przemysłu 
w krajach Unii 
Europejskiej jest 
najgorszą rzeczą, 
jaką można 
zrobić.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Doświadczenie dowodzi, że na ochronę klimatu 
i na energetykę korzystającą ze źródeł odnawialnych 
stać bogatych. Biedni muszą przejść drogę najbar-
dziej uprzemysłowionych krajów świata. To znaczy, 
że zaczynając budowę dobrobytu, niszczą środowisko 
naturalne, ponieważ zaczynają unowocześnianie go-
spodarki od zastosowania najtańszych technologii.

D obrze byłoby, gdyby Komisja Europejska, która 
wypowiedziała totalną wojnę górnictwu wę-
gla kamiennego, energetyce węglowej i emisji 

dwutlenku węgla, zdała sobie sprawę z tej prawidło-
wości. Jeżeli walka o ochronę Ziemi przed zmianami 
klimatu ma się powieść, należy uwzględniać interesy 
ekonomiczne uboższych. Polska należy do uboższych 
krajów Unii Europejskiej, w dodatku przez kilkadzie-
siąt lat rozbudowywała energetykę węglową. To było 
naturalne, ponieważ mieliśmy do dyspozycji wielkie 
złoża węgla, a nie mieliśmy znaczących pokładów ropy 
i gazu. Nie mogliśmy stawiać na elektrownie wodne, 
ponieważ nie mamy odpowiednich warunków. Próba 
budowy elektrowni atomowej podjęta przed około 
40 laty zatrzymała się na etapie fundamentów i kilku 
budynków pomocniczych. Oczekiwanie, że będzie-
my mogli w ciągu 20–30 lat zrezygnować z ener-
gii wytwarzanej z węgla, jest nierealne technicznie 
i ekonomicznie. 

Na łamach Nowego Górnika przedstawiono do tej 
pory wszystkie argumenty przemawiające za tym, aby 
Polska mogła w tempie nierujnującym gospodarki do-
chodzić do gospodarki zeroemisyjnej. Zeroemisyjnej 
wcale nie znaczy bez hutnictwa, energetyki węglowej 
i przemysłu chemicznego. Chodzi o to, aby emisja 
dwutlenku węgla była równoważona przez jego po-
chłanianie przez rośliny. 

Zanim przejdę do ostatnich informacji na ten 
temat, chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt. Cho-
ciaż po prawie 50 latach gospodarki komunistycznej 
dostaliśmy w spadku zacofany przemysł i energetykę, 
to nawet wtedy dbano o zachowanie podstawowych 
standardów. Wokół wielkich budów socjalizmu sa-
dzono drzewa. Nie zniszczono zieleni w Katowicach 

i okolicznych miastach. Zawdzięczamy to rzeszy na-
ukowców i fachowców od ochrony przyrody, którzy 
potrafili przekonać partyjnych działaczy, że nie moż-
na wycinać wszystkiego w pień. Mało tego, polscy 
eksperci przez wiele lat przekonywali zwolenników 
ochrony klimatu, aby nie koncentrować się wyłącznie 
na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, ale sta-
rać się, aby tę emisję pochłaniały rośliny. To wymaga 
zalesiania terenu i ochrony lasów. Dopiero na szczycie 
klimatycznym w Katowicach w 2018 roku nadano tej 
koncepcji status oficjalnego sposobu walki ze zmia-
nami klimatu. 

W województwie śląskim bardzo ważny jest temat 
zanieczyszczenia powietrza, ale równie ważne jest 
utrzymanie miejsc pracy i zachowanie przemysłu. 
Kopalnie i energetyka węglowa to wciąż istotny sektor 
dla naszej gospodarki. 

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej stawia nam 
wyzwania. Nie możemy ogłosić, że mamy to w głę-
bokim poważaniu. Uważam, że potrafimy pogodzić 
górnictwo i energetykę węglową z ochroną klimatu. 
Najważniejsze, żebyśmy mogli dochodzić do wszyst-
kiego we własnym tempie. Potrzebujemy pieniędzy 
na sprawiedliwą transformację energetyczną. Potrze-
bujemy czasu.  

Nie można przeprowadzać rewolucji. Wciąż mamy 
sieroty po Państwowych Gospodarstwach Rolnych, 
po górnictwie w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym. 
Mamy sieroty po górnictwie i hutnictwie na Śląsku. 
Statystycznie nasz region wygląda dobrze. Jednak wy-
starczy odwiedzić stare dzielnice górnicze i hutnicze 
w pobliżu zamkniętych kopalń i hut. Dramat. Grupa 
światłych liberałów chce obciążyć winą za ubóstwo 
trawiące te dzielnice ludzi, którzy nie potrafią odnaleźć 
się w nowych czasach. Tylko jak oni mają się w nich 
odnaleźć, skoro ich dotychczasowe źródło utrzymania 
wygasło, a nowego nie ma? Polityka zawarta między 
innymi w Programie dla Śląska ma zapobiegać tym 
zjawiskom odziedziczonym po liberałach, którzy twier-
dzili, że rynek wszystko wyrówna. Niech już nie równa. 
Wyrównał i to aż za bardzo. 

 l

Polityka zawarta 
między innymi 
w Programie 
dla Śląska ma 
zapobiegać 
tym zjawiskom 
odziedziczonym 
po liberałach, 
którzy twierdzili, 
że rynek wszystko 
wyrówna. Niech 
już nie równa. 
Wyrównał i to aż 
za bardzo. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Niech rynek już nie równa
Kij w mrowisko

Komentuje Grzegorz Matusiak

członek sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa
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PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl

lub zadzwoń: 32 721 51 00

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki nansowe,fi

Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,

Pewne godziny pracy,

Ubezpieczenie grupowe na życie,

Nagrodę coroczną wypłacaną

w lipcu,

Nagrodę kwartalną za frekwencję.

Więcej bene tów znajdzieszfi

na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny

i Twoich nansów.fi

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.

Poszukujemy nowych pracowników.170

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy

i operatorów

obróbki skrawaniem

R E K L A M A

– Węgiel jest dla naszej energetyki stabili-
zatorem i gwarantem bezpieczeństwa ener-
getycznego. Aby sprostać tym wyzwaniom, 
Polska potrzebuje nowych kopalń węgla ka-
miennego energetycznego i koksowego – 
powiedział 25 lipca minister energii Krzysztof 
Tchórzewski podczas obrad Trójstronnego 
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Gór-
ników w Warszawie. W spotkaniu wziął także 
udział Adam Gawęda, sekretarz stanu w ME.

Podczas spotkania rozmawiano między 
innymi o sytuacji płacowej oraz imporcie 
węgla z zagranicy. Bardzo ważną kwestią 
poruszaną podczas rozmów były zapasy wę-
gla składowane na hałdach. Wiceminister 
Adam Gawęda powiedział, że wspomniana 
sytuacja jest analizowana przez minister-
stwo. Zdaniem ministra Tchórzewskiego 
o niezrozumieniu górnictwa przekonujemy 
się w ostatnim czasie coraz częściej, czego 
dowodem są głosy nawołujące do szybkiego 
odchodzenia od węgla. Zgodnie z polityką 
rządu wyrażoną między innymi w Progra-
mie dla sektora górnictwa węgla kamiennego 
oraz projekcie Polityki energetycznej Polski 
zmiany w sektorze górniczym będą odbywać 
się ewolucyjnie. 

– Mamy świadomość, że przyszłość górni-
ctwa to ciągła praca nad poprawą wydajności, 
zwiększeniem produkcji, informatyzacją wy-
dobycia i wprowadzaniem innowacji. Do tego 
wszystkiego dochodzi jeszcze restrykcyjna unij-
na polityka klimatyczna – powiedział minister 
Tchórzewski. Jednak według niego wymagania 
nie mogą być takie same wobec wszystkich 
państw i należy uwzględniać specyfikę i uwa-
runkowania poszczególnych krajów.

Przyszłość i miejsce polskiego górnictwa 
na najbliższe lata określa projekt Polityki 
energetycznej Polski do 2040 roku, poddany 
konsultacjom. Dokument ten w ramach dy-
wersyfikacji miksu energetycznego przewiduje 
stopniowe procentowe zmniejszanie udziału 
węgla (kamiennego i brunatnego) w bilansie 
produkcji energii elektrycznej z obecnych ok. 77 
do ok. 60 proc. w 2030 roku. Wolumen wyko-
rzystania węgla kamiennego (ponad 30 mln t/
rocznie) do produkcji energii elektrycznej (ok. 70 
TWh) pozostanie na stabilnym poziomie.

Minister Krzysztof Tchórzewski pod-
czas spotkania powołał wiceministra energii 
Adama Gawędę na współprzewodniczącego 
Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bez-
pieczeństwa Socjalnego Górników. Celem Ze-
społu jest prowadzenie trójstronnego dialogu 

sektorowego w celu godzenia interesów stron 
i realizacji rządowych programów restruktury-
zacyjnych oraz strategii dla branży górnictwa 
węgla kamiennego – dla zachowania pokoju 
społecznego. Zadaniem Zespołu jest wypra-
cowanie wspólnego stanowiska w sprawach 
ważnych z punktu widzenia polityki państwa 

oraz interesów pracowników i pracodawców. 
Strona rządowa jest reprezentowana w Zespole 
przez przedstawicieli w randze sekretarzy lub 
podsekretarzy stanu po jednym z ministerstw: 
energii, rodziny, pracy i polityki społecznej, 
finansów oraz przedsiębiorczości i technologii.

MAT. PRAS. ME

Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego przedmiotem obrad Trójstronnego Zespołu 
Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Z górnictwa nie rezygnujemy

M
IN

IS
TE

RS
T

W
O

 E
N

ER
G

II

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników obradował 25 lipca w Warszawie
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MOJ S.A. Katowice

Co by się stało, gdyby któregoś dnia cała Pol-
ska zaprzestała emitowania dwutlenku węgla 
do atmosfery? Wygasiła wszystkie paleni-
ska i kotły, wstrzymała produkcję i transport, 
zaprzestała hodowli bydła i uprawy pól. No 
i przestała oddychać.

No więc nic by się nie stało, słaba szansa, 
żeby nawet ktoś na świecie to zauważył. Poza 
nami, oczywiście. Znajdująca się w okolicach 
20.–22. miejsca w emisji dwutlenku węgla Pol-
ska odpowiada za około 0,9 do 1 proc. rocznej 
emisji wyliczanej dla 46 krajów świata. Zatem 
wśród stu kilkudziesięciu istniejących krajów 
będzie to jeszcze mniej. 

Co komu pasuje
Cudowną cechą statystyki jest to, że na jej 

podstawie – podobnie jak dzięki wyliczeniom 
ekonomistów – każdy może udowadniać to, 
co mu najbardziej pasuje. Obecnie jesteśmy 
na etapie narzucania powszechnej wiary 
w konieczność pilnego powstrzymania emisji 
dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnia-
nych (w tym metanu). Jeśli tego nie zrobimy, 
zginiemy.

Najprostszą formą ratunku dla świata we-
dług tzw. ekologów jest natychmiastowe za-
przestanie korzystania z węgla. Bardziej światli 
poszerzają temat na paliwa kopalne w ogóle. 
Jedyny problem spoczywa w tym, że wiedząc, 

czego robić nie należy (spalać!), postępowa 
ludzkość nie wie, czym to spalanie zastąpić. 
Ale o to nie ona ma się martwić, tylko dorośli. 
Żeby w kranach była woda, w kaloryferach 
ciepło, a w gniazdkach prąd. Żeby panowie 
i pańcie od klimatu byli w stanie sprawnie, 
czyli samolotami, przemieszczać się po całej 
Ziemi i wyjaśniać tym mniej postępowym, 
jak postępowym być. I żeby ich to za drogo 
nie kosztowało. 

Przy okazji ubiegłorocznej konferencji 
klimatycznej w Katowicach ktoś zaczął wy-
liczać, ile tysięcy ton paliwa zostało spalone 
przez samoloty przywożące delegatów z całego 
świata oraz samochody wożące ich dziennie 
do i z hoteli, w odległości do kilkudziesięciu 
kilometrów, w eskortowanych przez policję 
kolumnach. Jako dziwny wyjątek jawił się 
prezydent Austrii, który do Katowic doje-
chał z Wiednia „Sobieskim”. Akurat tego dnia 
pociąg zbyt się nie spóźnił, ale za to Intercity 
nie dołączyło wagonu pierwszej klasy. To nie 
przeszkodziło Alexandrowi van der Bellenowi 
w jeździe. Co gorsza, mimo że prąd zużywany 
przez pociąg w Polsce pochodził wyłącznie 
ze spalania węgla, w przeliczeniu był to i tak 
najbardziej ekologiczny środek transportu.

Bo to jest polityka
Przypominanie takich informacji kłóci 

się jednak z tendencjami postępowości. Te 

zakładają logicznie, że aby węgla nie spalać, 
najlepiej go nie wydobywać. A w każdym razie 
w Polsce. Przywożony z Rosji mniej szkodzi, 
acz z uwagi na starania Rosji o odbudowanie 
jej roli w Europie stanowi problem polityczny.

Szczególne oburzenie postępowych Po-
laków wywołuje niechęć obecnego rządu 
do szybkiego odcięcia się od węgla. Zamiast 
tego proponuje stopniowe zastępowanie węgla 
innymi – w tym odnawialnymi – źródłami 
energii. Tu pada wyjaśnienie, że partia u wła-
dzy robi to wyłącznie w interesie swojego elek-
toratu. Średnio około 180 tys. ludzi w Polsce 
zatrudnionych jest przy wydobyciu i wokół 
przemysłu węglowego. Dlatego tzw. opozy-
cja, która patrzy w przyszłość, widzi, że jej 
nie będzie, jeśli natychmiast nie odbijemy 
się od grupy krajów węglowych – zacofanych 
oraz nieładnych, takich jak na przykład Chiny. 

Jeśli chodzi o światowego emitenta nr 
1, czyli o Chiny, to może się za chwilę oka-
zać, na ile ich starania o klimat odbiją się 
na produkcji wszystkiego, co Europa stamtąd 
sprowadza. Na razie zamknięcie kilku naj-
bardziej szkodzących środowisku zakładów 
produkujących farmaceutyki poskutkowało 
„przebudzeniem” w kwestii leków. Dotarło 
wreszcie do niektórych, że 80 proc. substancji 
czynnych zawartych w lekarstwach sprzeda-
wanych w Polsce pochodzi z Państwa Środka. 
Produkcję własną sprzedaliśmy zachodnim 

koncernom, więc możliwości manewru 
mamy słabe. 

i tylko ludzie
Ciekawe wnioski przytoczono w lip-

cu, pisząc o seminarium zorganizowanym 
w Gotlandii. W ramach badań nad zrówno-
ważonym rozwojem udało się ustalić, że – 
w warunkach szwedzkich – jedno dziecko to 
58,6 tony CO2 rocznie w wielkości statystycz-
nej, uwzględniającej wszystko, co się z tym 
dzieckiem i wokół niego dzieje. Jest to 12 
razy więcej niż w wypadku statystycznego 
dorosłego Szweda. 

Dwie badaczki wyciągnęły z tego prostą 
konkluzję – mniej rodzić, a braki w przyroście 
naturalnym uzupełniać przez przyjmowanie 
imigrantów. 

Mimo nad wyraz ograniczonego wkładu 
Polski w globalną emisję nie tylko CO2 także 
u nas nie można zostawiać tego problemu. 
Trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą 
nam z jednej strony zachować sensowny 
poziom życia (o jego podwyższaniu trudno 
mówić), a z drugiej nie wykończą w tempie 
przyspieszonym surowców, jakimi jeszcze 
dysponujemy. 

Zatem niezależnie od tego, czy nam się 
to podoba lub nie – w dziedzinie energii trzeba 
stawiać na OZE. Byle z sensem. 

ZBIGNIEW KORWIN

Najprostszą formą ratunku dla świata według tzw. ekologów jest natychmiastowe zaprzestanie korzystania z węgla 

A jeśli Polska da przykład?
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 X Nowy Górnik: Tłuste koty, nieroby, zwą-
chole. Takie wpisy na forach internetowych 
pojawiają się na temat reprezentatywnych 
organizacji związkowych. Jak pan reaguje 
na taki hejt? To akcja trolli czy powszech-
na opinia w JSW?
sławomir kozłowski: Robią to nasi prze-
ciwnicy, którzy ani w przeszłości, ani teraz 
nie chcą wziąć odpowiedzialności za firmę 
i pracowników. Nie gniewam się, bo trudno 
gniewać się na czyjeś złośliwości i głupoty. 
To tendencyjne wpisy, ale one nie osłabiają 
naszej woli zabiegania o interesy załogi i fir-
my. Te interesy się łączą. W 2015 roku żadna 
organizacja związkowa (poza organizacjami 
reprezentatywnymi) nie chciała podpisać 
się pod rozwiązaniami, które ratowały na-
szą Spółkę. Ceną było duże poświęcenie, 2 
mld złotych oddane z części wynagrodzeń. 
Zapewniliśmy, że gdy koniunktura wróci, 
zdecydowana część tych wyrzeczeń zostanie 
zrekompensowana i tak też się stało. Myślę, 
że ponad 90 proc. z kwoty, którą załoga po-
święciła, wróciło do niej. 

 X Była też podwyżka, wypłaty premii i na-
gród, w tym pieniądze wypłacone w lipcu 
tego roku. 

– Tak, staraliśmy się, aby załoga odczuła 
poprawę sytuacji. Nie twierdzę, że reprezen-
tatywne organizacje związkowe są nieomylne, 
ale uważam, że to jedyne organizacje mające 
realny wpływ na życie firmy, którym zależy 
na tym, aby Spółka dobrze funkcjonowała, 
a pracownicy byli godziwie wynagradzani. 
To efekt wieloletniej systematycznej pracy 
reprezentatywnych organizacji związkowych. 
Kiedy trzeba było protestować, prosiliśmy 
załogę o wyrażenie poparcia dla takich ak-
cji. Kiedy potrzebne było poświęcenie, aby 
ratować Spółkę, też o to prosiliśmy. Zawsze 
byliśmy obdarzani zaufaniem większości. Hi-
storia dowodzi też, że nigdy nie zawiedliśmy 
tego zaufania. 

 X Średnia płaca brutto w JSW to około  
11 tys. złotych. To rzeczywiście dobrobyt 
w porównaniu z innymi firmami.

– Nie wiem, skąd pan wziął taką średnią. 
Chyba z miasta stołecznego Warszawa. Tyle 
chyba nie wyjdzie, nawet gdy uwzględni pan 
soboty, niedziele, barbórki, czternastki i roczne 
premie. Jednak faktem jest, że w JSW zarabia się 
przyzwoicie i że reprezentatywne organizacje 
związkowe walczą o to od lat. Jednak niebez-
pieczeństwo czyha tuż za rogiem. Światowej 
gospodarce grozi recesja, co oznacza spadek 
zapotrzebowania na stal. Jak spada zapotrzebo-
wanie na stal, to tanieje węgiel koksowy i koks. 
Wtedy my mamy kłopoty.

 XW jakim stopniu załoga zdaje sobie spra-
wę z tego, że nie tylko recesja w gospo-
darce światowej jest groźna? Wystarczy, 
aby w krajach UE zaczęło padać hutnictwo, 
a JSW straci najważniejszy atut – tak zwa-
ną rentę geograficzną. Ponieważ odbiorcy 
węgla koksowego i koksu w Europie są bli-
sko, można dostawać lepsze ceny, bo kosz-
ty transportu są mniejsze niż na przykład 
z Australii. 

– Sądzę, że część załogi zdaje sobie z tego 
sprawę. Natomiast niektóre organizacje 
związkowe stwarzają wrażenie, jakby to JSW 
mogła dyktować ceny na węgiel i spełniać 
jakieś absurdalne żądania. Ich brak wiedzy 
o firmie i zasadach rządzących rynkiem wę-
gla koksowego nie usprawiedliwia głoszo-
nych absurdów. Jest to działanie na szkodę 
nas wszystkich, pracowników JSW i rodzin 
pracowniczych. 

 XNie ma gorszej sytuacji dla JSW niż do-
brobyt. Jak jest nędza, to jest spokój. 

– W czasie nędzy też nie ma spokoju. 
Wolę, jak jest dobrobyt. Nie chciałbym po-
wtórki z 2015 roku, kiedy brakowało na wy-
płaty, a załoga z miesiąca na miesiąc dosta-
wała wynagrodzenia niższe o jakieś 20 proc. 
Chciałbym za wszelką cenę zapobiec powtórce 
tamtych czasów. Będziemy czuwać nad tym, 
aby jej nie było. Do tego również jest nam 
potrzebne wsparcie załogi. 

 XWasze czuwanie oznaczało manifestacje 
w Warszawie, konflikt z ministrem energii 
i z członkami rady nadzorczej JSW z wybo-
ru ministra. 

– Nie byłoby tych konfliktów, gdyby nie 
było niedomówień albo chęci oszukania za-
łogi. Reprezentatywne organizacje związkowe 
chciały gwarancji, że JSW nie zostanie zaanga-
żowana finansowo w projekty, które nie mają 
nic wspólnego z podstawową działalnością 
Spółki. Broniliśmy prawie 2 mld złotych zgro-
madzonych w funduszu stabilizacyjnym, a tak-
że bieżących środków finansowych. Ostat-
nie porozumienie z Ministerstwem Energii 
dotyczy właśnie tego. Wszystkie inwestycje 

zewnętrzne i wewnętrzne będą uzgadniane 
w ramach komitetu sterującego, w którym 
zasiadają przedstawiciele reprezentatywnych 
organizacji związkowych. Mam nadzieję, 
że ministerstwo dotrzyma tego porozumienia. 
Zagwarantowano też, że wspólnie ustabili-
zujemy sytuację w JSW. Częściowo to się już 
dzieje. Udało się wyłonić zarząd, który – mam 
nadzieję – nie sprzeniewierzy się temu poro-
zumieniu. Zapoczątkowano korzystne zmiany 
w radzie nadzorczej. Jeżeli reprezentatywne 
związki, zarząd, rada nadzorcza i Minister-
stwo Energii będą współpracować, to jesteśmy 
w stanie bez wielkich napięć przejść przez 
kryzys, który może zacząć się już niebawem, 
w 2020 roku. 

 XOberwało się porządnie reprezentatyw-
nym organizacjom związkowym w czasie 
konfliktu o prezesa Daniela Ozona. Ostro 
krytykowano was za to, ze chcecie rządzić 
firmą, a nawet ministrem energii, bez po-
noszenia odpowiedzialności. 

– Nie zawsze występowaliśmy w obronie 
zarządu JSW. W 2015 roku było wręcz prze-
ciwnie. Wtedy także stawiano nam podobne, 
wręcz absurdalne zarzuty. Broniliśmy dobre-
go menedżera, a nie pana Daniela Ozona. 
Gdyby to był ktokolwiek inny, kto dobrze 
zarządzałby firmą, też byśmy go bronili. 
Nas zaniepokoiły plany angażowania Spółki 
w przedsięwzięcia, które byłyby kosztowne 
i spoza naszej działalności. To była obro-
na funduszu stabilizacyjnego odłożonego 
na czarną godzinę i obrona wizji JSW. 

Robiliśmy to, ponieważ już raz byliśmy 
skarbonką, z której Skarb Państwa i politycy 
czerpali garściami. Przypomnę tylko nasze 
wejście na giełdę i miliardy złotych, które 
wziął Skarb Państwa. Nam cztery lata później 
brakowało na pensje. Oprócz tego, że pań-
stwo zabrało wszystkie pieniądze z emisji 
akcji, to musieliśmy jeszcze od Skarbu Pań-
stwa zakupić wiele innych aktywów. Przez 
kilka lat główny akcjonariusz, czyli państwo, 
brał dywidendę. Przecież wtedy, przez cztery 
lata, łącznie z pieniędzmi z giełdy, ściągnięto 
z nas jakieś 10 mld złotych. Na giełdę mieli-
śmy wejść po to, aby mieć pieniądze na roz-
wój. Potem okazało się, że nawet złotówka 
z upublicznienia nie została na to przezna-
czona. Po takich doświadczeniach dziwi się 
pan, że popieraliśmy dobrego menedżera, 
a nie ministerstwo? Broniąc się przed kolejną 
próbą wyprowadzenia środków finansowych 
z JSW, dowiedliśmy, że nie będziemy stać 
i bezczynie patrzeć, tylko robić wszystko, 
aby utrzymać stabilizację w Spółce.

 XMówi pan tak, jakby pan rzeczywiście 
rządził tą firmą.

– To znów słowa naszych przeciwników 
i hejterów. Znam swoje miejsce, nie jestem 
ani ministrem, ani prezesem. Jestem szefem 
związków zawodowych, największej organiza-
cji reprezentującej interesy załogi, dlatego tej 
załogi i interesów JSW bronię i bronić będę. 
Nawet jeśli nie podoba się to kolejnym zarzą-
dom czy rządom. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego w 2015 
roku banki chciały gwarancji właśnie od nas, 

od reprezentatywnych organizacji związko-
wych? Gwarancji, że będzie spokój społeczny 
po przyjęciu drakońskich ograniczeń płaco-
wych i że te ograniczenia będą wdrażane. Nie 
wystarczyły gwarancje zarządu, rady nadzor-
czej i ministerstwa. Bez naszych gwarancji 
nic by nie było z układu z bankami. Wzięli-
śmy współodpowiedzialność, wywiązaliśmy 
się z tego zobowiązania i przez czas kryzysu 
to my byliśmy gwarantem porozumienia spo-
łecznego o ograniczeniu płac. Przypomnę, 
że chodziło o 2 mld złotych wyjęte z kieszeni 
pracowników JSW. Widzi pan, jak jest ciężko, 
to mówi się nam, że jesteśmy odpowiedzialni, 
poważni i powinniśmy wziąć udział w rato-
waniu Spółki. Jak jest dobrze, mamy odwalić 
się od spraw Spółki. 

Zapewniam, jeżeli trzeba wtrącić się 
w sprawy, które są poza naszymi kompeten-
cjami, ale są to sprawy decydujące o losie 
JSW, zawsze będziemy się nimi interesować. 
Dlatego ustawowo został powołany komitet 
sterujący przy ministrze energii, a zarządze-
niem ministra powstały pomocnicze zespoły 
sterujące w spółkach węglowych. Zbyt często 
członkowie rady nadzorczej nie mają pojęcia 
o specyfice JSW i chcą narzucać swoją wolę. 
Ponieważ przedstawiciele reprezentatywnych 
organizacji związkowych zasiadają w zespo-
le sterującym, będą interweniować w różny 
sposób. Nie interesuje mnie, czy to się komuś 
podoba, czy nie. Ja wykonuję zadania, do któ-
rych zostałem powołany. 

 X Stawiacie w dość niezręcznej sytuacji pre-
zesa Włodzimierza Hereźniaka. Ledwie zo-
stał powołany na stanowisko, a już dajecie 
mu wzorzec do na śladowania. Jak się pan 
do tego odniesie?

– Życie jest bezlitosne. Jak się obejmuje 
stanowisko po złym prezesie, to łatwo jest bry-
lować. Jak to stanowisko obejmuje się po do-
brym menedżerze – łatwo nie jest. Prezes 
Hereźniak niech będzie przede wszystkim do-
brym menedżerem, niech dba o interes firmy 
i załogi. Słyszałem jedną wypowiedź prezesa 
Hereźniaka. Stwierdził, że Grupa Kapitałowa 
JSW stoi na węglu i żeby dobrze funkcjono-
wała, to JSW musi inwestować w górnictwo 
i wydobywać dużo węgla. To mi się bardzo 
podoba. Jeżeli ta wypowiedź jest kwintesencją 
programu prezesa na tę kadencję, to jestem 
optymistą. 

 X Co pana zdaniem powinno stać się z in-
nowacyjnymi pomysłami prezesa Daniela 
Ozona? Będą realizowane?

– Jeżeli chodzi o rozwiązania służące 
zwiększeniu wydobycia węgla koksowego, 
to uważam, że powinny być realizowane. 

 X A wytwarzanie paliwa wodorowego albo 
produkcja nanorurek?

– Nie wiem, na jakim etapie są te projekty. 
Jednak każdy z nich to perspektywa wielu 
lat. Mnie bardziej interesują projekty, które 
przyniosą efekty za rok–dwa lata. Jedno jest 
pewne – musimy stawiać na nowoczesne tech-
nologie. Trzeba wybrać, co jest realne. O tym 
powinni decydować fachowcy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa ze sławomirem kozłowskim, liderem Solidarności w JSW SA

Jesteśmy potrzebni tylko wtedy, 
gdy jest źle?

Sławomir Kozłowski: Jeżeli trzeba wtrącić się 
w sprawy, które są poza naszymi kompetencjami, 
ale są to sprawy decydujące o losie JSW, zawsze 
będziemy się nimi interesować
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Górnicy nie chcą już słu-
chać tego, jak jest dobrze, skoro na co dzień 
widzą, że wcale tak dobrze nie jest – to jed-
no z łagodniejszych zdań zaczerpnięte z ko-
mentarza lidera górniczej Solidarności Bo-
gusława Hutka na temat sytuacji górnictwa. 
Skąd taka radykalizacja Solidarności?
adam Gawęda: Górnicy mają prawo do włas-
nych ocen. Często wyrażają je w sposób 
bezpośredni, a nawet bardzo przerysowa-
ny. Szanuję wszystkie opinie, ponieważ one 
zwracają uwagę na problemy. Jednak jaki jest 
stan obiektywny branży górniczej, będzie wia-
domo dopiero po przeglądzie, który rozpoczął 
się zaraz po tym, jak otrzymałem nominację 
na stanowisko wiceministra energii. Musimy 
przeanalizować wyniki sprzedażowe, wydo-
bywcze i ekonomiczne. Już wiem, że sytuacja 
w spółce Tauron Wydobycie jest bardzo po-
ważna. Nie sądzę, aby w pozostałych spółkach 
było tak źle, jak sugerowałaby przytoczona 
przez pana opinia.

 XGórnicy oczekiwali, że naprawa górni-
ctwa będzie oznaczała coraz lepsze zarob-
ki i warunki pracy. Są zawiedzeni. 

– Poczekajmy na wyniki audytu. Kiedy 
będziemy wiedzieć, jakie sukcesy odnieśli-
śmy do tej pory i jakie zadania przed nami, 
będę przekonywał górników do rozsądnych 
i racjonalnych rozwiązań. To jedno z moich 
najważniejszych zadań. 

 XNajbardziej zawiedzeni są górnicy 
ze spółki Tauron Wydobycie pracujący w ko-
palni Janina. Marne zarobki, braki w pod-
stawowym wyposażeniu. Objął pan stano-
wisko, a tam protest. To wygląda jak dziki 
strajk. Trudny początek dla wiceministra 
odpowiedzialnego za górnictwo.

– Ten przykład świadczy o tym, jak waż-
na jest mocna pozycja reprezentatywnych 
organizacji związkowych. Jednak to temat 
na inną, bardzo długą rozmowę. Tauron Wy-
dobycie potrzebuje planu ustabilizowania 
spółki.

 XMoże sytuacja dojrzała do tego, aby wy-
przedać kopalnie? Byłby to rozbiór Tauro-
nu Wydobycie.

– Nie nazwałbym rozbiorem przygoto-
wywanych planów. Chodzi o uporządkowanie 
rynku wydobywczego. Najprawdopodobniej 
Janina zostanie włączona do Węglokoksu Kraj. 
Brzeszcze i Sobieski pozostałyby w Tauronie 
Wydobycie. Te dwie kopalnie wystarczą, aby 
zapewnić zaopatrzenie w węgiel elektrowni 
należących do spółki energetycznej Tauron. 
Jednak podkreślam – są to plany w fazie analiz 
i szukania najlepszego rozwiązania, a nie osta-
teczna koncepcja. Strona społeczna oczekuje, 
że zaproponujemy rozsądny i racjonalny plan 
na funkcjonowanie górnictwa w krótkiej i dłu-
giej perspektywie czasowej. Takie są oczekiwa-
nia we wszystkich spółkach węglowych. Wiem 
o nich i chcę przedstawić swój plan we wrześniu. 
Będzie on efektem wspólnych prac zarządów, 
Ministerstwa Energii i związków zawodowych. 

 XMoże czas kampanii wyborczej sprawia, 
że każdy problem urasta do rozmiarów dra-
matu? Może chodzi o mały szantaż politycz-
ny – jeśli nie zrealizujecie naszych oczeki-
wań, to stracicie trochę głosów?

– Oddzielmy głosy strony społecznej 
od ataków ze strony opozycji politycznej. Moż-
liwe, że część tego niezadowolenia opozycja wy-
korzysta, ale zapewniam pana, że Zjednoczona 
Prawica ma konkretne osiągnięcia w naprawie 
górnictwa, które neutralizują opozycyjne ata-
ki. Godzę się ze specyfiką czasu wyborczego 
i potrafię poznać, co jest racjonalnym oczeki-
waniem, a co tylko polityczną zagrywką. Strona 
społeczna formułuje oczekiwania, ponieważ 
zamykamy pewien etap prac naprawczych. 
Przed nami nowe zadania. 

Pracownicy górnictwa to także wyborcy 
i to naturalne, że chcą wiedzieć, co mamy do za-
proponowania. Pytają o to wprost. Zadaniem 
polityków jest poinformować, co ich zdaniem 
jest możliwe do zrealizowania, a co nie. Naj-
ważniejsze, aby przedwyborcze deklaracje 
polityków były realizowane po zwycięskich 
wyborach. My, Zjednoczona Prawica, udo-
wodniliśmy, że realizujemy obietnice składane 

wyborcom. Oczywiście, nie mogę teraz zagwa-
rantować, jaka część oczekiwań strony społecz-
nej reprezentującej branżę górniczą jest do zre-
alizowania. To wymaga dokładnej analizy. Chcę 
jednak podkreślić, że w poprzedniej kampanii 
wyborczej zapewnialiśmy, że uchronimy gór-
nictwo przed upadkiem. Zrobiliśmy to. Teraz 
strona społeczna pyta: Co dalej z górnictwem? 
Żeby odpowiedź składała się na konkretny plan, 
trzeba wyjaśnić wiele niewiadomych. Komisja 
Europejska niechętnie patrzy na węgiel jako 
paliwo, które emituje zbyt dużo dwutlenku 
węgla. Pod taką presją nie jest łatwo opraco-
wać długofalowy program. Jedno jest pewne 
– węgiel jeszcze przez dziesięciolecia będzie 
potrzebny, ponieważ potrzebujemy energetyki 
węglowej. Aby spełnić oczekiwania energetyki, 
musimy mieć ekonomicznie stabilne górnictwo. 
Moim zadaniem jest wykorzystanie potencjału 
branży górniczej, ale też otoczenia naukowego 
i badawczego. Dopasowanie górnictwa do po-
trzeb nowoczesnej energetyki jest możliwe. 

 XW ubiegłym roku kupiliśmy za granicą 
prawie 20 mln ton węgla. Został pobity re-
kord wszech czasów. To najlepszy dowód, 

że węgiel jest potrzebny. Związki zawodo-
we protestują przeciwko takim rekordom. 

– Jesteśmy rynkiem Unii Europejskiej. 
Nie zablokujemy importu do Polski w sposób 
administracyjny.

 XGdyby górnictwo dostarczało odpo-
wiednią ilość paliwa o odpowiedniej jako-
ści i po konkurencyjnych cenach, proble-
mu by nie było.

– Jeżeli mówimy o imporcie węgla, 
to chciałbym zwrócić uwagę na element spe-
kulacyjny. Jak można inaczej wytłumaczyć 
fakt, że prywatni importerzy sprowadzili tyle 
węgla, który teraz zalega na zwałach. 

 XWęgiel został sprowadzony po to, aby 
sprzedawać go po niskich cenach, wykoń-
czyć polskie spółki i zawładnąć rynkiem?

– Nie wykluczam takiego scenariusza. 

 X Jak można się bronić?
– Nie możemy ręcznie sterować rynkiem. 

Trzeba umacniać pozycję i budować większe 
kompetencje grup górniczych. To powinno 
ustabilizować sytuację na polskim rynku.

ministerstwo enerGii. Bezpieczeństwo, efektywność, 
innowacje – to slogany powtarzane w czasie każdej debaty 

na temat górnictwa. Rzadziej mówi się o tym, że kopalnie muszą 
dostarczać produkt, jakiego potrzebują elektrownie i sektor 
komunalno-bytowy. Już dawno minęły czasy, że wystarczyło 

załadować wagony jakimkolwiek węglem, bo w piecach spalało 
się wszystko, co do nich wrzucono. Odbiorcy potrzebują 

paliwa o konkretnych parametrach. Jeżeli kopalnie nie potrafią 
wyprodukować potrzebnego paliwa, staną się niepotrzebne. Adam 

Gawęda, wiceminister odpowiedzialny za górnictwo, doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę. W pierwszej wypowiedzi dla Nowego 
Górnika, dwie godziny po odebraniu nominacji, poinformował, 

że aby górnictwo utrzymało swoją pozycję, musi dostarczać 
paliwo, jakiego oczekują odbiorcy. W wielu kopalniach kończą 

się zasoby w udostępnionych złożach. Trzeba udostępniać nowe 
rejony wydobywcze. Zdaniem Adama Gawędy należy uruchamiać 

nie tylko nowe ściany, ale też udostępniać nowe rejony 
wydobywcze przy już istniejących kopalniach. 

– Mam na myśli między innymi kopalnie ROW i Piast-Ziemowit. 
To poprawi wydajność tych kopalń. Urzędowanie rozpoczynam 

od audytu dotychczasowych efektów naprawy górnictwa, od spotkań 
z zarządami spółek i osobami odpowiedzialnymi za strategię dla 

górnictwa w Departamencie Górnictwa. Zależy mi na wypracowaniu 
rozwiązań, które pozwolą na przyspieszenie inwestycji – mówi 

wiceminister Adam Gawęda w rozmowie z Nowym Górnikiem. 

Trzeba zaspokajać
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Wiceminister energii Adam Gawęda: – Należy uruchamiać nie tylko nowe ściany, ale też udostępniać nowe 
rejony wydobywcze przy już istniejących kopalniach 
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Trzeba zaspokajać
 X Czy to oznacza, że spółki górnicze rze-

czywiście będą rozliczane z produkcji pa-
liwa i z zaopatrywania w nie odbiorców? 
Będą na przykład mogły importować wę-
giel, aby przygotowywać dla odbiorców 
mieszanki o odpowiednich parametrach?

– Sądzę, że jest to rozsądny pomysł. Tak 
na przykład działa polskie gazownictwo. Cho-
dzi o to, aby polskie spółki górnicze w jak 
największym zakresie zaspokajały oczekiwania 
odbiorców. Przecież górnictwo ma odpowied-
nie kompetencje do obrotu węglem.

 X I wtedy usłyszymy, że to skandal, 
że na przykład spółka córka PGG sprowa-
dza węgiel i miesza go z polskim węglem, 
aby sprzedawać mieszankę do energetyki.

– Nie będę komentował tak niemeryto-
rycznych argumentów. Pyta pan o możliwe 
rozwiązania, które będą zgodne z zasadami 
wolnego rynku obowiązującymi w Unii Euro-
pejskiej. Przedstawiłem jedno. Mamy trudny 
okres. Chcemy zbudować strategię, dzięki 
której polskie górnictwo przetrwa. Mamy 
duży import i duże zapasy węgla. Grozi nam 
wyprzedaż tych zapasów nawet poniżej cen 
rynkowych. Jaką mamy alternatywę? Ograni-
czyć wydobycie w polskich kopalniach? Zde-
cydować się na utratę części własnego rynku? 
Jestem przekonany, że ograniczanie wydobycia 
jest złym rozwiązaniem. 

Aby górnictwo utrzymało swoją pozycję, 
musi dostarczać paliwo, jakiego oczekują od-
biorcy. W wielu kopalniach kończą się zasoby 
w udostępnionych złożach. Należy więc uru-
chamiać nie tylko nowe ściany, ale też udo-
stępniać nowe rejony wydobywcze przy już 
istniejących kopalniach. Mam na myśli mię-
dzy innymi kopalnie ROW i Piast-Ziemowit. 
Nikt nie chce zamienić spółek wydobywczych 
w spółki handlowe. Chciałbym, aby były one 
traktowane jak producenci i dostawcy paliwa. 

 X Związkowcy alarmują, że zwały Polskiej 
Grupy Górniczej są przepełnione. Energe-
tyka nie odbiera węgla. Z ogólnie dostęp-
nych danych wynika, że na zwałach PGG 
może leżeć około 10 proc. rocznego wydo-
bycia. To ciągle zapas techniczny. Jest prob-
lem czy to tylko fakty medialne?

– Leży trochę więcej węgla niż standardo-
wy zapas techniczny. Węgiel na zwałach traci 
na jakości, może też dojść do samozapalenia. 
Mieliśmy już jeden taki przypadek na zwale 
przy kopalni Murcki-Staszic. Uważam, że za-
pasy na zwałach trzeba zmniejszyć. Węgiel 
powinien trafić do odbiorców nawet za cenę 
niższej marży kopalń. Mamy problem, który 
należy jak najszybciej rozwiązać i znaleźć spo-
sób na to, aby się nie powtórzył. 

 X Jest pan zwolennikiem dialogu ze związ-
kami zawodowymi. Uważa pan, że związ-
ki są odpowiedzialnym partnerem. Czy 
ma pan pomysł, jak włączyć je w rozwiązy-
wanie problemów, a nie ograniczać ich roli 
do kontestacji?

– Uważam, że związki zawodowe 
są odpowiedzialne i mogą inicjować wiele 

rozwiązań. Rolą ministerstwa i zarządów 
spółek jest przekuwanie tych pomysłów w de-
cyzje możliwe do realizacji. To udaje się ro-
bić. Dotychczasowa naprawa górnictwa nie 
byłaby możliwa bez wsparcia związków. Nie 
ma pan racji, mówiąc, że związki ograniczają 
się do kontestacji. 

 X Polityka czy ekonomia? Co będzie waż-
niejsze przy podejmowaniu decyzji?

– Ekonomia zapobiega zabrnięciu w ślepą 
uliczkę. Polityka w ramach ekonomii, roz-
sądku i racjonalności służy osiąganiu celów 
ekonomicznych. Strategia dla Śląska w wielu 
obszarach dotyka unowocześnienia górnictwa. 
Dotyka także innowacji i elektromobilności. 
Rządzi tym ekonomia. 

 X Związkowcy w liście do premiera Mate-
usza Morawieckiego proszą o jasne stano-
wisko. Jeżeli górnictwo ma być ogranicza-
ne, to w jakim tempie? Jakie fundusze będą 
przeznaczone na wsparcie gospodarki re-
gionu, aby powstały inne, ale równie stabil-
ne miejsca pracy? Czy to znak, że zaczynają 
godzić się z myślą, że górnictwo nie odzy-
ska dawnego znaczenia?

– Górnictwo podlega takim samym pro-
cesom zmian jak inne dziedziny życia, gospo-
darki i techniki. Jeździmy zupełnie innymi 
samochodami niż 20 lat temu, korzystamy 
ze smartfonów, a nie z prostych telefonów, 
jesteśmy już społeczeństwem obeznanym 
z technologiami cyfrowej łączności i usług. 
Górnictwo też się zmienia. Pracują nowoczes-
ne maszyny urabiające, często zdalnie stero-
wane, sekcje obudowy odporne na wstrząsy 
wysokoenergetyczne, przenośniki ścianowe 
i podścianowe o bardzo dużej wydajności. 
Górnictwo już nigdy nie będzie jak kiedyś. 
Każde pokolenie górnicze może powiedzieć, 
że żyło i pracowało w jakimś charaktery-
stycznym okresie. Mamy nowoczesne gór-
nictwo i plany kolejnych innowacyjnych 
przedsięwzięć. 

Mamy także do czynienia z restrykcyjną 
polityką klimatyczną Komisji Europejskiej 
i akcjami przeciwko paliwu, jakim jest wę-
giel. Musimy pokazywać, że jesteśmy w stanie 
ograniczać zjawisko smogu i wdrażać tech-
nologie, dzięki którym ograniczymy emisje 
gazów cieplarnianych. Musimy to robić, po-
nieważ nie możemy zrezygnować w ciągu 
najbliższych kilkudziesięciu lat z energetyki 
węglowej. W Europie wiele mówi się o gospo-
darce zeroemisyjnej. To nie oznacza, że mamy 
zrezygnować z energetyki i przemysłu. Musi-
my wdrażać nowoczesne technologie, dzięki 
którym docelowo znacznie mniejsza emisja 
dwutlenku węgla będzie pochłaniana przez 
roślinność. Dlatego uważam za przedwczesne 
alarmistyczne wypowiedzi, z których wynika-
łoby, że górnictwu grozi zagłada. Branża musi 
wypracować sposób na efektywne działanie 
w zmieniającym się otoczeniu. To tyle i aż 
tyle. W przyszłości będą nowe technologie. 
Może się okazać, że węgiel będzie potrzeb-
ny nam do innych celów. Obecnie może-
my zaplanować funkcjonowanie górnictwa 

tylko w ramach, jakie znamy. Niewykluczone, 
że strategie wobec górnictwa będą się zmie-
niały, bo będzie zmieniać się sposób wyko-
rzystania węgla. 

 X Związkowcom chodzi o przeszczepienie 
modelu niemieckiego. Kilkadziesiąt lat 
temu u naszego zachodniego sąsiada po-
stanowiono odejść od górnictwa węgla ka-
miennego. Przez ten czas stopniowo ogra-
niczano wydobycie, inwestowano w nowe 
gałęzie gospodarki i odbywało się to z że-
lazną konsekwencją. 

– Niemcy wpompowali setki miliardów 
euro w odejście od węgla i energetyki węglo-
wej. Jeszcze od niej całkowicie nie odeszli. 
Energetyka oparta na węglu brunatnym działa 
u nich pełną parą, a niemiecki system ener-
getyczny jest bardzo niestabilny, ponieważ 
energia ze źródeł odnawialnych raz jest, raz jej 
nie ma. Nie sądzę, aby rozsądne było kroczenie 
drogą niemiecką bez jakiejkolwiek refleksji. 
Odnoszę wrażenie, że wielu urzędników unij-
nych chciałoby wystąpić w roli katów górni-
ctwa i energetyki węglowej. Nie możemy się 
na to zgodzić. Zbyt często głoszą oni nierealne 
poglądy. Polska nie może spełnić nierealnych 
oczekiwań. Górnictwo i energetyka węglowa 
są nam potrzebne. 

Spróbujmy dokonać kompleksowej analizy 
wszystkich systemów energetycznych w Unii 
Europejskiej. Policzmy wydatki na transforma-
cję ku zielonej energetyce i pokażmy efekty. 
Sądzę, że polscy europarlamentarzyści powin-
ni starać się o taką konfrontację urzędniczych 
założeń z rzeczywistością. 

 X Kilkadziesiąt lat temu w Niemczech usta-
lono, że górnictwo głębinowe będzie nie-
efektywne i jego miejsce ma zająć na przy-
kład przemysł chemiczny i maszynowy.

– U nas powstał Program dla Śląska, któ-
ry ma pełnić taką rolę. Mamy do dyspozycji 
o wiele mniejsze środki niż Niemcy, dlatego 
nasi politycy upominają się na forum unijnym 
o znaczne pieniądze dla regionów górniczych. 
Rzeczywiście, nie ma jeszcze dokładnej mapy 
drogowej, na podstawie której możemy precy-
zyjnie określić, gdy będą nam się kończyły zło-
ża węgla, gdzie jeszcze można zbudować nowe 
kopalnie i ile ich będzie. To wynika między 
innymi z wielkich oporów na szczeblu samo-
rządów. Zaczynamy kroczyć ścieżką transfor-
macji. Nie załatwimy wszystkiego za jednym 
zamachem. Nie załatwi tego także sam rząd. 
Potrzebna jest współpraca z samorządami, 
stroną społeczną i społecznościami lokalnymi. 
Chcę zacieśniać taką współpracę. 

 X Jest pan w niekomfortowej sytuacji. 
Przed panem trzy pełne miesiące pracy 
a potem wybory. Po nich nie wiadomo, 
co będzie? Co można zrobić w ciągu trzech 
miesięcy w górnictwie? Warto było ryzyko-
wać? Może lepiej było poczekać i odebrać 
nominację późną jesienią?

– Nawet gdyby miał to być tylko miesiąc, 
to warto, jeżeli w tym czasie da się zrobić coś 
pożytecznego. Pan zastanawia się nad tym, 

co można zrobić w ciągu trzech miesięcy, 
a ja chcę planować działania tak, jakbym miał 
piastować to stanowisko także w przyszłej 
kadencji. Chodzi mi o to, aby przygotować 
górnictwo na innowacyjne zmiany. 

 X Za co chciałby pan skrytykować swoich 
poprzedników?

– Nie jestem zwolennikiem rozliczeń. 
Zjednoczona Prawica w poprzedniej kampa-
nii wyborczej zapewniała, że poradzi sobie 
z naprawą branży górniczej. Dotrzymaliśmy 
słowa. Uratowaliśmy górnictwo przed upad-
łością. Uważam, że spełniliśmy wszystkie 
obietnice składane górnikom. O sukcesach 
i porażkach niech piszą dziennikarze, niech 
mówią związkowcy i wyborcy, a oceny wysta-
wiają eksperci. Wiem, że nie wykorzystaliśmy 
wszystkich atutów, ale dlatego najprawdopo-
dobniej na początku września przedstawię 
propozycje kolejnych działań. 

Proszę pamiętać, że obejmowaliśmy 
odpowiedzialność za branżę w momencie, 
kiedy w spółkach górniczych brakowało pie-
niędzy na wypłaty, a zdaniem niektórych 
poważnych analityków najlepszym rozwiąza-
niem byłoby ogłoszenie upadłości. Upadłość 
oznaczała kolosalne załamanie gospodarki 
regionu i wielkie kłopoty dla gospodarki 
kraju. Rozumiem słowa niezadowolenia 
na przykład związków zawodowych. Jednak 
niech ci niezadowoleni pokażą inny rząd, 
który w przeszłości poradził sobie z takim 
dramatem bez masowego zamykania kopalń. 
Zachowuję powściągliwość w krytykowaniu 
poprzednich ekip i proszę o obiektywizm 
w polemice ze mną. 

 X Które z pomysłów innowacyjnych PGG 
albo JSW są realne?

– Zrobimy przegląd projektów 
i ocenimy stopień ich zaawansowania. Na razie 
jest zbyt wcześnie na wiążące deklaracje. Jedno 
jest pewne – górnictwo musi szukać innowa-
cyjnych rozwiązań. Zapewniam, że zarządy 
mogą liczyć na moją pomoc. Jednak proszę 
także pamiętać, że podstawowym biznesem 
polskich spółek górniczych jest wydobycie 
węgla. 

 X Czy zmiana na stanowisku wiceministra 
odpowiedzialnego za górnictwo powinna 
być dla dotychczasowych zarządów spółek 
górniczych sygnałem: Pakujcie się?

– Zawsze byłem zwolennikiem zasady, 
że kompetencje i uczciwość są decydujące. 
Nie mam osobistych sympatii czy antypatii. 

 X Jakie ma pan szanse na to, aby być 
w przyszłym rządzie wiceministrem odpo-
wiedzialnym za górnictwo? 

– Proszę o to zapytać pana premiera.

 X Pan już wie, kto będzie premierem 
po wyborach?

– Jestem przekonany, że pan Mateusz 
Morawiecki, który jest liderem katowickiej 
listy Zjednoczonej Prawicy. 
 l

oczekiwania odbiorców



1 - 1 5  S I E R P N I A  2 0 1 98 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Z I E L O N A  S T R E F A

Pustynnienie gleb

Nie ma wody na pustyni
Ziemia zwana jest niebieską planetą, po-
nieważ większość jej powierzchni zajmu-
je woda. Hydrosfera składa się z wód po-
wierzchniowych – oceanów, mórz, rzek, 
jezior, bagien – oraz z wód podziemnych, 
z opadów atmosferycznych i lodowców. Lu-
dzie wykorzystują jako źródło wody pitnej 
słodką wodę, pochodzącą z wód powierzch-
niowych i podziemnych. Jest też stosowa-
na w rolnictwie, produkcji, ciepłownictwie, 
chłodnictwie czy turystyce. Słodka woda 
stanowi 2,5 proc. całkowitych zapasów wody, 
z czego 68,7 proc. jest uwięziona w lodow-
cach i śniegach. Można więc powiedzieć, 
że woda pitna jest dobrem deficytowym. 
Jest o nią coraz trudniej, ponieważ zapasy 
słodkiej wody nie są niewyczerpywalne, a jej 
zasoby są dodatkowo nadwyrężane rosnącą 
urbanizacją, zanieczyszczeniami środowiska 
i suszami. 

Pustynnienie oznacza degradację ziemi 
na suchych, półpustynnych i półsuchych ob-
szarach. Gleba traci produktywność, a na te-
reny, na których do tej pory można było upra-
wiać rośliny czy wypasać zwierzęta, wdziera 
się pustynia. Ważną przyczyną są czynniki 
klimatyczne, jak wysokie temperatury czy dłu-
gotrwały brak opadów, jednak coraz większy 
wpływ na pogorszenie stanu gleb wywiera 
działalność człowieka. Ludzie nadmiernie 
eksploatują dostępne zasoby: wycinają lasy, 
zbyt intensywnie wypasają bydło oraz prowa-
dzą niezrównoważoną działalność rolniczą, 
na przykład czerpiąc bez umiaru z lokalnych 
zasobów wody. 

Rosnąca liczba ludności na świecie ozna-
cza też większe zapotrzebowanie na żywność. 
Na suchych terenach zwiększane są zatem 
powierzchnia zasiewów oraz liczebność stad 
zwierząt hodowlanych. W tym celu wycina 
się lasy, które regulują obieg wody w przy-
rodzie poprzez retencję (magazynowanie) 
i transpirację (parowanie) oraz oddziałują 
na częstotliwość występowania opadów. Gdy 
ich zabraknie, gleba często ulega drastyczne-
mu przesuszeniu. Erozja gleby przyczynia się 
do obniżenia żyzności ziemi, a przez wycinkę 
drzew niszczone jest naturalne środowisko 
zwierząt i roślin.

suCha europa
W czerwcu Wspólnotowe Centrum Ba-

dawcze Komisji Europejskiej opublikowało 
Światowy Atlas Upustynnienia, w którym alar-
muje, że w ciągu następnych 30 lat prawie 

90 proc. lądowej powierzchni Ziemi może ulec 
degradacji lub upustynnieniu, przez co glo-
balne zbiory zmniejszą się o 10 proc. Badacze 
ostrzegają, że do 2025 roku nawet 2 mld ludzi 
może doświadczyć niedoboru wody, a do 2045 
roku 135 mln zostać wysiedlonych w wyniku 
pustynnienia. Zjawisko degradacji gleb doty-
czy ponad jednej trzeciej wszystkich terenów 
rolniczych na Ziemi, dotknięte są nim obszary 
w Ameryce Północnej i Południowej, w Azji, 
Australii i Europie. W Unii Europejskiej prob-
lem upustynnienia dotyczy 8 proc. terytorium 
(14 mln hektarów) – już teraz takie kraje jak 
Hiszpania, Grecja czy Włochy liczą straty 
z powodu susz w miliardach euro. Na jakość 
gleby fatalny wpływ mają zanieczyszczenia, 
erozja ziem, coraz dotkliwsze susze oraz jej 
nadmierna eksploatacja.

polska Bez wody?
Zasoby wodne Polski są małe w porów-

naniu z krajami europejskimi, na co wpływają 
niekorzystne warunki klimatyczne i hydrolo-
giczne. Na terenie naszego kraju ścierają się 
wpływy klimatu oceanicznego i kontynental-
nego. Ilość opadów maleje w kierunku z za-
chodu na wschód, dlatego w krajach Europy 
Zachodniej opady są większe niż w Polsce. 
Obecnie na przeciętnego Kowalskiego przy-
pada około 1600 m³/rok wody, a w okresach 
suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m³/
rok. Dla porównania – na jednego mieszkań-
ca Europy w ciągu roku przypada 4500 m³, 
a na Ziemi około 7300 m³. 

Przez nasz kraj płyną tylko dwie główne 
rzeki, z których czerpana jest woda – Wi-
sła i Odra. Brakuje też dużych zbiorników, 
gdzie mogłaby być gromadzona, a lokalne 
deszcze nie są w stanie zwiększyć zasobów 
wody w całym kraju. Niesprzyjające dla sta-
nu polskich gleb są także zmiany klimatycz-
ne. Jesienie są ostatnio coraz bardziej suche 
i ciepłe, zimy natomiast coraz łagodniejsze 
i ubogie w opady śniegu. A śnieg ma ważne 
znaczenie dla stanu wód powierzchniowych 
– topnieje powoli, dzięki czemu woda powoli 
wnika w glebę. Na wiosnę powinniśmy zatem 
korzystać z wody zmagazynowanej w glebie 
przez zimę. Jeśli do braku śniegu dodamy nie-
wielkie opady deszczu na wiosnę, nie dziwi, 
że w wielu regionach kraju występuje poważny 
deficyt wody.

Latem z kolei coraz częściej zdarzają się 
susze. Do lat 80. ubiegłego wieku następo-
wały średnio co pięć lat, jednak w ostatnich 
20 latach nawiedzają Polskę już co drugi rok. 

Im cieplej, tym szybciej paruje woda. Zmienia 
się również charakter opadów. Nawet jeśli 
rocznie spada średnio tyle samo deszczu, częś-
ciej są to opady gwałtowne i nawalne. Taki 
deszcz nie wsiąka w glebę, tylko spływa po po-
wierzchni do kanalizacji, strumieni i rzek.

Polskie gleby są w większości glebami 
lekkimi, o małej retencji wód opadowych, 
a wprowadzanie intensywnych systemów 
produkcji roślinnej jeszcze zmniejsza zasoby 
wód glebowych. W konsekwencji w okresach 
bezdeszczowych obserwuje się obumieranie 
i zasychanie roślin oraz znaczne wzmoże-
nie erozji wietrznej. Mimo że stepowienie 
obszarów Polski jest jeszcze dalekie od pu-
stynnienia, skutki złej gospodarki wodami 
podziemnymi i nieprawidłowym użytkowa-
niem gleb mogą doprowadzić do trwałych 
zmian w ekosystemach naturalnych, lasach 
i rolnictwie.

zmiaNy Na własNym 
podwórku
Państwa zagrożone pustynnieniem wpro-

wadzają zakaz wycinania drzew oraz nakła-
dają ograniczenia wypasu bydła i zużycia 
wody. Jednocześnie prowadzą akcję zalesia-
nia i sadzenia roślinności w dolinach rzek 
okresowych. Działania chroniące najbardziej 
zagrożone regiony kraju przed stepowieniem 
przybierają różne formy – budowanie no-
wych zbiorników retencyjnych, przywracanie 
naturalnego charakteru cieków czy racjonal-
na gospodarka leśna. Ogromne znaczenie 
ma mała retencja, czyli zatrzymywanie lub 

spowalnianie spływu wody i magazynowanie 
jej w zbiornikach. Samorządy wiejskie powin-
ny pozwolić rzekom się rozlewać, przywracać 
tereny zalewowe, bagna i mokradła, przydroż-
ne rowy i śródpolne stawy.

W 2015 roku Unia Europejska i państwa 
członkowskie podjęły zobowiązanie, by dą-
żyć do osiągnięcia neutralności degradacji 
gruntów w UE do 2030 roku. Unijne projekty 
dotyczące pustynnienia są realizowane w róż-
nych obszarach – w ramach rozwoju obsza-
rów wiejskich, ochrony środowiska i działań 
w dziedzinie klimatu, badań naukowych oraz 
polityki regionalnej.

Jednak obywatele nie są skazani jedynie 
na bierne przyglądanie się działaniom samo-
rządów, państw czy organizacji międzynaro-
dowych. Nasze zachowania jako konsumen-
tów również mogą zapobiec pustynnieniu 
i erozji gleby. Mieszkańcy państw Unii Eu-
ropejskiej powinni na przykład zastanowić 
się nad dalszym kupowaniem egzotycznych 
owoców sprowadzanych drogą lotniczą, cho-
ciaż niekorzystny wpływ spalin z silników 
lotniczych na środowisko jest dobrze znany 
od dawna. Konsumenci powinni też zadawać 
sobie pytania – skąd dany produkt pochodzi? 
Czy przyczynia się do zanieczyszczania wody 
używanej do jego wytworzenia, karczowania 
lasów tropikalnych i wyjałowienia lub zatrucia 
gleby przez stosowanie nawozów sztucznych 
i pestycydów? Samą wodę możemy oszczędzać 
w prosty i tradycyjny sposób, czyli poprzez jej 
oszczędne użycie, które wciąż jest skutecznym 
działaniem profilaktycznym. l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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WFOŚiGW w Katowicach

Czyste Powietrze w Skoczowie
31 lipca 2019 roku w Urzędzie Miasta Skoczo-
wa podpisano porozumienie pomiędzy gminą 
Skoczów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, które ustala zasady wspólnej realizacji 
programu Czyste Powietrze na jej terenie.

Celem programu Czyste Powietrze jest 
poprawa efektywności energetycznej i zmniej-
szenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych lub uniknięcie emi-
sji zanieczyszczeń powietrza pochodzących 
z nowo budowanych jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych. 

Od 29 lipca 2019 roku kształt programu 
trochę zmieniono, ponieważ umożliwiono 
gminom udział w procesie jego wdrażania. 
Na podstawie zawartych z Wojewódzkimi 
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej porozumień będą przyjmować 
wnioski o dofinansowanie i je weryfikować. 

Ułatwi to dostęp potencjalnych wnioskodaw-
ców oraz usprawni proces jego wdrażania.

Do tej pory porozumienia o współpra-
cy w obsłudze programu Czyste Powietrze 
podpisało 14 gmin z województwa śląskiego, 
a kolejne zgłaszają chęć współpracy. Dobro-
wolna deklaracja współpracy ze strony gmin 
ma na celu zwiększenie dostępności oraz 
możliwość dotarcia do jak największej liczby 
mieszkańców województwa. Na podstawie 
porozumień zawartych między Funduszem 

a gminami beneficjenci mogą składać wnioski 
nie tylko w biurze w Katowicach oraz punk-
tach w Bielsku-Białej i Częstochowie, lecz 
także w urzędach. Więcej informacji o pro-
gramie Czyste Powietrze można przeczytać 
w serwisie internetowym WFOŚiGW w Ka-
towicach, na stronie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz na stronie programu Czyste Powietrze: 
www.kampaniaczystepowietrze.pl.

 l
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Audi dodaje do swej gamy modelowej nowy 
samochód: Q3 Sportback. To kompaktowy 
SUV o kształtach coupé. Auto ma być połą-
czeniem mocnego wyglądu i wszechstron-
ności SUV-a ze sportową elegancją i zwin-
nością prowadzenia coupé. Wersja Sportback 
jest od standardowego Q3 o 16 mm dłuższa, 
o 6 mm węższa i o 29 mm niższa, co wyraź-
nie zmienia jego sylwetkę. Audi Q3 Sport-
back ma długość 4500 mm, wysokość 
1556 mm, a szerokość 1843 mm. Rozstaw 
osi to 2680 mm, a rozstaw kół 1584 mm. 

We wszystkich trzech wersjach wyposa-
żenia zastosowano reflektory diodowe Matrix 
LED, których adaptacyjne światła drogowe 
inteligentnie oświetlają drogę, odpowiednio 
do aktualnej sytuacji. Trzy linie wyposażenia 
wnętrza: podstawowa „basic”, „design selec-
tion” oraz „S line”, mogą być dowolnie łączone 
z zewnętrznymi liniami stylistycznymi. W su-
mie do wyboru jest 11 wersji kolorystycznych 
karoserii. 

Zawieszenie i układ kierowniczy zostały 
tak dobrane, żeby umożliwić dynamiczną jaz-
dę po asfalcie, ale poradzić sobie także w ła-
twym terenie. Standardowo system wyboru 
dynamiki jazdy Audi drive select w sześciu 
trybach dostosowuje do warunków charak-
terystykę pracy wielu podzespołów i funkcji. 
Zmienić w ten sposób można charakterystykę 
pracy silnika i skrzyni biegów, kontroli tłu-
mienia amortyzatorów czy moc wspomagania 
kierownicy. Oprócz ustawień standardowych 
dostępne są tryby: komfortowy, dynamiczny 
i wydajny oraz tryb indywidualny ustalany 

przez kierowcę. Do jazdy poza drogami utwar-
dzonymi służy tryb offroad. 

Na rynku europejskim na początku do-
stępny będzie jeden silnik benzynowy i dwie 
jednostki wysokoprężne. Wszystkie standar-
dowo mają certyfikację zgodności z normą 
emisji Euro 6d-TEMP. Najmocniejszym z nich 
jest silnik 2.0 TFSI o mocy 230 KM. Silnik 
Diesla występuje w dwóch wersjach mocy: 
150 KM lub 190 KM. 

Wkrótce po wprowadzeniu modelu na ry-
nek pojawi się jeszcze jedna jednostka napędo-
wa: benzynowa 1.5 o mocy 150 KM z systemem 
cylinder on demand oraz układem mild-hybrid 
(MHEV). System cylinder on demand spra-
wia, że przy niskich i średnich obciążeniach 
wyłącza się drugi i trzeci cylinder, co znacz-
nie redukuje zużycie paliwa. Mild-hybrid 
w codziennym, praktycznym użytkowaniu 
redukuje spalanie nawet o 0,4 litra paliwa 
na 100 km i wpływa na zwiększenie kom-
fortu użytkowania. Sercem systemu MHEV 
jest alternator-rozrusznik (RSG) odzyskujący 
podczas hamowania do 12 kW mocy.

Tylną kanapę można w standardzie prze-
suwać o 130 mm w przód i w tył. Jej oparcie 
podzielone jest na trzy części i można je regu-
lować w siedmiu stopniach pochylenia. Za tyl-
nymi siedzeniami znajduje się bagażnik o po-
jemności 530 litrów, a po złożeniu oparć nawet 
1400 litrów. Podłoga w bagażniku może być 
umieszczona na różnych poziomach, a tylną 
półkę da się schować pod nią.

Dostępna jest podstawowa wersja radia 
MMI, a na pokładzie znajduje się też cyfro-
wy ekran o przekątnej 10,25 cala. Kierowca 

operuje widocznymi na nim funkcjami z po-
ziomu kierownicy wielofunkcyjnej. W naj-
wyższym stopniu rozbudowy systemu info-
tainment – MMI navigation plus – w miejscu 
analogowych zegarów pojawia się Audi virtual 
cockpit, na którym widocznych jest wiele do-
datkowych funkcji, a na środku tablicy roz-
dzielczej pojawia się również ekran dotykowy 
MMI touch display. Jego przekątna to 10,1 cala 
i wyposażony jest on w funkcję akustycznej 
reakcji zwrotnej zachodzącej w momencie 
wyboru którejś z ikon. Klient może ponadto 
zamówić Audi virtual cockpit plus z ekranem 
o przekątnej 12,3 cala. Można na nim wybrać 
jeden z trzech widoków, w tym widok dy-
namiczny charakteryzujący się czerwonymi 
elementami. 

Nowe wCieleNie pumy
Kiedyś znaliśmy ten model jako małe, 

sportowe coupe segmentu B. Teraz Ford wy-
korzystał nazwę w całkiem innym rodzaju 
samochodu – crossovera, czyli połączenia 
SUV-a z hatchbackiem. Pojazdy klasy SUV 
stanowią teraz ponad 1/5 samochodów marki 
Ford sprzedanych w Europie, a ich sprzedaż 
wzrosła w 2018 roku o ponad 19 proc. Nowa 
Puma dołączy do nich jeszcze w tym roku.

Stylizowane na SUV linie samochodu 
mają dość sportowy charakter. Ciekawostką 
są reflektory w kształcie kanoe. Puma oferu-
je największą w klasie pojemność bagażnika 
o wartości 456 litrów. W bagażniku użyt-
kownik znajdzie również 80-litrowy schowek 
MegaBox. Podłogę można ustawić w trzech 
różnych położeniach.

W wyposażeniu samochodu (oczywiście 
przede wszystkim opcjonalnym) znajdą się ta-
kie ciekawostki jak bezprzewodowe ładowanie 
smartfonów czy fotele z funkcją masażu części 
lędźwiowej kręgosłupa (to maluch segmentu 
B!). System FordPass Connect z modemem 
pokładowym sprawia, że nowy Ford Puma 
staje się mobilnym punktem dostępowym  
Wi-Fi, gwarantującym łączność bezprzewo-
dową nawet dla 10 urządzeń.

Dzięki systemowi 12 czujników ultradźwię-
kowych, trzech radarów oraz dwóch kamer 
rozmieszczonych dookoła karoserii samochodu 
nowa Puma może zaoferować bogaty pakiet 
technologii i systemów Ford Co-Pilot 360, które 
zapewniają ochronę i wspomogą kierowcę. 
Dostępny z siedmiostopniową automatyczną 
skrzynią biegów jest także adaptacyjny tempo-
mat (ACC) wzbogacony o system Stop & Go, 
system rozpoznawania znaków ograniczenia 
prędkości i system utrzymania na pasie ruchu.

Puma otrzyma tzw. miękką hybrydę (mild 
hybrid). Technologia napędowa EcoBoost 
Hybrid wspomaga benzynową jednostkę  
1.0 EcoBoost za pomocą zintegrowanego, na-
pędzanego paskiem urządzenia BISG, które 
łączy w sobie funkcję rozrusznika i generatora.

 Silnik benzynowy EcoBoost o pojemno-
ści 1 litra i mocy 125 KM gwarantuje emisję 
CO2 od 131 g/km i zużycie paliwa wynoszące 
5,8 l/100 km. Litrowe silniki EcoBoost i Eco-
Boost Hybrid, pracujące pod maskami modelu 
Puma, są wyposażone w pierwszy w bran-
ży system dezaktywacji cylindra dla silnika 
trzycylindrowego, co zapewnia dodatkowe 
oszczędności.  PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Audi spłaszczyło SUV-a Q3

Na rynku europejskim na początku dostępny będzie jeden silnik benzynowy i dwie jednostki wysokoprężne Do jazdy poza drogami utwardzonymi służy tryb offroad

Puma oferuje największą w klasie pojemność bagażnika o wartości 456 litrówStylizowane na SUV linie samochodu mają dość sportowy charakter
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Peryferia

Kornelka

Zdrowie

Tupot nerwowych nóg
Nie tylko dzieci nie mogą usiedzieć w miej-
scu. Na zespół niespokojnych nóg, zwany też 
zespołem Wittmaacka-Ekboma albo syndro-
mem RLS (restless leg syndrome), cierpi nawet 
10–15 proc. populacji. Częstość choroby wzra-
sta wraz z wiekiem, a powyżej 60. roku życia 
występuje u co dziesiątej osoby. Co ciekawe, 
mimo że objawy tej przypadłości są bardzo 
charakterystyczne, syndrom RLS diagnozuje się 
niezwykle rzadko. Choroba niespokojnych nóg 
jest więc często nieleczona, co może prowadzić 
do zmęczenia, niewyspania, a nawet depresji. 

jak rozpozNać 
syNdrom rls?

Głównym objawem zespołu niespokoj-
nych nóg jest ciągła potrzeba poruszania 
kończynami, najczęściej nogami, odczuwana 
przeważnie w trakcie odpoczynku. Przyczyną 
tego zachowania są nieprzyjemne doznania 
w nogach – chorzy odczuwają kłucie, pie-
czenie, mrowienie, swędzenie, drętwienie 
i zmianę temperatury skóry. Zespół niespo-
kojnych nóg występuje najczęściej po obu 
stronach ciała, ale zdarza się również, że tylko 
po jednej. Mijają one pod wpływem porusza-
nia nogami lub chodzenia. Objawy nasilają 
się w czasie odpoczynku wieczorem i nocą, 
w związku z czym chorzy cierpią na zabu-
rzenia snu – mają problemy z zasypianiem 
lub cierpią na bezsenność, a następnego dnia 
są rozdrażnieni i trudno im się skoncentrować. 
W cięższych przypadkach popadają również 
w stany depresyjne.

jakie są przyCzyNy 
zespołu NiespokojNyCh 
NóG?

Syndrom RLS często jest dziedziczny, 
ale występuje też jako powikłanie po innych 
zaburzeniach. W pierwszym przypadku ze-
spół niespokojnych nóg pojawia się wcześniej, 
zwykle około 35. roku życia. Jedną z przyczyn 
powstawania syndromu RLD są niedobory że-
laza – jest on zatem efektem wtórnym anemii. 
Z uwagi na możliwe niedobory żelaza zespół 
niespokojnych nóg często pojawia się u kobiet 
w ciąży, a także o osób uzależnionych od ko-
feiny i alkoholu. Do choroby tej mogą także 
prowadzić: cukrzyca, zaburzenia gospodarki 
żelazem, reumatoidalne zapalenie stawów, 
przewlekła niewydolność żylna, uszkodzenia 
rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz 
niewydolność nerek.

Czy syNdrom rls 
się leCzy? 
Tak, na kilka sposobów. W lżejszych 

przypadkach choroby możemy kupić w ap-
tece leki bez recepty, które zawierają żelazo, 
magnez, witaminę C i B. U kobiet w ciąży 
leczenie polega na podawaniu żelaza oraz 
kwasu foliowego. W pozostałych przypad-
kach stosuje się głównie leczenie objawowe. 
Wyrównuje się choremu poziom dopaminy, 
podając mu przed snem leki, które są pre-
kursorami dopaminy i działają bezpośrednio 
na receptory dopaminowe. Farmakoterapia 
w przypadku zespołu niespokojnych nóg 

obejmuje też czasem leki dopaminergiczne, 
czyli opioidowe, albo benzodiazepiny. Jeśli 
przyczyną syndromu RLS są medykamenty, 
należy je odstawić i po konsultacji z lekarzem 
zacząć stosować inne leki. Jeśli zespół nie-
spokojnych nóg pojawia się jako komplikacja 
po innej chorobie, jak cukrzyca i anemia, 
kluczowe jest jej właściwe leczenie.

jak pomóC soBie samemu?
Do niefarmakologicznych sposobów 

leczenia zespołu niespokojnych nóg należy 
zmiana trybu życia. Wskazane jest odstawienie 
alkoholu i kawy, zadbanie o zdrową, bogatą 
w żelazo dietę – należy też dbać o dostarcza-
nie organizmowi witaminy C, która wpływa 
na wchłanianie żelaza. Chorzy muszą zrezyg-
nować z nieregularnych i ciężkich późnych 
posiłków. Oprócz zmiany sposobu żywienia 
na zespół niespokojnych nóg stosować można 
inne domowe sposoby, jak na przykład okła-
dy na nogi czy masaże. Aby łagodzić objawy 
syndromu RLS, który najbardziej uprzykrza 
życie wieczorem i w nocy, warto wykonywać 
przed snem ćwiczenia relaksacyjne. 
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Może nie był najmądrzejszy, może brakowało 
mu muskulatury i może nie umiał się dobrze 
i modnie ubrać, nawet kiedy bardzo, bardzo 
się starał – ale świat nie widział bardziej szcze-
rozłotego serca niż to, które miał Antek. Był 
to taki dobry chłopak – z jednej strony patrzo-
no więc na niego ze szczerym uśmiechem, 
z drugiej nierzadko znajdował się ktoś, kto 
chciał mu dokopać, wykorzystać albo kogo 
po prostu wkurzał. To dobre serce wplątało 
go jednak nieraz w kłopoty, a największym 
z nich miała być Kornelka.

Antkowi dziewczyny nigdy nie były w gło-
wie, bo zawsze miał coś do robienia. Pomagał 
samotnej mamie i wszystkim jej koleżankom, 
pracował jako mechanik samochodowy, ale 
łapał się każdej pracy, jaką mógł znaleźć. Jego 
doba nigdy się nie kończyła, a on zdawał się 
w ogóle nie sypiać. Sam potrzebował niewiele. 
Wynajmował maciupeńką kawalerkę, w której 
za wszystkie meble służył położony na podło-
dze materac, stołeczek będący jednocześnie 
stołem, niewielkie radyjko i wieszak na kilka 
identycznych spodni i kraciastych koszul. 

Takie proste życie bardzo mu odpowiada-
ło, a wszystkie zarobione pieniądze odkładał, 
żeby kiedyś, w przyszłości zrealizować swoje 
jedyne, przeogromne marzenie. Ale wtedy 
wydarzyła się Kornelka. Właściwie chyba na-
wet kojarzyli się z podstawówki – miasteczko 
nie było duże, a ona często w nim bywała. 
Jednak zwróciła na niego uwagę, kiedy lokalne 

dziewczyny zaczęły plotkować o ilości pienię-
dzy, jakie rzekomo zgromadził Antek.

Kornelka w czasach szkolnych uważana 
była za największą piękność, jednak czas szyb-
ko to zweryfikował. Lubiła się przedstawiać 
jako ekonomistka i specjalistka od tego czy 
owego – w zależności od sytuacji i tego, z kim 
rozmawiała, żeby niezbyt wiele osób mogło 
połapać się w jej kłamstwach. Nikomu zresztą 
za bardzo nie chciało się tego weryfikować. 
Antek nigdy nie miał dziewczyny, więc gdy Kor-
nelka zaczęła się wokół niego kręcić – mówiąc 
oględnie – odbiło mu całkowicie. Dotychczas 
niezawodny, punktualny i słowny, zaczął nawa-
lać. Ale że plotki o romansie Antka z Kornelką 
rozniosły się szybko – to patrzono na te jego 
spóźnienia i rozmarzenie raczej z życzliwością.

Jedyną osobą, którą cała sytuacja mocno 
zaniepokoiła, była mama Antka. To nie tak, 
że nie chciała dla swojego jedynaka dobrego 
związku – chciała tego najmocniej na świecie. 
Ale Kornelka wydawała jej się od początku 
bardzo złą wybranką dla jej syna. Nie chciała 
jednak wtrącać się w jego sprawy, więc posta-
nowiła obserwować sprawę z boku.

Związek jednak się rozwijał. Kornelka od-
mówiła wprowadzenia się do dotychczasowego 
mieszkania Antka, więc ten na szybko wynajął 
niewielki domek, który ona (za jego pieniądze) 
urządziła w różach i seledynach, skwapliwie 
upinając poliestrowe firaneczki w każdym 
z okien. Dalekie to było od cenionego przez 
Antka minimalizmu. Powoli zmieniała też jego 

garderobę, krytykowała sposób poruszania się, 
jedzenia i właściwie wszystko to, co sprawiało, 
że był właśnie tym, kim był. Ale to, co ciągle 
bolało ją najbardziej, to to, że nie była obsy-
pywana kosztownymi prezentami – jak sobie 
wyobrażała. Owszem, otrzymywała codziennie 
świeże kwiaty, ale Antek sam zbierał je na łące. 
Dostawała czekoladki – ale zupełnie zwyczaj-
ne, z lokalnego sklepu. Antek nigdzie jej nie 
zabierał. Kornelka szybko zaczęła więc donosić 
koleżankom o swym marnym losie biedaczki, 
która władowała się w patologiczny związek 
z mężczyzną, który nie potrafi zaspokoić jej 
elementarnych potrzeb. Czy należy jeszcze 
wspominać, że Kornelka, niemająca nawet 
średniego wykształcenia, nie przepracowała 
w życiu ani jednego dnia?

Gdy jednak odkryła, że jej wybranek, 
którego zapał do ich związku na szczęście 
lekko osłabł, podjął nową, dodatkową pracę 
– i to roznoszenia ulotek – uznała to za tak 
karygodną zniewagę, że odeszła z hukiem.

Antek bardzo to przeżył. Dodatkową 
pracą chciał tylko pomóc przyjacielowi, nie 
widział w tym nic złego. Pieniędzy oszczę-
dził już na tyle, że stać go było na diamento-
wy, wymarzony pierścionek Kornelki i dom, 
do którego ciągle wzdychała.

Ale skoro rozdawanie ulotek tak bardzo 
ją zabolało – to ku radości własnej matki An-
tek postanowił przeznaczyć pieniądze na pier-
wotny cel, na który oszczędzał – rejs dookoła 
świata.  l

Ucieczka z krainy gafy

Spojrzeniem 
można 
zabijać
Ze spojrzeniem jest jak z dotykiem, bywa do-
bre lub złe. Zwłaszcza gdy jest to bezceremo-
nialne gapienie się lub preludium do agresji. 
Znajoma ma widoczne zmiany nowotworo-
we na twarzy. Niedawno w kolejce do kasy 
w markecie usłyszała, jak nieznajoma po-
ucza wpatrującego się w nią kilkuletniego 
chłopca: „Nie zbliżaj się do tej dziobatej, 
bo się zarazisz”. Uciekła ze sklepu i przepła-
kała cały dzień. Jak ma żyć, nie wychodząc 
z domu? Z goryczą pyta: „Może nie powinnam 
się w ogóle urodzić?”. Nie ona decydowała 
o swoim poczęciu, o narodzinach, o chorobie, 
o wyróżnianiu się z tłumu.

Człowiek inny, odbiegający w jakikolwiek 
sposób od otoczenia, ma trudne życie. Kiedyś 
jakaś pani opluła mnie, gdy zobaczyła mnie 
w szortach na ulicy. Mój ubiór był dla niej nie-
obyczajny. Pomyślałam o niej, że jest zacofaną 
kwoką, która nie zna się na modzie. W psy-
chiczny dołek z jej powodu nie wpadłam, choć 
jej zachowanie przyjemne dla mnie nie było, 
skoro pamiętam ją po tylu latach. Chłopak, 
który ośmielił się wyjść z domu w kwiecistej 
koszuli, miał mniej szczęścia. Został pobity 
na ulicy przez nieznanych sprawców. Nie-
przytomnego znalazł w krzakach niedaleko 
przystanku autobusowego mężczyzna, któ-
ry szedł na nocną szychtę. Ocalił mu życie, 
wezwał pogotowie i policję, a mógł się nie 
pochylić nad leżącym nastolatkiem.

W czasach mojej młodości rodzice dzie-
ci niepełnosprawnych nie wychodzili z nimi 
na spacery do parku, nie zostawiali ich samych 
na placach zabaw i nie jeździli z nimi do ośrod-
ków wczasowych. Jedna z moich pierwszych 
interwencji dziennikarskich dotyczyła okrato-
wania klatki schodowej w podstawówce, któ-
ra miała na jakiś czas użyczyć sal lekcyjnych 
uczniom szkoły specjalnej. Nauczyciele uznali, 
że muszą mieć oddzielne piętro, oddzielne 
wejście i zakaz wchodzenia na szkolny plac. 

Izolacja to była receptą na inność. Nie-
spodziewanie została wyciągnięta z szuflady 
przeszłości. Dowodzi tego niedawny atak 
na uczestników Parady Równości w Bia-
łymstoku. Co oni mają wspólnego z niepeł-
nosprawnymi dziećmi, ludźmi chorymi czy 
wyróżniającymi się z tłumu dziwnym ubra-
niem? Są inni, bo myślą inaczej, może nie-
którzy z nich kochają inaczej, bo na pewno 
nie wszyscy, wśród demonstrantów zapewne 
było sporo osób heteroseksualnych, domagają-
cych się szacunku dla LGBT. Gdy tłum ziejący 
nienawiścią rzuca kamieniami, petardami, 
jajkami, kopie i bije demonstrantów, to nie 
ma przy tym miejsca na rozważanie o Bogu, 
Honorze i Ojczyźnie. Parafrazując wielkiego 
Ernesta Hemingwaya – nie warto pytać, komu 
bije dzwon, ponieważ on bije tobie. Nigdy nie 
wiadomo, kiedy jakaś grupa uzna nas za nie-
godnych istnienia. Dywagacje, że manifestanci 
z Białegostoku sami sobie są winni, ponieważ 
zorganizowali Paradę Równości lub się do niej 
przyłączyli, są z arsenału pytań: po co oni się 
urodzili, dlaczego są wśród nas, czemu nie 
ukrywają swojej inności? 

Bicie lub szydzenie z geja jest bandyty-
zmem. To nie przypadek, że hitlerowcy repre-
sjonowali homoseksualistów, osoby niepełno-
sprawne psychicznie lub fizycznie.

 JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Wojna piwa i wódki o akcyzę

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
realNie mamy w polsCe ujemNe stopy 
proCeNtowe. To wynik 2,6-proc. inflacji, 
wysokości głównej stopy procentowej NBP 
na poziomie 1,5 proc. oraz oprocentowania 
lokat bliskiego 1 proc. w skali roku. Opro-
centowanie oferowane na bankowych pro-
duktach oszczędnościowych powinno prze-
wyższać 3,21 proc. w skali roku – to granica, 
którą przekracza dziś tylko kilka lokat i kont 
oszczędnościowych. Wśród rachunków 
oszczędnościowych dużego wyboru nie ma. 
Zachęcamy jednak do szukania ofert wśród 
produktów bankowych. Jako przykład moż-
na podać ofertę banku Citi Handlowy, który 
w promocji „Oszczędzanie z kontem interne-
towym Citi Priority – edycja 2” gwarantuje 
4 proc. zysku przez cztery miesiące osobom, 
które przystąpią do akcji do 13 września 2019 
roku. Należy przy tym spełnić kilka warunków 
(między innymi otwarcie rachunku osobistego 
i oszczędnościowego, zapewnianie wpływów 
z tytułu wynagrodzenia, emerytury czy renty 
w wysokości minimum 2 tys. złotych). 

oCieplaNie się klimatu ma wpływ 
Na wzrost liCzBy samoBójstw – wska-
zują BadaNia opuBlikowaNe w Natu-
re Climate ChaNGe. Do takiego wniosku 
doszli naukowcy z Uniwersytetu Stanforda 
w Kalifornii, porównując historyczne dane 
dotyczące średnich temperatur w Stanach 
Zjednoczonych i Meksyku z liczbą samobójstw 
w tych krajach. Zespół badaczy przeanalizo-
wał także język w ponad pół miliarda wpisów 
na Twitterze. Naukowcy znaleźli mocne do-
wody na to, że wysokie temperatury powodują 
zarówno wzrost wskaźnika samobójstw, jak 
i częstsze używanie depresyjnego języka w me-
diach społecznościowych. Wyniki sugerują, 
że w przypadku wzrostu średniej temperatury 
o jeden stopień Celsjusza średnia miesięczna 
liczba samobójstw w USA wzrosła o 1,5 proc., 
a w Meksyku o 2,3 proc.

poprzez porówNywarkę CeNeo.pl Będzie-
my moGli kupować Nad Bosforem – poda-
ła rzeCzpospolita. Na razie dostępne będą 
tylko trzy tureckie sklepy. Niski kurs tureckiej 
liry, wysoka jakość surowców i wykonania pro-
duktów oraz krótki czas dostaw (około 10 dni) 
zapewne zachęci wielu Polaków do zakupów. 
Dostawy do Polski będzie realizował X-press 
Couriers. Na razie oferta będzie obejmować 
głównie odzież, kosmetyki i akcesoria domowe. 
Wszystkie zamówienia są objęte programem 
ochrony kupujących. Zakupy online za granicą 
to szybko rozwijający się rynek – z ostatniego 
raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wyni-
ka, że robi je już 26 proc. internautów. Zdecy-
dowanie dominują Chiny, kolejne są Niemcy 
i Wielka Brytania, a co piąty polski konsument 
wskazuje na USA. 

Krzyżówka panoramiczna nr 15

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „a może Nad morze”. 
Nagrodę wylosowała: zuzaNNa korBeCka z żor.

W 2020 roku rząd chce podwyższyć akcy-
zę o 3 proc., co zasili budżet o dodatkowe 
1,14 mld złotych. Producenci wódki nakła-
niają Ministerstwo Finansów również do tego, 
by producenci piw musieli płacić taką samą 
stawkę co oni. Przedstawiciele branży piwnej 
odpowiadają, że w działaniach przemysłu 
spirytusowego chodzi o uzyskanie lepszych 
warunków funkcjonowania kosztem sektora 
piwowarskiego. Wskazują, że za inicjatywą 
producentów mocniejszych alkoholi stoi wy-
łącznie interes, ponieważ mimo że spożycie 
alkoholu w Polsce rośnie, to korzystają z tego 
wytwórcy lżejszych alkoholi, a wódki cieszą 
się coraz mniejszą popularnością.

Stawkę akcyzy inaczej oblicza się dla piwa 
i dla wódki. W przypadku wyrobów spirytuso-
wych liczona jest proporcjonalnie do zawar-
tości czystego alkoholu, a w przypadku piwa 

– od stopnia zawartości ekstraktu. Wskutek 
tego średnia stawka akcyzy na piwo jest trzy-
krotnie niższa niż na wódkę. Przykładowo, 
ponad połowę ceny półlitrowej butelki wódki 
stanowi akcyza, tymczasem najwyżej jedną 
szóstą ceny półlitrowej butelki piwa. Przy-
czyną tej różnicy jest polityka państwa, które 
w ustawie o trzeźwości przyjęło, że ceny alko-
holu mają skłaniać konsumentów do wyboru 
trunku o jego niższej zawartości. W 1982 roku, 
gdy ją przyjęto, napoje spirytusowe stanowiły 
70 proc. alkoholu konsumowanego w Polsce. 

iNiCjatywa spiritus 
moveNs
Gorzelnicy argumentują, że akcyza 

od piwa powinna być liczona tak samo jak 
od wódki, czyli być uzależniona od zawarto-
ści alkoholu w napoju. Przekonują, że w cią-
gu kilku lat przyniesie to budżetowi nawet  
12 mld złotych. Wskazują, że producenci wy-
robów spirytusowych odprowadzają rocznie 
7,5 mld złotych podatku akcyzowego, a prze-
mysł piwowarski tylko 3,5 mld złotych. Jedno-
cześnie najpopularniejszy alkohol w naszym 
kraju, czyli piwo, dostarcza budżetowi zale-
dwie 30 proc. całości podatku akcyzowego, 
natomiast wyroby spirytusowe – aż 67 proc. 
Przedstawiciele branży spirytusowej podkre-
ślają też, że piwo jest faworyzowane, ponieważ 
może być reklamowane. 

BrowarNiCy odpowiadają
W odpowiedzi na pomysły gorzelni-

ków trzy organizacje branży piwowarskiej 

– Związek Pracodawców Przemysłu Piwo-
warskiego w Polsce Browary Polskie, Stowa-
rzyszenie Regionalnych Browarów Polskich 
oraz Polskie Stowarzyszenie Browarów Rze-
mieślniczych – opublikowały wspólne oświad-
czenie. Tłumaczą w nim, że producenci wó-
dek ignorują fakt, że koszt wyprodukowania  
1 grama alkoholu w piwie jest prawie trzy razy 
większy od kosztu produkcji 1 grama w alko-
holu mocnym. Z tego powodu we wszystkich 
państwach Europy akcyza na piwo jest niższa 
niż na napoje spirytusowe. 

Ich zdaniem prawdziwym celem produ-
centów wódki jest głęboka destabilizacja bran-
ży piwowarskiej, która od kilku lat rozwija się 
głównie dzięki kilkuset rodzinnym firmom. 
Gdyby ich pomysł został wprowadzony w ży-
cie, zdestabilizuje to nie tylko rynek pracy 
w sektorze piwowarskim, ale również w bran-
żach powiązanych – handlu, gastronomii, 
transporcie i rolnictwie. Jak piszą, skutkiem 
byłby drastyczny spadek sprzedaży, któremu 
towarzyszyłby spadek krajowych zakupów, 
utrata miejsc pracy oraz silny spadek docho-
dów małych sklepów rodzinnych, których 
obroty ze sprzedaży piwa sięgają 28 proc.

Pomysł producentów wódki osłabiłby też 
możliwości konkurencyjne polskiego prze-
mysłu piwnego w Europie. Przedstawiciele 
organizacji piwowarskich zaznaczają, że sto-
sunek akcyzy w Polsce i Niemczech wzrósłby 
do poziomu 6:1, a w odniesieniu do Czech 
4:1, co uczyniłoby polskie piwo niekonkuren-
cyjnym w porównaniu do piwa na rynkach 
sąsiedzkich.  MAREK KOWALIK
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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.
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Śląsk

wizyta premiera morawieCkieGo
W kampanii wyborczej Śląsk stał się ważnym regionem. Pre-
mier Mateusz Morawiecki jest jedynką na liście katowickiej 
Zjednoczonej Prawicy i często odwiedza region. Nabrały tem-
pa prace związane z Programem dla Śląska. 22 lipca w Zakła-
dach Mechanicznych Bumar w Gliwicach w obecności premie-
ra został podpisany kontrakt na modernizację czołgów T-72. 
Wartość kontraktu to prawie 2 mld złotych. Gliwicka fabryka 
czołgów ma szansę dzięki tym pieniądzom przetrwać do czasu, 
kiedy zapadną decyzje w sprawie produkcji w Polsce nowo-
czesnego czołgu. W założeniach Programu dla Śląska prze-
mysł obronny ma być jednym z filarów gospodarki regionu 
po zmianach, jakie następują w związku z ograniczaniem 
znaczenia górnictwa. 

Premier Morawiecki był także gościem Polskiego Ra-
dia Katowice. Mówił między innymi o Programie dla Śląska 
i o skutkach polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Czy śląski 
przemysł jest zagrożony? Czy regionowi grozi zapaść gospo-
darcza? Te pytania zadają sobie regionalni politycy za każdym 
razem, kiedy jest mowa o unijnej polityce ochrony klimatu. 
Jest ona jednoznacznie kojarzona z polityką antywęglową.  
– Przemiany w województwie śląskim i przechodzenie do go-
spodarki niskoemisyjnej powinny się odbywać w tempie, które 
odpowiada polskim priorytetom. Muszą następować w taki 
sposób, żeby nie rezygnować przede wszystkim z ludzi. Ludzie 
na pierwszym miejscu – mówił premier Morawiecki. 

Poinformował, że o problemach Śląska rozmawiał z nową 
szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zdaniem 
premiera Unia Europejska powinna zaangażować się we wspar-
cie finansowe przemian związanych z polityką klimatyczną tak, 

aby zmiany w gospodarce regionu nie odbiły się niekorzystnie 
na mieszkańcach. Premier Morawiecki przypomniał, że trwa 
realizacja Programu dla Śląska, który dotyczy między innymi 
przemysłu, infrastruktury i nauki. Dotychczas zaangażowano 

42 mld złotych – około trzech czwartych z planowanych około 
55 mld złotych. Spośród 85 głównych przedsięwzięć ujętych 
w programie 46 jest realizowanych.
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 22 lipca w Zakładach Mechanicznych Bumar w Gliwicach w obecności premiera został podpisany kontrakt na modernizację czołgów T-72


