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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. 41. rocznica podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Pamięć i zobowiązanie
– Jesteśmy dziś spadkobiercami walki Solidarności; to zobowiązanie do próby kontynuowania 

jej dziedzictwa, jakim jest porozumienie i szukanie zgody w wielu wymiarach – mówił premier 
Mateusz Morawiecki podczas obchodów 41. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Uroczystości jak co roku rozpoczęła msza święta w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła, a kulminacją było spotkanie przy Pomniku Porozumienia Jastrzębskiego 

przy kopalni Zofiówka, gdzie złożono kwiaty. W wystąpieniach nie zabrakło odniesień do bieżącej 
sytuacji. Witając uczestników obchodów, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności 

Dominik Kolorz, nawiązując do wydarzeń z 1980 roku, przypomniał, że w maju tego roku na 
Śląsku podpisano inne ważne porozumienie – umowę społeczną określającą tempo i zasady 

transformacji górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. 
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Odejście od węgla? Nie tak szybko
PGG deklaruje stabilną politykę 
cenową. 

STRONA 5

Prof. Adam Smoliński szefem rady 
nadzorczej PGG, Adam Gorszanów 
w zarządzie spółki
Zarząd PGG powołany na kolejną 
roczną kadencję.

 STRONA 5

W Karpaczu cicho o węglu, głośno 
o świecie bez węgla
Gdyby gospodarcze znacze-
nie węgla kamiennego oceniać 
po programie tegorocznego Forum 
Ekonomicznego w Karpaczu, 
śmiało można by uznać to pali-
wo za marginalne i niezasługujące 
na większą uwagę.
 

STRONA 6–7

Rynek broni węgla
Węgiel na świecie.

STRONA 8

Monachium widzi zmianę
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Tomasz Cudny, prezes JSW SA: – Europejski 
Zielony Ład i Polski Ład to dwa olbrzymie 
projekty gospodarcze, 
w których musimy 
określić swoje miejsce.
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Górnik prezesem

Portal wnp.pl opublikował wywiad red. Jerzego Duda-
ły z Tomaszem Cudnym, prezesem JSW. To pierwsza 

tak obszerna rozmowa z nowym szefem zarządu naszej 
Spółki. Nadzieją napawają dwa fakty: Po pierwsze – 
prezes kategorycznie odmówił wszystkim, którzy chcą 
nam wcisnąć kopalnie PGG; po drugie – dał do zrozu-
mienia, że dialog ze stroną społeczną ma dla niego 
duże znaczenie. Jest jeszcze jedna ważna informacja. 
Prezes zdaje sobie sprawę, że jest bacznie obserwowany 
i zanim zostanie obdarzony zaufaniem, musi na nie 
zapracować. Czytając ten wywiad, miałem wrażenie, 
że mówi do mnie górnik. Nie jakiś farbowany hajer, 
który po objęciu prezesury ubarwia sobie życiorys, ale 
ktoś, kto spędził dziesięciolecia w naszym górniczym 
środowisku. Bo trzeba wiedzieć, że zanim Tomasz Cud-
ny poszedł w prezesy, przez lata pracował pod ziemią, 
a potem na stanowiskach dyrektorskich. Dlatego nie 
musi uczyć się od podstaw górnictwa. Ma je we krwi. 

W iem, że nie zawsze górnik na stanowisku prezesa 
spółki się sprawdza, ale wiem także, że ktoś spoza 

branży bardzo rzadko potrafi sprostać wyzwaniom. 
Dla nas najważniejszą sprawą jest wydobycie. Mamy 
za sobą dziewięć miesięcy wielu chybionych decyzji. 
W kopalniach w tym czasie panowała dezorientacja po-
łączona ze stanem maksymalnego wkurwu. Tak, to od-
powiednie słowo na opisanie nastrojów i nie ma w nim 
nawet krzty wulgaryzmu. Chyba każda z kopalń od-
czuła wojnę na górze wśród członków poprzednich za-
rządów. To musiało się odbić na wydobyciu, ponieważ 
stały konflikt w zarządzie zawsze odbija się na pracy 
kopalń. Ciągłe zmiany decyzji, brak konsekwencji, 
unikanie odpowiedzialności, pilnowanie powiązań 
koteryjnych kosztem pilnowania pracy – to dramat dla 
takiej spółki jak nasza. 

P rezes Tomasz Cudny zapowiedział w wywiadzie dla 
wnp.pl, że mierzy w dwie kadencje. Jeżeli zdobędzie 

zaufanie, to może być dobry czas dla Spółki. 
 •

Węgiel wrócił do łask

Portal WysokieNapiecie.pl poinformował, że w sierp-
niu, pierwszy raz od 2017 roku, polska energetyka 

sprzedała za granicę więcej energii elektrycznej, niż 
sprowadziła. Ta sztuka udała się, choć na naszym rynku 
energia jest najdroższa w historii. Dlaczego mamy kup-
ców, skoro jest tak drogo? Ponieważ w innych krajach 
Unii Europejskiej jest jeszcze drożej. 

Okazuje się, że energetyka odnawialna i elektrownie za-
silane gazem ziemnym, a nawet elektrownie atomowe 

nie gwarantują niskich cen. Dlaczego? Ponieważ najistot-
niejsze są koszty wytworzenia energii w elektrowniach, 
które w danym okresie zapewniają domknięcie bilansu 
energetycznego kraju. Na tym korzystają nasze elek-
trownie węglowe, choć ponoszą wielkie koszty opłat 
za emisję dwutlenku węgla. Co w takim razie decyduje 
o ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym? 
Zaopatrują się w węgiel z polskich kopalń, który jest 
tańszy niż węgiel na rynkach międzynarodowych. Poza 
tym ceny gazu ziemnego wystrzeliły i elektrownie wyko-
rzystujące to paliwo są drogimi dostawcami. To sytuacja 
dobra dla naszych kopalń. Polska energetyka zaczęła 
odbierać zakontraktowany węgiel, który od zeszłego 
roku zalegał na zwałach. Zwały maleją. To stwarza szan-
sę na zwiększenie wydobycia i na lepsze kontrakty dla 
kopalń. Czy w takim razie nastał dobry czas dla naszego 
górnictwa dostarczającego węgiel do celów energetycz-
nych? Na pewno tak. Na świecie, z powodu pandemii, 
wiele kopalń zostało zamkniętych. W dodatku rosną 
ceny surowców energetycznych. Taniej w najbliższym 
czasie nie będzie. 

Z powodów, jakie wymieniłem, nawet Niemcy musieli 
przeprosić się z węglem. Zaczęli uruchamiać stare 

elektrownie węglowe, ale za tonę węgla płacą (w prze-
liczeniu na złotówki) nawet ponad 600 złotych. Nasze 
elektrownie płacą za tonę węgla z polskich kopalń około 
250 złotych. Po raz kolejny okazało się, że warto mieć 
własne paliwo. Dzięki temu energia w Polsce jest teraz 
jedną z najtańszych w krajach Unii Europejskiej.  •

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

Kij w mrowisko

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

Pięścią w stół

POLSKA GRUPA GÓRNICZA rozpoczęła wykup kilkuset 
tysięcy ton węgla, który w ub.r. został interwencyjnie 
skupiony przez ówczesną Agencję Rezerw Materiało-
wych. Możliwość wykupu i korzystnego ulokowania 
surowca na rynku to efekt poprawy sytuacji na rynku 
węgla. Interwencyjny zakup służył wsparciu płyn-
ności finansowej PGG, dotkniętej w 2020 roku spad-
kiem zapotrzebowania na węgiel i zmniejszeniem 
przychodów.

GRUPA FAMUR, która w maju br. ogłosiła strategię 
tzw. zielonej transformacji, rozważa emisję obligacji 
o wartości do 1 mld zł. Firma zawarła umowę pro-
gramową w tej sprawie z Santander Bank Polska, 
Bankiem Pekao i Domem Maklerskim BOŚ. Środki 
sfinansują projekty uznane za „zielone”. Do końca 
2024 roku co najmniej 70 proc. przychodów Famuru 
ma pochodzić spoza sektora węgla energetycznego. 
Grupa chce między innymi rozwijać fotowoltaikę 
i inne odnawialne źródła.

WARTOŚĆ INDEKSU CENOWEGO POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNE-
GO dla energetyki w lipcu br. spadła o 1,5 proc. wobec 
czerwca (do 246,03 złotych za tonę), a dla ciepłownictwa 
o 1 proc. (do 297,27 złotych za tonę). Krajowy węgiel 
dla energetyki był w lipcu o 6,5 proc. tańszy niż przed 

rokiem, a dla ciepłownictwa o 4,7 proc. – wynika z da-
nych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

W LIPCU BR. KOPALNIE WYDOBYŁY 4,4 MLN TON WĘGLA KA-
MIENNEGO (wobec 5 mln ton rok wcześniej), a sprzedały 
4,7 mln ton (wobec 4,3 mln ton w lipcu 2020 roku). Stan 
zapasów węgla na zwałach w końcu lipca br. zmniejszył 
się rok do roku o około 3 mln ton – z 7,9 mln ton do oko-
ło 4,9 mln ton. Na koniec lipca kopalnie zatrudniały 
78,3 tys. osób – podała ARP.

SPÓŁKA JSW KOKS, prowadząca w Koksowni Radlin 
budowę elektrociepłowni opalanej gazem koksowni-
czym, podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę dotyczącą 
ponad 80,7 mln złotych pożyczki na budowę instalacji 
katalitycznego rozkładu amoniaku i produkcji siarki 
metodą Clausa – inwestycji towarzyszącej budowie 
elektrociepłowni.

PIĘĆ ZGŁOSZEŃ WPŁYNĘŁO W OGŁOSZONYM W SIERPNIU KONKUR-
SIE NA PREZESA SPÓŁKI TAURON POLSKA ENERGIA. Na początku 
sierpnia wyłoniono trzech wiceprezesów koncernu, 
jednak nie powołano prezesa. Spółką czasowo kieruje 
wiceprezes ds. handlu Artur Michałowski.

9 WRZEŚNIA ROZPOCZĘŁA SIĘ REJESTRACJA DO PIERWSZEJ EDYCJI 
POŚWIĘCONEGO WOJEWÓDZTWU ŚLĄSKIEMU Europejskiego Forum 

Przyszłości, zaplanowanego na 6–8 października na Sta-
dionie Śląskim w Chorzowie. Wydarzenie przygotowuje 
samorząd województwa śląskiego, a jego bezpośrednim 
organizatorem jest samorządowa spółka Śląski Fundusz 
Rozwoju. Organizatorzy spodziewają się około 1,5 tys. 
uczestników.

OD POCZĄTKU PAŹDZIERNIKA KIEROWCY KORZYSTAJĄCY PRZY 
PRZEJEŹDZIE AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE–KRAKÓW z płatności 
automatycznych zapłacą na każdej z dwóch bramek 
o złotówkę drożej – nadal jednak o 3 złote taniej niż przy 
płatności tradycyjnej. Z upustów skorzystają tylko auta 
osobowe, zaś kierowcy aut dostawczych i ciężarówek 
będą płacić pełne stawki niezależnie od formy płatności. 
Obecnie w godzinach szczytu udział płatności automa-
tycznych w transakcjach ogółem przekracza 45 proc.

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WOD-
NEJ ze środków na modernizację energetyki zamierza 
wspierać między innymi zakup i montaż inteligentnych 
liczników energii elektrycznej oraz modernizację sieci 
energetycznych pod kątem włączania do nich ładowa-
rek do aut elektrycznych. Rozważa też finansowanie 
zbiorczych magazynów energii przy transformatorach. 
Budżet każdego z tych programów może wynosić około 
1 mld złotych.  •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

I tylko źli ludzie
Największą część postępu zawdzięczamy tym, którzy 
nie wiedzieli, że się nie da. W przeciwieństwie do sta-
rych wyjadaczy i praktyków ich umysły nie były bowiem 
zamącone informacjami o trudnościach, kosztach oraz 
uwarunkowaniach ubocznych, jakie towarzyszą każde-
mu przedsięwzięciu. 

Najprostszym pomysłem dotyczącym obiektów 
pogórniczych jest tworzenie muzeów. Idea realizowal-
na pod warunkiem, że ręki na niej nie położy lokalny 
konserwator zabytków. Wtedy bowiem i tak wyso-
kie koszty remontów i adaptacji rosną kilkukrotnie, 
a o przebudowie czy adaptacji można zapomnieć. Jaki 
obiekt był, taki ma być! Mało która gmina wytrzyma 
podobne obciążenie.

Są też jednak rozwiązania ciekawsze, o wyższym 
stopniu złożoności. Pierwsze to wykorzystanie otworów 
szybowych do budowy elektrowni szczytowo-pompo-
wych. Z pozoru wszystko się zgadza – jest różnica po-
ziomów, nad i pod ziemią można zabudować zbiorniki, 
w otworze szybowym puścić rury, wstawić pompy. 
Tylko trzeba jeszcze przebudować szolę i uwzględnić 
wpływ zasolenia wód kopalnianych na stan urządzeń. 
Znaleźć pieniądze na sporządzenie kilku etapów pro-
jektu, potem na wykonanie i utrzymanie całości. Z tych 
powodów, od ilukolwiek lat by o tym mówiono, elek-
trowni takiej w żadnej kopalni nie mamy. Ale to po-
mysłodawców nie interesuje. Oni wiedzą, że jest tech-
nicznie możliwa, a brak szacunku dla ich propozycji 
składają na karb niechęci, głupoty lub wielką politykę. 
I pogrążają się we frustracji. Ale nie odpuszczają. 

Stąd niedawno pojawił się całkiem nowy pomysł. 
Przeczytawszy o budowie „wieży” z modułowych maga-
zynów energii (czyli normalnie mówiąc nowoczesnych 
akumulatorów), pewien nawiedzony inżynier od lat 
szukający rozwiązań dla całej Polski odkrył, że przecież 
mamy wieże szybowe. Więc połowa roboty jest już 
wykonana. Teraz wystarczy zapchać te wieże energią… 
I tylko źli ludzie utrącają jego genialne idee. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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– Jesteśmy dziś spadkobiercami walki 
Solidarności; to zobowiązanie do próby 
kontynuowania jej dziedzictwa, jakim jest 
porozumienie i szukanie zgody w wielu 
wymiarach – mówił premier Mateusz Mo-
rawiecki podczas obchodów 41. rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Uroczystości jak co roku rozpoczę-
ła msza święta w Kościele pod wezwa-
niem Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła, a kulminacją było spotkanie 
przy Pomniku Porozumienia Jastrzęb-
skiego przy kopalni Zofiówka, gdzie 
złożono kwiaty. W wystąpieniach nie 
zabrakło odniesień do bieżącej sytuacji. 
Witając uczestników obchodów, prze-
wodniczący śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności Dominik Kolorz, nawiązując 
do wydarzeń z 1980 roku, przypomniał, 
że w maju tego roku na Śląsku podpisa-
no inne ważne porozumienie – umowę 
społeczną określającą tempo i zasady 
transformacji górnictwa węgla kamien-
nego i województwa śląskiego. Ocenił, 
że to porozumienie jest równie ważne, 
a być może jeszcze trudniejsze niż do-
kument sprzed 41 lat. – Mam głęboką 
nadzieję, że to porozumienie zostanie 
zrealizowane; że nie stanie się tak, że bę-
dzie to kolejny dokument i stanie się 
pożółkłym papierem. Wierzę w to głębo-
ko, że wszystko, co mamy tam zapisane, 
zostanie wprowadzone w życie – mówił 
Kolorz w obecności szefa rządu.

WOLNA NIEDZIELA 
TO ŚWIĘTOŚĆ
Zawarte 3 września 1980 roku w Ja-

strzębiu-Zdroju porozumienie było trze-
cim, po gdańskim i szczecińskim, doku-
mentem podpisanym wówczas między 
władzą a strajkującymi robotnikami. 
Potwierdzono w nim wszystkie usta-
lenia gdańskie oraz zniesiono cztero-
brygadowy system pracy w górnictwie, 
oznaczający konieczność pracy siedem 
dni w tygodniu. Kluczowym ustaleniem 
była zapowiedź wprowadzenia wszyst-
kich wolnych sobót i niedziel. Właśnie 
do tego postulatu nawiązał w swojej ho-
milii metropolita katowicki, abp Wiktor 
Skworc. – Państwo powinno niedzielę 
chronić prawem jako fundamentalne 
społeczne spoiwo i kulturową wartość, 
niczym świętość – mówił hierarcha, 
krytykując omijanie zakazu handlu 
w niedzielę pod pretekstem świadczenia 
usług pocztowych. Wezwał do szybkiego 
uszczelnienia przepisów w tym zakresie. 
– Zwracam się najpierw do was, ludzi 
Solidarności: bądźcie solidarni z tymi 
pracownikami, przede wszystkim z ko-
bietami, którym ponownie grozi przy-
mus niedzielnej pracy w handlu. Be-
neficjentami wolnej od pracy niedzieli 
są nie tylko sprzedawcy czy kasjerki. 
Wolną niedzielę odzyskują osoby zatrud-
nione w zaopatrzeniu, przy dystrybu-
cji towarów i w logistyce. Są to tysiące 
pracowników, którzy wraz z rodzina-
mi mają prawo do niedzielnego odpo-
czynku i świętowania – argumentował 
arcybiskup, podkreślając, iż niedzielny 
odpoczynek służy odkrywaniu własnej 
tożsamości i budowaniu wspólnoty, zaś 
wolna od pracy niedziela „pozostaje 

w służbie wolności pracownika” i jest 
„inwestycją w dzieci”.

LECH KACZYŃSKI PATRONEM 
PAMIĘCI O POROZUMIENIU 
JASTRZĘBSKIM
Podczas uroczystości przy Pomniku 

Porozumienia Jastrzębskiego w specjal-
nej „kapsule czasu” złożono list inten-
cyjny dotyczący stworzenia w Jastrzę-
biu-Zdroju wielofunkcyjnego Pawilonu 
Porozumienia Jastrzębskiego imienia 
Lecha Kaczyńskiego – ma on służyć 
między innymi pielęgnowaniu pamięci 
o tamtych wydarzeniach oraz edukacji. 
Ideę tego przedsięwzięcia przedstawił 
wiceszef Solidarności w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej Roman Brudziński. 
Za inicjatywę dziękował premier Ma-
teusz Morawiecki, przywołując słowa 
byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
iż „nie ma i nie będzie prawdziwego roz-
woju Rzeczypospolitej bez sprawiedliwo-
ści, uczciwości i solidarności”. W swoim 
wystąpieniu premier podkreślił wartość 
szukania zgody i porozumienia „między 
pracodawcami i pracownikami, między 
rządzącymi i opozycją, pomiędzy różny-
mi branżami gospodarki narodowej”. 
– Abyśmy tego poszukiwali, czasami na-
wet jeśli wydaje się to waleniem głową 
w mur; żeby nie zrażać się, bić głową 
w mur, bo to porozumienie jest waż-
ne – od niego zależy siła Rzeczypospo-
litej – podkreślał szef rządu, wyrażając 
przekonanie, że takiej postawy życzyliby 

sobie twórcy Solidarności. – Chcę dążyć 
do takiego porozumienia, do tego, aby-
śmy razem budowali i razem zbudowali 
Rzeczpospolitą solidarną – deklarował 
Mateusz Morawiecki.

DUDA: NIE SZUKAJCIE WROGA 
W SOLIDARNOŚCI
Wartość dialogu podkreślił w swo-

im wystąpieniu także szef Solidarności 
Piotr Duda. – Nawet ciężki dialog, ale 
rozmowa, która jest potrzebna i zawsze 
prowadzi do jakiegoś konsensusu. I pro-
szę w związku zawodowym Solidarność 
nie szukać wroga, bo my chcemy do-
brze, ale jak mamy swoje postulaty, swo-
je argumenty, to proszę je wziąć pod 
uwagę – mówił lider związku, zwraca-
jąc się do premiera. Dziękował rządowi 
za wprowadzenie niektórych postulo-
wanych przez Solidarność rozwiązań, 
akcentując także aktualne, a niereali-
zowane dotąd postulaty: wprowadze-
nie emerytur stażowych czy podwyż-
kę wynagrodzeń w sferze budżetowej. 
Piotr Duda chwalił projekt Polskiego 
Ładu jako „bardzo dobre rozwiązanie 
i krok, który idzie w kierunku sprawie-
dliwości społecznej”. Zaapelował do pra-
cowników, by szczepili się przeciwko 
COVID-19, a do polityków – by namawiali 
do szczepień.

PREZYDENT: DZIEDZICTWO 
SIERPNIA 1980 CENNĄ 
INSPIRACJĄ

Jastrzębskie uroczystości zgromadzi-
ły między innymi uczestników strajków 
sprzed 41 lat, związkowców z Solidar-
ności i przedstawicieli najważniejszych 
górniczych instytucji. List do zebranych 
skierował prezydent Andrzej Duda, któ-
ry ocenił, iż wywalczone w 1981 roku 
Porozumienie Jastrzębskie było jednym 
z najważniejszych osiągnięć w pokojo-
wej walce o wolną i sprawiedliwą Pol-
skę. – Jestem przekonany, że dziedzictwo 
Sierpnia 1980 roku jest i pozostanie dla 
nas cenną inspiracją. Niech wolnościo-
wy, braterski, na wskroś polski duch 
tamtych pamiętnych wydarzeń towa-
rzyszy nam na co dzień. A szczególnie 
w chwilach, gdy razem decydujemy 
o losie Rzeczypospolitej – napisał pre-
zydent, podkreślając, iż wydarzenia 
sierpnia 1980 roku należały do przeło-
mowych momentów w dziejach Polski. 
– Były wspaniałym triumfem wolności 
i solidarności, dwóch ideałów tworzą-
cych rdzeń polskiego etosu narodowego 
i państwowego. Niezgoda na niesprawie-
dliwość, niewolę, poniżenie i przemoc, 
trudy życia w ustroju ignorującym pod-
stawowe ludzkie potrzeby i aspiracje, 
a wreszcie nadzieja, którą rok wcześniej 
tchnął w swoich rodaków papież Jan 
Paweł II – wszystko to przyczyniło się 
do rozwoju zdarzeń, które odmieniły 
Polskę i Polaków – wskazał w odczyta-
nym podczas uroczystości liście Andrzej 
Duda.

 MH 

Umowa społeczna dla górnictwa równie ważna jak Porozumienie Jastrzębskie?

Pamięć i zobowiązanie
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Podczas uroczystości przy Pomniku Porozumienia Jastrzębskiego w specjalnej „kapsule czasu” złożono list intencyjny dotyczący stworzenia w Jastrzębiu- 
-Zdroju wielofunkcyjnego Pawilonu Porozumienia Jastrzębskiego imienia Lecha Kaczyńskiego – ma on służyć między innymi pielęgnowaniu pamięci o tamtych 
wydarzeniach oraz edukacji
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Tomasz Cudny: Chcę być oceniany po czynach

JSW podnosi pensje i pracuje 
nad aktualizacją strategii

Na siedmiu sztalugach
Na siedmiu sztalugach, a właściwie na sześciu i jednym arkuszu papieru rozłożonym na ziemi, 
uczestnicy pleneru zorganizowanego w kopalni Wieczorek 12 września 2012 roku uwieczniali 
węglem wieżę szybową i zabudowania okolicy szybu Pułaski. Warsztat zorganizowało w ramach 
tegorocznej Industriady Stowarzyszenie  Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Nikiszowca, przy współpracy 
kierownictwa kopalni.
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– Chcę być oceniany po czynach, nie 
na podstawie obietnic – zadeklarował 
krótko po objęciu sterów w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej jej nowy prezes Tomasz 
Cudny. Wśród priorytetów wymieniał mię-
dzy innymi kontynuację inwestycji słu-
żących maksymalizacji produkcji węgla 
koksowego, aktualizację strategii Gru-
py Kapitałowej JSW oraz porozumienie 
ze stroną społeczną i zakończenie sporów 
zbiorowych w firmie. Ten ostatni punkt 
już został zrealizowany – 13 września za-
rząd spółki i reprezentatywne organizacje 
związkowe zawarły porozumienie prowa-
dzące do 5-proc. wzrostu płac w tym roku 
zamiast podwyżki o 3,4 proc., wdrożonej 
od lipca przez poprzedni zarząd, kiero-
wany przez Barbarę Piontek. 

Pracownicy JSW dostaną też od  
3,1 tys. do 4,3 tys. złotych jednorazowej 
nagrody. – Stanąłem do konkursu z my-
ślą o tym, aby kontynuować pracę przez 
dwie kadencje. Tyle czasu potrzeba, aby 
Jastrzębska Spółka Węglowa nie tylko 
odzyskała należną jej pozycję w polskim 
i europejskim systemie gospodarczym, 
ale także ją umocniła – ocenia prezes. 
Jego zdaniem jest szansa, że w kolejnych 
kwartałach spółka odczuje pozytywne 
skutki rynkowego ożywienia.

KOMPROMIS PŁACOWY
Nowy szef JSW już w pierwszych 

dniach urzędowania zapowiedział dą-
żenie do kompromisu w sprawach pła-
cowych. – Chcę jak najszybciej dopro-
wadzić do zakończenia trzech sporów 
zbiorowych – mówił. Od 1 lipca tego 
roku płace w JSW wzrosły o 3,4 proc., 
jednak reprezentatywne organizacje 
związkowe uważały, że powinny wzro-
snąć o 6 proc. Związki domagały się 
także kilkutysięcznych jednorazowych 
świadczeń wyrównujących brak podwy-
żek w poprzednich latach. 

3 września uzgodniono, 
że z początkiem września 
wynagrodzenia około 
22-tysięcznej załogi JSW wzrosną 
o 1,6 proc., co wraz z obowiązującą 
od lipca podwyżką o 3,4 proc. 
oznacza 5-proc. wzrost płac 
w tym roku. Natomiast 
1 października pracownicy 
zatrudnieni pod ziemią otrzymają 
4,3 tys. złotych jednorazowej 
nagrody (związkowcy postulowali 
początkowo 5 tys. złotych), 
pracownicy zakładów przeróbki 
mechanicznej węgla 3,5 tys. 
złotych (związki postulowały 
4 tys. złotych), a pozostali 

pracownicy 3,1 tys. złotych (wobec 
związkowej propozycji  
3,5 tys. złotych). Łącznie JSW wyda 
w tym roku na nagrody 
113,5 mln złotych, a tegoroczny 
koszt realizacji całego 
porozumienia – wraz z podwyżką 
stawek i podniesieniem wartości 
posiłków profilaktycznych do  
21 złotych dziennie – wyniesie 
139,3 mln złotych.

– Zapewniam, że temat wynagro-
dzeń będzie traktowany przez zarząd 
bardzo poważnie. Trzeba jednak pa-
miętać, iż nawet najbardziej uzasad-
nione oczekiwania strony społecznej 
można zaspokoić tylko wtedy, gdy firmę 
na to stać. Jestem przekonany, że wspól-
nie z reprezentatywnymi organizacjami 
związkowymi znajdziemy rozwiązanie 
korzystne dla załogi i dla spółki – mówił 
prezes. Na realizację tych zapowiedzi 
nie trzeba było długo czekać. 13 wrze-
śnia uzgodniono, że z początkiem wrze-
śnia wynagrodzenia około 22-tysięcznej 
załogi JSW wzrosną o 1,6 proc., co wraz 
z obowiązującą od lipca podwyżką 
o 3,4 proc. oznacza 5-proc. wzrost płac 
w tym roku. Natomiast 1 październi-
ka pracownicy zatrudnieni pod ziemią 
otrzymają 4,3 tys. złotych jednorazowej 
nagrody (związkowcy postulowali po-
czątkowo 5 tys. złotych), pracownicy 
zakładów przeróbki mechanicznej wę-
gla 3,5 tys. złotych (związki postulowały 
4 tys. złotych), a pozostali pracownicy 
3,1 tys. złotych (wobec związkowej pro-
pozycji 3,5 tys. złotych). Łącznie JSW 
wyda w tym roku na nagrody 113,5 mln 
złotych, a tegoroczny koszt realizacji ca-
łego porozumienia – wraz z podwyżką 
stawek i podniesieniem wartości po-
siłków profilaktycznych do 21 złotych 
dziennie – wyniesie 139,3 mln złotych. 
Porozumienie kończy spory zbiorowe 
w firmie i wyczerpuje roszczenia dzia-
łających w JSW reprezentatywnych 
związków.

UTRZYMAĆ STRATEGICZNE 
INWESTYCJE
W pierwszej połowie 2022 roku JSW 

zamierza przedstawić zaktualizowaną 
strategię działania. – Otoczenie rynko-
we JSW podlega dynamicznym zmia-
nom. Europejski Zielony Ład i Polski 
Ład to dwa olbrzymie projekty gospo-
darcze, w których musimy określić swoje 
miejsce. Dlatego teraz trzeba skoncen-
trować się na zaktualizowaniu strategii 
Grupy JSW – tłumaczy prezes. Wśród 
priorytetów nowej strategii z pewno-
ścią pozostanie maksymalizacja udziału 
węgla koksowego w ogólnej produkcji, 
co wymaga inwestycji w udostępnia-
nie nowych złóż tego surowca. Tylko 

w tym roku Grupa JSW wyda na inwe-
stycje około 2,6 mld złotych, w tym około  
2 mld złotych w samej JSW. Spółka nie 
zamierza natomiast przejmować innych 
kopalń, na przykład Bielszowic. – Mamy 
swoje kopalnie, w które musimy inwe-
stować, skupiamy się na udostępnianiu 
własnych złóż – podkreśla prezes.

STAĆ NAS NA TYLE, ILE 
WYPRACOWALIŚMY
W ocenie Tomasza Cudnego JSW 

wciąż działa w niestabilnej sytuacji 
rynkowej, jednak rynek otwiera przed 
Spółką perspektywę stabilizacji. – Mamy 
do czynienia z szybkim wzrostem cen 
węgla koksowego. Sądzę, że wkrótce bę-
dziemy odczuwać dobrą koniunkturę. 
Opóźnienie, z jakim Spółka odczuwa po-
zytywne skutki ożywienia rynkowego, 
wynika z systemu zawierania kontrak-
tów – tłumaczy Tomasz Cudny. Idealną 
sytuacją byłaby długoterminowa stabi-
lizacja cen na poziomie pozwalającym 
systematycznie spłacać zobowiązania, 
realizować plany inwestycyjne i za-
pewnić załodze godne wynagrodzenie 
za wydajną pracę, a akcjonariuszom per-
spektywy na zysk na bardzo dobrym 
poziomie. Niestety to idealny model. Nie 

możemy żyć akonto przyszłych sukce-
sów. Stać nas na tyle, ile aktualnie wy-
pracowaliśmy – zastrzega. Pytany o po-
tencjalne zagrożenia dla kondycji JSW, 
wymienia nagłe załamanie koniunktury, 
możliwe negatywne skutki zapowiada-
nej kolejnej fali pandemii oraz nieprze-
widziane trudności geologiczno-górnicze 
w kopalniach.

BEZ KONFLIKTU INTERESÓW
Przed przyjściem do JSW Tomasz 

Cudny był prezesem Tauronu Wydo-
bycie, który spierał się z należącym 
do Grupy JSW Przedsiębiorstwem Bu-
dowy Szybów w sprawie szybu Grzegorz 
w Jaworznie, który dla Taurona buduje 
PBSz. – Publicznie gwarantuję, że choć 
nie ma tu sprzeczności interesów, 
wstrzymam się od głosu w sytuacjach, 
które mogłyby stwarzać choć cień jakich-
kolwiek podejrzeń. Taka informacja bę-
dzie zawarta w protokołach z posiedzeń 
zarządu. W tym przypadku zasadę za-
kazującą reprezentowania sprzecznych 
interesów traktuję znacznie szerzej, niż 
nakazują to najostrzejsze interpretacje 
tych norm prawnych – zapewnia prezes 
jastrzębskiej spółki.

HK
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Sytuacja na międzynarodowym rynku wę-
gla zdaje się przeczyć tezie o schyłkowości 
tego paliwa. Ostatnie kwartały przynio-
sły znaczący wzrost cen rynkowych wę-
gla energetycznego, które we wrześniu 
przekroczyły w europejskich portach ARA 
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) po-
ziom 160 dolarów za tonę, wobec prawie 
70 dolarów jeszcze niespełna trzy kwarta-
ły wcześniej. Tym samym w ciepłowniach 
i wśród indywidualnych odbiorców wraca 
do łask – tańszy od importowanego – wę-
giel od krajowych producentów. 

W wielu składach opałowych suro-
wiec zauważalnie podrożał, choć jego 
największy producent, Polska Grupa 
Górnicza, zapewnia o stabilnej polity-
ce cen węgla dla sektora komunalno-
-bytowego. Znaczący wzrost cen węgla 
na międzynarodowych rynkach nie 
przekłada się na podobną zwyżkę cen 
dla krajowego sektora komunalno-byto-
wego – uspokajają producenci.

PGG: CENY NIE ROSNĄ 
Z NASZEGO POWODU
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej – 

największego krajowego producenta 
węgla opałowego dostarczanego do go-
spodarstw domowych – informuje, iż 
wzrosty cen na rynku nie są wynikiem 
prowadzonej przez spółkę polityki ceno-
wej. Ceny węgla opałowego są ustalane 
z góry na rok i tylko w nadzwyczajnych 
okolicznościach, a takie nie występują, 
mogą być podnoszone – oświadczyła 
w pierwszych dniach września górnicza 
spółka, która realizuje sprzedaż węgla 
opałowego poprzez sieć autoryzowa-
nych sprzedawców, za pośrednictwem 
sklepu internetowego oraz za gotówkę. 
– Istotny i stale zwiększający się udział 
w sprzedaży mają paliwa kwalifikowane 

do spalania w kotłach automatycznych 
piątej klasy. PGG planuje sprzedaż tych 
paliw w 2021 roku na poziomie około 
700 tys. ton – poinformowała Grupa.

Węgiel dostarczany do krajowych 
ciepłowni oraz węgiel opałowy na ry-
nek komunalno-bytowy to trzecia część 
całej sprzedaży surowca z Polskiej Gru-
py Górniczej. W ostatnich latach łącz-
na sprzedaż do odbiorców z obu seg-
mentów nieznacznie wzrosła. Szacuje 
się, że węgiel z PGG zasila nawet trzy 
czwarte polskich ciepłowni oraz około 
40 proc. ogrzewanych węglem domów 
i obiektów komunalnych. W okresie 
dekoniunktury, kiedy węgiel można 
było tanio kupić na międzynarodowych 
rynkach, niektóre ciepłownie, które 
nie miały z PGG długoterminowych 
umów, chętnie korzystały z importo-
wanego surowca. Teraz jest to dla nich 
nieopłacalne. 

KRAJOWY WĘGIEL – TAŃSZY 
I NIEZAWODNY
W tym roku do ciepłownictwa trafi 

około 16 proc. sprzedanego przez PGG 
węgla, zaś rynek komunalno-bytowy zu-
żyje około 17 proc. surowca z kopalń naj-
większego krajowego producenta. Grupa, 
rozwijająca między innymi produkcję 
tzw. ekogroszków, zamierza kierować 
na rynek kolejne produkty przeznaczone 
do ogrzewania domów. Planowane jest 
zwiększenie ilości produkowanych paliw 
kwalifikowanych, a już niebawem klien-
ci będą mogli nabyć także tzw. paliwa 
niskoemisyjne, ograniczające zjawisko 
powstawania smogu. Z ciepłowniami 
firma podpisuje wieloletnie kontrakty 
handlowe z wbudowanymi mechani-
zmami indeksacji cen. Ich konstrukcja 
sprawia, że coroczne zmiany cen węgla 
z reguły nie przekraczają kilku punktów 

procentowych i wynikają ze zmian ści-
śle określonych parametrów, co pozwala 
stronom kontraktu na ich monitorowanie 
oraz podejmowanie działań dostosowaw-
czych. Tym samym istotne wahania ryn-
kowych cen węgla mają być niwelowane 
przez dostawy surowca po z góry okre-
ślonej cenie, co przekłada się na stabilne 
ceny dla odbiorców ciepła. Gdyby zasto-
sować aktualne ceny rynkowe, taryfy cie-
płownicze musiałyby wzrosnąć nawet 
o kilkadziesiąt procent.

PRZEDE WSZYSTKIM 
STABILNOŚĆ
Z danych wynika, że na przykład 

w 2018 roku, kiedy wartość rynkowego 
indeksu wzrosła rok do roku o 22 proc., 
ceny węgla dla odbiorców, z którymi 
PGG zawarła wieloletnie kontrakty, 
wzrosły o około 5 proc. W zeszłym 
roku, kiedy średnioroczna wartość in-
deksu wzrosła o 3 proc., PGG wprowa-
dziła zniżki dla ciepłowni systematycz-
nie odbierających zakontraktowany 
węgiel. W minionych dwóch latach, 
przy ponad 3-proc. inflacji, średnie 
ceny węgla opałowego z kopalń Grupy 
nie zmieniły się, zaś w latach 2019–
2021 spadły średnio o około 2 proc., 
przy inflacyjnym spadku siły nabyw-
czej pieniądza w tym okresie o około 
6 proc. W tym czasie ceny rosyjskiego 
węgla energetycznego, którego udział 
w imporcie tego typu surowca do Polski 
przekracza 80 proc., wzrosły trzykrot-
nie, z minimalnego poziomu niespełna 
40 dolarów za tonę do przeszło 120 
dolarów za tonę.

PGE NIE REZYGNUJE 
Z KRAJOWEGO WĘGLA
Polska Grupa Górnicza stabili-

zuje także relacje z największymi 

odbiorcami z sektora energetycznego. 
W końcu ub.r. część dużych odbiorców 
– między innymi Grupa Tauron, Gru-
pa Azoty i Elektrociepłownia Będzin 
– wypowiedziała umowy na dostawy 
węgla z PGG. Chęć renegocjowania 
umowy wyraziła wówczas również 
Polska Grupa Energetyczna – strony 
podjęły rozmowy na temat wolume-
nów dostaw i cen węgla w kolejnych 
okresach. W końcu sierpnia PGG i PGE 
porozumiały się w tej sprawie, uzgad-
niając zasady współpracy do 2023 roku 
w ramach obowiązujących umów wie-
loletnich. – Przede wszystkim uzgod-
niono kwestie związane z dostawami 
węgla, które nie mogły zostać odebrane 
przez PGE w wyniku zmniejszonego za-
potrzebowania na energię elektryczną 
w związku z pandemią COVID-19 – poin-
formowała rzeczniczka PGE Małgorzata 
Babska, zapewniając, iż porozumienie 
osiągnięto w sposób kompromisowy, 
z poszanowaniem interesów obu stron. 
– Gwarantuje ono ciągłość współpracy 
i pozwala na niezakłócone funkcjono-
wanie PGG, a dla PGE zapewnia rynko-
we warunki odbioru zakontraktowa-
nego węgla kamiennego – zapewniła 
rzeczniczka wiodącej energetycznej 
Grupy. – Nieprzerwane dostawy węgla 
kamiennego są dla nas priorytetem, 
a PGG jest naszym kluczowym partne-
rem. Stabilne ramy współpracy są w in-
teresie obu firm, dlatego nie miałem 
wątpliwości, że wypracujemy kompro-
misowe rozwiązanie – skomentował 
prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Kon-
trakty PGG z energetyką są konstruowa-
ne tak, by ograniczyć ryzyko biznesowe 
obu stron, wynikające między innymi 
ze zmienności cen rynkowych, dostęp-
ności surowca czy jego jakości. 
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PGG deklaruje stabilną politykę cenową

Odejście od węgla? Nie tak szybko

Kierowany przez Tomasza Rogalę dotych-
czasowy zarząd Polskiej Grupy Górniczej 
został powołany na kolejną roczną ka-
dencję – zdecydowała w sierpniu rada 
nadzorcza spółki. 

– Decyzję podjęto zgodnie z zapisami 
statutu PGG w związku z trwającym pro-
cesem transformacji górnictwa i potrzebą 
zapewnienia kontynuacji zarządu w cza-
sie opracowywania strategicznych dla 
spółki planów – poinformowała Grupa, 
w której zarządzie w chwili powołania 
zasiadali – obok prezesa Rogali – także 
wiceprezes ds. produkcji Rajmund Horst, 
wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Jan-
czewski i wiceprezes ds. finansowych An-
drzej Paniczek. We wrześniu do zarządu 
dołączył wiceprezes ds. sprzedaży Adam 
Gorszanów – wcześniej pełnomocnik za-
rządu Grupy ds. handlu, który wygrał 

konkurs na stanowisko wiceprezesa. 
O tę funkcję ubiegało się pięciu kandy-
datów, z których trzech spełniło kryteria 
formalne. Wakat na stanowisku wicepre-
zesa ds. sprzedaży trwał blisko dwa i pół 
roku, kiedy z pracy w zarządzie PGG zre-
zygnował Adam Hochuł. Jego obowiązki 
przejął wówczas prezes Tomasz Rogala.

SPRZEDAŻ W RĘKACH FACHOWCA
Adam Gorszanów jest absolwentem 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Ukończył również podyplomo-
we studia z zakresu zarządzania w Szko-
le Głównej Handlowej w Warszawie. 
Od 2008 roku był członkiem, a później 
także przewodniczącym Rady Autoryzo-
wanych Sprzedawców Kompanii Węglo-
wej, współinicjatorem stworzenia i pre-
zesem Izby Gospodarczej Sprzedawców 

Polskiego Węgla, promującej najbardziej 
efektywne wykorzystanie tego paliwa 
w celach opałowych. W ostatnich latach 
był między innymi wiceprezesem ka-
towickiego Węglokoksu oraz prezesem 
Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Kato-
wicach. W latach 1990–1994 współtworzył 
odradzający się samorząd terytorialny 
w Gliwicach, był miejskim radnym i człon-
kiem zarządu miasta. Był też członkiem 
Rady Naukowej Polskiego Instytutu Geo-
logicznego, Rady Fundacji Gospodarki 
Rynkowej oraz Rady Górniczej przy Mi-
nistrze Środowiska, ekspertem w zakresie 
sprzedaży węgla i rewitalizacji terenów 
pogórniczych.

PROFESOR POPROWADZI RADĘ
Od września Polska Grupa Górnicza 

ma również nowego przewodniczącego 
rady nadzorczej. Został nim sekretarz 

naukowy Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach, prof. Adam Smoliński – 
uznany specjalista i autorytet w zakresie 
czystych technologii węglowych. W GIG 
kieruje pracami Laboratorium Zaawan-
sowanych Technologii Energetycznych 
w Centrum Czystych Technologii Węglo-
wych. Jest autorem około 200 publikacji 
naukowych; jego nazwisko znalazło się 
między innymi w prestiżowym rankin-
gu ’s TOP 2% Scientists, który grupuje 
160 tys. najczęściej cytowanych naukow-
ców na świecie. Poprzedni przewodniczący 
rady PGG Michał Stępniewski 25 czerw-
ca zrezygnował z członkostwa w tym 
gremium – od tego czasu jego obowiązki 
pełnił wiceprzewodniczący, prof. Krystian 
Probierz. Członkami rady są dziś także: 
Tomasz Kusio, Tomasz Heryszek, Zbigniew 
Karwowski, Mariusz Skowronek, Aleksan-
der Sobolewski i Tomasz Rawecki. MH

Z A R Z Ą D  P G G  P O W O Ł A N Y  N A  K O L E J N Ą  R O C Z N Ą  K A D E N C J Ę

Prof. Adam Smoliński szefem rady nadzorczej PGG, 
Adam Gorszanów w zarządzie spółki
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PKN Orlen chce osiągnąć ją w 2050 roku, 
zaś koncern KGHM Polska Miedź, któ-
ry w Bytomiu Odrzańskim planuje bu-
dowę pierwszej zeroemisyjnej kopalni, 
już za niespełna 10 lat chce pozyskiwać 
połowę energii ze źródeł odnawialnych. 
O tym, że czarne złoto wciąż ma swój ry-
nek, przypominał prezes Bogdanki Artur 
Wasil, deklarując, że podlubelska kopalnia 
chce produkować węgiel – w przyszłości 
również koksowy – tak długo, jak będzie 
potrzebny.

BOGDANKA: PRODUKUJEMY 
WĘGIEL TAK DŁUGO, JAK JEST 
TO MOŻLIWE

– Nasz model ma się opierać na pro-
stym założeniu: produkujemy węgiel 
tak długo, jak jest to możliwe. Chcemy 
na nim zarabiać i inwestować w inne 
branże, obszary, gałęzie gospodarki – 
po to żeby tworzyć równoważne miejsca 
pracy na terenie powiatu łęczyńskiego 
i województwa lubelskiego – tłumaczył 
prezes Lubelskiego Węgla – firmy, z któ-
rą, bezpośrednio i w otoczeniu, zwią-
zanych jest ponad 10 tys. miejsc pra-
cy. – Mówimy o węglu energetycznym, 
ale również o węglu semi-koksowym 
i przygotowaniu, rozpoznaniu obszarów 
w kierunku węgla koksowego – właśnie 
po to, żeby możliwie najdłużej prowa-
dzić naszą działalność, z której mamy 
99,9 proc. przychodów ze sprzedaży 
– tłumaczył Artur Wasil, podkreślając, 
że choć obecnie Bogdanka jest najbar-
dziej efektywną kopalnią w Polsce, 
może to nie wystarczyć w konkurencji 
z górnictwem światowym. – Widzimy ko-
nieczność porównania się z kopalniami 
światowymi, musimy rozważać wszyst-
kie możliwe scenariusze i potencjalnych 
konkurentów na rynku węgla. Stąd 
mimo tego, że mamy wysoką wydajność 
przeciętnie na pracownika, jest ona da-
lece niewystarczająca, jeżeli popatrzymy 
na wydajności w kopalniach w obszarze 
światowym – mówił prezes Bogdanki, za-
powiadając działania na rzecz wzrostu 
efektywności i konkurencyjności na ryn-
ku poprzez dywersyfikację produkcji 
– ma ją zapewnić przyszłe rozpoczęcie 
eksploatacji węgla koksowego. O tym, 
że węgiel koksowy jest perspektywiczną 
gałęzią węglowego biznesu, może świad-
czyć obecność na Forum w Karpaczu 
Tomasza Cudnego, szefa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, która jest największym 
europejskim producentem tego surowca. 
Nie było natomiast wiodących śląskich 
producentów węgla energetycznego.

KONSTRUKCJA NABE I UMOWA 
SPOŁECZNA – JESZCZE W TYM 
ROKU

O perspektywie pozbycia się węgla 
z własnego portfolio, a docelowo tak-
że z krajowego miksu energetycznego, 
szeroko dyskutowali natomiast sze-
fowie grup energetycznych będących 
w przededniu wydzielenia aktywów 
węglowych do Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego (NABE). 
Ruszyły przygotowania do tego proce-
su, a dynamika dalszych działań zależy 
od zielonego światła ze strony rządu. 
– Chciałbym, aby we wrześniu doszło 
do przyjęcia przez rząd tej strategii, któ-
rą w czerwcu konsultowaliśmy, a która 
przesądziła o kierunku transformacji 
energetyki. Gdyby tak było, moglibyśmy 
spokojnie pracować, jeśli chodzi o biznes 
i jeśli chodzi o rozmowy ze stroną spo-
łeczną – mówił podczas jednego z paneli 
wiceminister aktywów państwowych 
Artur Soboń. – Chcielibyśmy w tym roku 
przesądzić już kwestie konstrukcyjne, 
czyli ścieżkę wydzielania aktywów 
i umowę społeczną ze związkami, tak 
aby w przyszłym roku zacząć przepro-
wadzenie tego procesu – to na pewno 
nie będzie proces, który zakończy się 
w kilka miesięcy – dodał wiceszef MAP. 
Rozmowy z działającymi w energetyce 
i węglu brunatnym związkami rozpoczę-
ły się 1 września, a następnie przenio-
sły się na szczebel zespołów roboczych. 
Kolejne spotkanie plenarne odbędzie 
się prawdopodobnie pod koniec mie-
siąca. – Chcę jasno powiedzieć, że to, 
co otrzymaliśmy od strony społecznej, 
to jest propozycja strony społecznej. Ża-
den przecinek w tej propozycji nie jest 
dzisiaj uzgodniony – zaznaczył Artur 
Soboń, odnosząc się do informacji me-
dialnych, według których projekt umo-
wy przewiduje dodatkowe premie dla 
energetyków i wysokie wynagrodzenia 
związkowców z tej branży. Podkreślił 
determinację strony rządowej, by doszło 
do zawarcia akceptowalnej dla obu stron 
umowy społecznej, dającej gwarancję 
przeprowadzenia transformacji w wa-
runkach zgody społecznej.

BLOKI WĘGLOWE W NABE 
DO POŁOWY PRZYSZŁEGO 
ROKU?
Równolegle trwają przygotowania 

do wydzielenia aktywów węglowych 
z grup energetycznych. Polska Grupa 
Energetyczna liczy, że może do tego 
dojść już w pierwszym lub drugim 
kwartale przyszłego roku. – Proces 
przygotowania NABE przebiega zgodnie 

z harmonogramem. MAP prowadzi w tej 
chwili rozmowy ze stroną społeczną. 
My przygotowujemy się organizacyjnie, 
wydzielając działalności, które pozwolą 
w przyszłości NABE decydować samej 
o sobie, być samowystarczalną. Życzyli-
byśmy sobie wydzielenia aktywów wę-
glowych w pierwszym–drugim kwartale 
przyszłego roku i zgodnie z tym planem 
mniej więcej idziemy – deklarował pre-
zes Polskiej Grupy Energetycznej Woj-
ciech Dąbrowski. Obecnie PGE, razem 
z Eneą i Tauronem, jest w trakcie wy-
boru jednej grupy doradców do proce-
su. Projekt transformacji sektora ener-
getycznego przewiduje nabycie przez 
Skarb Państwa od PGE, Enei i Tauronu 
wszystkich aktywów związanych z wy-
twarzaniem energii w elektrowniach 
zasilanych węglem kamiennym i bru-
natnym, w tym spółek serwisowych. 
Wśród nabywanych aktywów znajdą 
się również kopalnie węgla brunatne-
go. Nabycie tych aktywów poprzedzi 

wewnętrzna reorganizacja koncernów 
energetycznych, proces due diligence 
i wycena wydzielanych aktywów. Ich 
integratorem ma być spółka PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna.

KIERUNEK: OZE
Odejście od węgla ma pozwolić gru-

pom energetycznym na rozwój w kie-
runku odnawialnych źródeł energii. 
– Stawiamy na OZE, chcemy, by ten 
segment był dominujący w Grupie PGE 
po wydzieleniu aktywów węglowych 
i realizacji projektów offshore. Projekt 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
będzie narzędziem do osiągnięcia przez 
nas zeroemisyjności. Poza wiatrakami 
na morzu chcemy rozwijać fotowol-
taikę i lądową energetykę wiatrową 
– mówił prezes Wojciech Dąbrowski, 
przypominając, iż zgodnie ze swoją 
strategią PGE chce mieć do 2040 roku 
6,5 GW mocy w morskiej energetyce 
wiatrowej. Natomiast do 2030 roku 

FORUM EKONOMICZNE W KARPACZU. Gdyby gospodarcze znaczenie 
węgla kamiennego oceniać po programie tegorocznego 

Forum Ekonomicznego w Karpaczu, śmiało można by uznać 
to paliwo za marginalne i niezasługujące na większą uwagę. 
Choć w ostatnich miesiącach międzynarodowe ceny węgla 

energetycznego poszybowały do najwyższych od lat poziomów, 
a globalny popyt rośnie, przyszłości węgla nie poświęcono 

w całości ani jednej z licznych debat tego najstarszego 
i najbardziej prestiżowego w Polsce spotkania biznesu i polityki. 
Podczas 30., jubileuszowej edycji Forum, które prawdopodobnie 
już na stałe przeniosło się z Krynicy-Zdroju do Karpacza, szeroko 

dyskutowano natomiast o tym, kiedy, jak i jakim kosztem 
od węgla odejść oraz czym to paliwo zastąpić, zaś uczestniczące 

w nim firmy prześcigały się w deklaracjach dążenia 
do neutralności klimatycznej. 

W czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zamiast o roli węgla w gospodarce dyskutowano o tym, jak od niego odejść. Przedstawiciele firm prześcigali się w deklaracjach 
o dążeniu do neutralności klimatycznej

W Karpaczu cicho o węglu,
głośno o świecie bez węgla
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Grupa chce wybudować 3 GW w foto-
woltaice oraz rozbudować portfel lądo-
wych farm wiatrowych o co najmniej 
1 GW. PGE buduje także elektrownię 
gazową w Dolnej Odrze o mocy około 
1400 MW (PGNIG szacuje, że w ciągu 
najbliższych 10 lat krajowe zapotrze-
bowanie na gaz może wzrosnąć nawet 
o 50 proc.), z możliwością przyszłego 
współspalania wodoru.

NADCHODZI CZAS WODORU
Jednym z wydarzeń 30. Forum Eko-

nomicznego w Karpaczu było powoła-
nie – w obecności premiera Mateusza 
Morawieckiego – Dolnośląskiej Doliny 
Wodorowej. – Sądzę, że wodór będzie 
miał gigantyczną, być może największą 
rolę w transformacji technologii na ca-
łym świecie – ocenił szef rządu. – Dolina 
Wodorowa to powiązania i współpraca 
między instytucjami świata biznesu, go-
spodarki, uczelni, samorządów, między 
instytucjami, które mają bezpośredni 

interes w wykorzystaniu źródeł wodo-
rowych – tłumaczył premier. W Karpa-
czu list intencyjny powołujący Dolno-
śląską Dolinę Wodorową podpisało 25 
podmiotów, w tym firmy przemysłowe, 
uczelnie techniczne i samorządy. Wśród 
założycieli są między innymi KGHM 
Polska Miedź, Toyota Manufacturing 
Poland, Politechnika Wrocławska i wo-
jewództwo dolnośląskie. Premier przy-
pomniał, że Polska jest piątym na świe-
cie producentem wodoru, a powołana 
Dolnośląska Dolina Wodorowa drugim 
takim przedsięwzięciem – po Podkar-
packiej Dolinie Wodorowej powołanej 
do istnienia przed kilkoma miesiącami. 
– Wodór, który jest najlżejszym pier-
wiastkiem, będzie miał gigantyczną, być 
może nawet największą w najbliższych 
dziesięcioleciach rolę w transformacji 
technologii na całym świecie – przeko-
nywał Morawiecki. 

Niedawno także PKN Orlen objął 
rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej 
Doliny Wodorowej, do której będzie na-
leżeć 16 podmiotów z doświadczeniem 
w rozwijaniu tej technologii. Obecnie 
Orlen, który ogłosił, że do 2050 roku chce 
być neutralny klimatycznie, realizuje 
60 różnych projektów środowiskowych, 
między innymi składowania i wykorzy-
stania CO2 oraz produkcji tzw. zielonego 
wodoru.

KURTYKA: PRZED NAMI 
„WODOROWA JESIEŃ”
Minister klimatu i środowiska Mi-

chał Kurtyka zapowiedział, że jesienią 
można spodziewać się bardzo wielu do-
brych wiadomości w zakresie wykorzy-
stania wodoru, między innymi przyjęte 
będą fundamentalne zmiany regulacyj-
ne dotyczące rozwoju polskiej gospodar-
ki wodorowej. Podkreślił, że podpisanie 
listu intencyjnego w sprawie utworzenia 
Dolnośląskiej Doliny Wodorowej to inau-
guracja „wodorowej jesieni”, w trakcie 
której wiele się wydarzy. Chodzi między 
innymi o programy służące promocji 
wodoru, jak Zielony Transport Publicz-
ny czy Nowa Energia. Jesienią ma też 
zostać przyjęta powstająca od ponad 
roku Polska Strategia Wodorowa, która 
w ostatnich miesiącach była konsulto-
wana, a obecnie pracuje nad nią Komi-
tet Stały Rządu. – Jestem przekonany, 
że wkrótce Rada Ministrów przyjmie 
ten ważny, horyzontalny, strategiczny 
dokument dotyczący rozwoju rynku, wy-
znaczenia działań i zasadniczych celów 
związanych z wprowadzeniem techno-
logii wodorowych w obszarze energe-
tyki, ciepłownictwa, transportu oraz 
zbudowania infrastruktury wodorowej. 

W czasie Forum Ekonomicznego w Karpaczu zamiast o roli węgla w gospodarce dyskutowano o tym, jak od niego odejść. Przedstawiciele firm prześcigali się w deklaracjach 
o dążeniu do neutralności klimatycznej
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W Karpaczu cicho o węglu,
głośno o świecie bez węgla

Jest niezwykle istotne, abyśmy przeszli 
do produkcji zeroemisyjnego wodoru, 
także zielonego – mówił wiceminister 
klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE 
Ireneusz Zyska.

ZIELONE MA ZNACZYĆ 
OPŁACALNE
Nadal rozwijana będzie również fo-

towoltaika. Wiceminister Zyska zapew-
niał, że nowe rozwiązania prawne doty-
czące prosumentów, czyli jednoczesnych 
wytwórców i konsumentów energii z od-
nawialnych źródeł, wciąż będą dla nich 
atrakcyjne ekonomicznie. Jak ocenił, 
w końcu tego roku liczba prosumentów 
w Polsce, dziś wynosząca około 700 tys., 
może zbliżyć się do miliona. W czerwcu 
resort klimatu i środowiska przekazał 
do konsultacji projekt zmiany ustawy 
o OZE zakładający, że od 2022 roku nowi 
prosumenci nie będą już mieli prawa 
korzystać z tzw. opustów. Dziś mogą 
odebrać z sieci 80 proc. oddanej do niej 
energii elektrycznej bez żadnych dodat-
kowych opłat przy półrocznym okresie 
rozliczenia. W praktyce sieć służy pro-
sumentowi za magazyn. Projekt mini-
sterstwa zakłada, że od 2022 roku nowi 
prosumenci będą sprzedawać nadwyżkę 
energii co najmniej po cenie rynkowej. 
Dodatkową energię na własne potrze-
by będą musieli kupić, ponosząc pełne 
opłaty. – Jesteśmy zmuszeni do odejścia 
od opustów, ale zapewniam: pracuje-
my nad tym, aby te nowe rozwiązania 
były nadal atrakcyjne ekonomicznie dla 
obecnych i dla przyszłych prosumentów 
– zapewnił wiceminister. Przypomniał, 
że proponowane nowe zasady mają 
dotyczyć nowych prosumentów, zaś ci, 
którzy wejdą do systemu przed końcem 
2021 roku, czyli wyprodukują pierwszą 
kilowatogodzinę energii i wprowadzą 
ją do sieci, będą mogli rozliczać się za po-
mocą opustu jeszcze przez 15 lat. 

PIERWSZA ZEROEMISYJNA 
KOPALNIA
Defensywa, w jakiej na forum w Kar-

paczu zdawał się być węgiel kamienny, 
nie dotyczy całego przemysłu wydo-
bywczego. Prezes KGHM Polska Miedź 
Marcin Chludziński zapowiedział roz-
wój dwóch nowych przedsięwzięć gór-
niczych miedziowego giganta – pierw-
szy to projekt w sąsiadujących z obecną 
działalnością spółki złożach w Bytomiu 
Odrzańskim w województwie lubuskim, 
gdzie obecnie trwa etap identyfikacji 
złoża. Spółka chce maksymalnie przy-
spieszyć ten projekt. – Powołujemy w tej 
chwili specjalny ośrodek, który będzie 
projektował tę kopalnię w taki sposób, 

żeby to był pierwszy w świecie, pierw-
szy w Europie projekt kopalni zeroemi-
syjnej. Będziemy tam zużywać czystą 
energię, maszyny będą elektryczne, 
co sprawi, że emisja CO2 będzie mała 
albo zerowa. To jest prawdziwa ekolo-
gia w górnictwie miedzi – zapowiedział 
szef KGHM. Strategia spółki obejmuje 
też wydobycie soli potasowych nazywa-
nych polihalitami w Pucku na Pomorzu, 
na potrzeby produkcji ekologicznych 
nawozów.

NOWE KOPALNIE NIE 
POZBAWIĄ SAMORZĄDÓW 
UNIJNYCH ŚRODKÓW?
Wśród wielu wiodących tematów 

Forum w Karpaczu było również wy-
korzystanie przez Polskę unijnych fun-
duszy – w tym środków z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, który 
ma łagodzić skutki odchodzenia od wę-
gla w energetyce. W ostatnich miesią-
cach niepokój części samorządowców 
i parlamentarzystów z województwa 
śląskiego budzi sprawa ewentualnego 
wyłączenia wsparcia FST dla regionów, 
subregionów czy powiatów, w których 
może być rozwijane – na podstawie 
wydanych przez resort klimatu i śro-
dowiska koncesji – wydobycie węgla. 
Dotyczy to między innymi Mysłowic, 
gdzie prywatny inwestor ma już kon-
cesję wydobywczą na złoże Brzezin-
ka. – Mysłowice będą uczestniczyły 
w FST; absolutnie będziemy się starali 
ich ująć w tym. Według mnie wszystko, 
co dzieje się w sektorze prywatnym, nie 
powinno temu przeczyć – deklarował 
w kuluarach Forum Ekonomicznego 
wiceminister funduszy i polityki regio-
nalnej Waldemar Buda. – Nie ma prze-
pisu, który by zakazywał partycypacji 
w FST w związku z wydaniem koncesji 
na tę czy inną prywatną inwestycję – 
tłumaczył, podkreślając, iż nowe kon-
cesje wydobywcze dotyczą podmiotów 
prywatnych, a nie spółek Skarbu Pań-
stwa. Jak mówił Buda, żadne unijne 
przepisy nie wskazują, by jakakolwiek 
nowa koncesja wykluczała partycypację 
w środkach z tego funduszu. – Oczywi-
ście to nie ułatwia dyskusji, ale mamy 
to przepracowane z Komisją Europejską 
– jest tam świadomość tego, że to jest 
trochę poza decyzyjnością rządu w tej 
sprawie. Natomiast z punktu widzenia 
tego, nad czym mamy kontrolę, czyli 
spółek Skarbu Państwa i corowego sek-
tora wydobywczego, nikt nie zamierza 
tutaj żadnej inicjatywy otwierać. My nie 
podejmujemy takich inicjatyw – zapew-
niał Waldemar Buda.

 •
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Wielka Brytania, jak i cała reszta najwyżej 
cywilizowanego świata w przyspieszonym 
tempie odchodzi od węgla. National Grid 
ESO, brytyjski operator systemu energe-
tycznego, niedawno wyliczał kamienie 
milowe osiągnięte w drodze do zeroemi-
syjności brytyjskiej energetyki. 

Okres od kwietnia do czerwca ubie-
głego roku był najdłuższym w historii 
czasem bez energii z elektrowni węglo-
wych w brytyjskiej energetyce. Maj tegoż 
roku był najbardziej zielonym miesią-
cem w tym sektorze – emisja wyniosła 
tylko 143 g CO2 na kWh, a 5 kwietnia tego 
roku udało się nawet osiągnąć wynik 
39 g CO2/kWh. Najnowszym osiągnię-
ciem był udział zeroemisyjnych źródeł 
na poziomie 85,1 proc. A potem przycho-
dzi zima i wszystko to szlag trafia – oka-
zuje się, że bez węgla się nie da. Zwłasz-
cza obecnie, kiedy ceny gazu ziemnego 
biją historyczne rekordy. 

Prawdę mówiąc, nawet zimy nie trze-
ba, w tym roku kilka dni z mniejszym 
nasłonecznieniem i słabszym wiatrem 
wystarczyło, żeby trzeba było włączyć 
dodatkowe źródła emitujące dwutlenek 
węgla. Okazało się jednak, że gaz jest 
za drogi, żeby polegać tylko na nim, 
choć i tak jego udział w miksie energe-
tycznym 7 września tego roku skoczył 
do 46,5 proc. Energia z elektrowni wę-
glowych osiągnęła 2,2 proc. Malutko, ale 
biorąc pod uwagę, że w całym ubiegłym 
roku średnia udziału elektrowni węglo-
wych w miksie energetycznym zamknę-
ła się na 1,6 proc., a według zamierzeń 
do 2024 roku ten udział ma zniknąć 
całkowicie, to ten odsetek staje się już 

znaczącą liczbą. Pięć lat temu udział 
elektrowni węglowych sięgał 25 proc. 

Nie jest żadnym odkryciem, że w cza-
sie szybkich zmian zapotrzebowania 
to właśnie źródła emitujące CO2, czyli 
gazowe lub węglowe, można najłatwiej 
włączyć lub wyłączyć. Zwykle to, które 
z tych źródeł ruszają mocniej, wynika 
z rynkowych cen. Tym razem duże za-
potrzebowanie na gaz w czasie pocovi-
dowego przyspieszenia gospodarczego 

na całym świecie wywindowało jego 
ceny do historycznego maksimum, po-
wodując też niedobory w sprzedaży 
gazu do Europy. Według BBC spowo-
dowało to także niższą odbudowę re-
zerw gazu w wielu europejskich krajach. 
Może się więc okazać, że tej zimy węgiel 
znowu zacznie odgrywać większą rolę 
w systemach energetycznych ze względu 
na dostępność, ale także większą opłacal-
ność. Tu jednak mogą nieco namieszać 

wartości kosztów praw do emisji CO2, 
które także skaczą po historycznych 
szczytach. 

Na początku września koszt praw 
do emisji po raz pierwszy w historii 
przekroczył 60 euro, windując przy 
okazji w górę ceny energii, zwłaszcza 
w Polsce. PGE stwierdziła, że do 2030 
roku koszty ETS mogą dla polskich firm 
wynieść w sumie nawet 40 mld euro. 

– Myślę, że musimy zachować spokój 
przy cenach 60 euro – powiedziała wów-
czas Beatriz Yordi Aguirre, dyrektor w dy-
rekcji ds. klimatu Komisji Europejskiej 
odpowiedzialna za europejskie i mię-
dzynarodowe rynki emisji dwutlenku 
węgla. Przyznała jednak, że już wysokie 
ceny ETS to wynik między innymi re-
formy tego systemu i wycofania ogrom-
nej puli uprawnień z rynku, co miało 
podnieść koszt praw do emisji i zmusić 
firmy do szybszej dekarbonizacji. Komi-
sja Europejska zakładała, że ceny praw 
do emisji mogą sięgnąć nawet 80 euro. 
Po skoku cen pojawiły się głosy o koniecz-
ności wyrównania krajom unijnym tego 
wzrostu, czemu sprzeciwia się Frans 
Timmermans, który w związanych z kli-
matem pracach Komisji Europejskiej gra 
pierwsze skrzypce. – To całkowicie pod-
ważyłoby wiarygodność systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji – mówi 
Timmermans, całkowicie zapominając, 
że wiarygodność systemu pogrążyła sama 
Unia Europejska, sztucznie zawyżając 
ceny praw do emisji. 

To niedobra informacja dla węgla, 
ale także dla wszystkich konsumentów, 
bo będzie oznaczała dalszy wzrost cen 
energii.  PIOTR MYSZOR

Węgiel na świecie

Rynek broni węgla

FUNDUSZ HARVARDA O WARTOŚCI 42 MLD DOLARÓW 
MA ZAKOŃCZYĆ INWESTYCJE W PALIWA KOPALNE. 
Uniwersytet Harvarda ogłosił, że nie 
będzie już inwestować w paliwa ko-
palne, a zamiast tego wykorzysta swój 
kapitał w wysokości 42 mld dolarów 
na wspieranie zielonej energii. Pre-
zydent Lawrence Bacow powiedział, 
że kapitał uniwersytecki nie posiadał 
od czerwca bezpośrednich inwestycji 
w firmach zajmujących się poszukiwa-
niem lub rozwojem paliw kopalnych 
i nie będzie w nie inwestować w przy-
szłości. Uczelnia ma pośrednie inwe-
stycje w przemysł paliw kopalnych, ale 
według Bacowa są one „w trybie spły-
wu”. Powiedział, że inwestycje te, doko-
nane za pośrednictwem funduszy pri-
vate equity, stanowią mniej niż 2 proc. 
kapitału żelaznego. Ten ruch oznacza 
ostry zwrot w stanowisku uniwersytetu 
w tej sprawie w ciągu ostatnich 10 lat, 
który zmusił studenckich aktywistów 
do walki z administratorami i zdomi-
nował politykę kampusu. 
Uczelnia należąca do Ivy League, naj-
bogatsza w USA, pójdzie w ślady innych 
instytucji, takich jak University of Cali-
fornia i brytyjski Cambridge Universi-
ty, które zobowiązały się do pozbycia 
się swoich zasobów z przemysłu paliw 
kopalnych.

ZARZĄD LUCARY ZATWIERDZA ROZBUDOWĘ KO-
PALNI KAROWE O WARTOŚCI 514 MLN DOLARÓW. 
Kanadyjska firma Lucara Diamond 
ogłosiła, że jej zarząd formalnie zaak-
ceptował planowaną podziemną roz-
budowę kopalni Karowe w Botswanie, 
która ma przedłużyć okres jej eksplo-
atacji o 20 lat, czyli do 2040 roku. Za-
twierdzenie następuje po zamknięciu 
finansowym i spełnieniu wszystkich 
warunków poprzedzających pakiet za-
dłużenia o wartości 220 mln dolarów, 
ogłoszonym w lipcu. Lucara poinfor-
mowała, że pierwsze 170 mln dolarów 
będzie dostępne w połowie września, 
dodając, że całkowite koszty zostaną 
w dużej mierze pokryte poprzez po-
łączenie pożyczek, zasobów gotówko-
wych i finansowania kapitałowego.
Karowe pozostaje jedną z najbardziej do-
chodowych kopalni diamentów na świe-
cie, produkującą średnio 300 tys. kara-
tów rocznie. Kopalnia, która rozpoczęła 
działalność komercyjną w 2012 roku, 
stała się już jedyną w historii, która 
przyniosła ponad 1000-karatowe dia-
menty – 1758-karatowy Sewelô w 2019 
roku i 1109-karatowy Lesedi La Rona 
w 2015 roku, który sprzedano za 53 mln 
dolarów.
CHINY Z WYPRZEDAŻĄ REZERW INTERWE-
NIUJĄ NA RYNKU ROPY. Chiny dokonały 

bezprecedensowej interwencji na świa-
towym rynku ropy naftowej, uwalniając 
po raz pierwszy ropę ze swoich rezerw 
strategicznych z wyraźnym celem ob-
niżenia cen. Ma to znaczenie w obliczu 
rosnących kosztów energii w Chinach, 
nie tylko ropy, ale także węgla i gazu 
ziemnego oraz niedoborów energii 
elektrycznej w niektórych prowincjach, 
które zmusiły niektóre fabryki do ogra-
niczenia produkcji. Inflacja również 
gwałtownie rośnie, co jest polityczną 
bolączką Pekinu. W oświadczeniu Naro-
dowa Administracja Żywności i Rezerw 
Strategicznych poinformowała, że kraj 
wykorzystał swoje gigantyczne rezer-
wy ropy naftowej, aby złagodzić presję 
rosnących cen surowców. Nie zawiera-
ło ono dalszych szczegółów, ale osoby 
zaznajomione z tą sprawą powiedziały, 
że oświadczenie dotyczyło milionów 
baryłek, które rząd zaoferował w po-
łowie lipca.
Chiny sprzedają także inne towary 
ze swoich rezerw strategicznych, w tym 
miedź, aluminium i zboża. W przeszłości 
Pekin rzadko potwierdzał komunikaty, 
które zwykle przenikały na rynek za po-
średnictwem rozmów traderów. Publicz-
ne oświadczenie jest postrzegane przez 
wielu jako próba zmaksymalizowania 
wpływu tego ruchu.

KOMISJA IZBY REPREZENTANTÓW USA GŁOSUJE 
ZA ZABLOKOWANIEM REZOLUCJI KOPALNI RIO TIN-
TO. Komisja głosowała za włączeniem 
do szerszego pakietu uzgodnień budże-
towych, który uniemożliwiłby Rio Tinto 
Ltd. budowę kopalni miedzi Resolution 
w Arizonie. Plemię Apaczów San Car-
los i inni rdzenni Amerykanie twier-
dzą, że kopalnia zniszczy świętą ziemię, 
na której odbywają się ceremonie religij-
ne. Wybrani urzędnicy z pobliskiego Su-
perior w Arizonie twierdzą, że kopalnia 
ma kluczowe znaczenie dla gospodarki 
regionu. Komisja ds. Zasobów Natural-
nych Izby Reprezentantów złożyła usta-
wę Save Oak Flat na kwotę 3,5 bln dola-
rów wydatków pojednawczych. Pełna 
Izba może odwrócić ten ruch, a ustawę 
czeka niepewny los w Senacie USA.
Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona, to cof-
nie decyzję byłego prezydenta Baracka 
Obamy i Kongresu z 2014 roku, która uru-
chomiła złożony proces mający na celu 
przekazanie Rio należącej do rządu Ari-
zony ziemi zawierającej ponad 40 mld 
funtów miedzi w zamian za ziemię, którą 
Rio posiada w pobliżu. Były prezydent 
Donald Trump wydał ostateczną zgodę 
na zamianę gruntów przed opuszczeniem 
urzędu w styczniu, ale jego następca Joe 
Biden odwrócił tę decyzję, pozostawiając 
projekt w stanie zawieszenia. •

Górnictwo na świecie
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Mercedes Vision AVTR to samochód, w którym sterowanie funkcjami przez panel wyświetlacza
odbywa się za pomocą myśli

Na tegorocznej wystawie szeroko reprezentowane były mikropojazdy tworzone z myślą o odkorkowaniu 
wielkomiejskich ulic
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Monachium widzi zmianę
Tegoroczna wystawa motoryzacyjna 
w Niemczech odbyła się w Monachium 
i w zasadzie nie była już wystawą samo-
chodów. Tym razem do tradycyjnej nazwy 
IAA dodano wyraz „Mobility”, bo mobil-
ność, przynajmniej w wielkich miastach, 
zaczyna zastępować motoryzację. 

Samochody były bardzo ubogo re-
prezentowane. Nie było całej grupy 
Stellantis, czyli przede wszystkim Opla, 
Fiata, Peugeota, Citroena, Jeepa czy Alfa 
Romeo. Nie pojawiły się także Skoda, Vo-
lvo, Toyota i Lexus. Pojawiły się za to ro-
wery, także elektryczne, hulajnogi czy 
mikropojazdy tworzone z myślą o od-
korkowaniu wielkomiejskich ulic. Nie 
dziwota więc, że w zasadzie targi całko-
wicie zdominowała elektromobilność 
wszelkiej maści i wielkości.

Skoro jednak jakieś samochody się 
pojawiły, to warto poświęcić niektórym 
kilka słów. Najdziwniejszy był chyba 
Mercedes Vision AVTR, kompletnie księ-
życowy concept car, w którym sterowa-
nie funkcjami przez panel wyświetlacza 
odbywa się nie za pomocą dotyku, ale 
myśli. Specjalna nakładka mierzy war-
tość fal mózgowych i na tej podstawie 
rozpoznaje, na który element wyświe-
tlacza kierowca teraz spogląda i jaką 
funkcję ma na myśli. 

Z nowym prototypem pojawiła 
się marka Hispano-Suiza. Hiszpańska 

legenda od dawna jest motoryzacyjnie 
martwa, ale zmiana napędów może być 
dobrym momentem na powrót. Mo-
del Carmen Boulogne, zaprojektowa-
ny z udziałem inżynierów pracujących 
przy wyczynowych bolidach Formuły E, 
ma cztery silniki elektryczne (po jednym 
na każde koło), o łącznej mocy 1114 KM, 
i nadwozie z dużym udziałem włókien 
węglowych. Samochód pokazano już 
w ubiegłym roku, ale koronawirusowe 
ograniczenia spowodowały, że w za-
sadzie faktyczna prezentacja dopiero 
rusza. 

Renault pokazało Megane w wer-
sji E-Tech Electric z dwoma rodzajami 
silników elektrycznych (130 i 218 KM) 
oraz dwoma pojemnościami baterii – 
40 i 60 kWh, które zapewniają zasięgi 
odpowiednio 300 i 470 KM. Samochód 
ma mieć przy tym ekosystem cyfrowy 
przypominający funkcjonalnością i moż-
liwościami personalizacji smartfony. 

Kia z kolei pokazała Sportage’a 
w wersji PHEV (hybryda plug-in), 
a Volkswagen prototyp małego, miej-
skiego samochodu ID. Life. Produkcyj-
na wersja ma się pojawić w roku 2025 
i kosztować 20 tys. euro. 

BMW zaprezentowało kilka róż-
nych elektrycznych pojazdów cztero- 
i dwukołowych. Oprócz samochodów 
iX i i4 pokazało skuter CE04 oraz proto-
typy motocykli Vision AMBY i CE02 oraz 

elektrycznego roweru i Vision AMBY. 
Szwedzka marka Polestar, wywodzą-
ca się z Volvo, pokazała między innymi 
elektryczny motor Makka – Polestar edi-
tion by CAKE oraz elektryczny transpor-
ter Re: Move.

To w zasadzie platforma na kółkach, 
dysponująca przestrzenią o szerokości 
75 cm i mogąca wozić do 180 kg ładun-
ku. Rowerowa kierownica i rowerowa 

prędkość do 25 km/h – to według Pole-
star może być przyszłość dostaw w ści-
słym centrum dużego miasta lub na wsi, 
gdzie trzeba pokonywać większe odle-
głości, a nie zawsze trzeba samochodu. 

Wygląda na to, że zapowiadane kilka 
lat temu przez producentów samocho-
dów zmiany już trwają – od dostawców 
aut przechodzą oni na pozycje dostaw-
ców mobilności.  PIOTR MYSZOR

BMW zaprezentowało kilka różnych elektrycznych pojazdów cztero- i dwukołowych Rowerowa kierownica i rowerowa prędkość do 25 km/h

Elektryczny rower BMW
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Tamtego ranka, podczas mycia zębów, 
Joanna znalazła swój pierwszy siwy 

włos. Długo przypatrywała się swojej 
twarzy i zauważyła, że bardzo się zmie-
niła. Nie wiadomo, kiedy pojawiły się 
zmarszczki wokół oczu, a cera posza-
rzała. To były jej czterdzieste pierwsze 
urodziny. Joanna musiała jeszcze przed 
ósmą przygotować drugie śniadanie dla 
Oli, swojej szesnastoletniej córki, i męża.

Tego dnia Joanna nie spodziewała się 
nie wiadomo jakich prezentów czy nie-
spodzianek. Miała jednak cichą nadzie-
ję, że zaśnie weselsza, niż się obudziła. 
Podając mężowi jajecznicę, nie wiedzieć 
czemu wypaliła znienacka: „Czy ty mnie 
jeszcze kochasz?”. Mąż popatrzył mocno 
zdziwiony i głośno przełknął kęs bułki. 
Jednak tuż po tym, jak trzasnęły drzwi 
za Olą, zaczął chaotyczną rozmowę, 
z której Joanna usłyszała tylko pierwsze 
zdania, resztę zagłuszył jej nasilający się 
pisk w uszach. Mąż właśnie poinformo-
wał ją, że odchodzi do innej, młodszej 
o kilkanaście lat kobiety.

Joanna, która poświęciła swoje am-
bicje, życie towarzyskie i pasje dla ży-
cia rodzinnego, w ciągu kilku sekund 
poczuła się jak wydmuszka. Tego uro-
dzinowego dnia położyła się na łóżku 
i praktycznie nieruchomo spędziła tak 
kilka godzin. Początkowo nie umiała na-
wet płakać. Rozkleiła się na dobre, gdy 
wieczorem dostała pozew rozwodowy 

– najwidoczniej mąż miał już wszystko 
od dawna przygotowane, czekał tylko 
na odpowiedni moment.

 Joanna wiedziała, że musi się wziąć 
w garść. Już następnego dnia z zapuch-
niętymi oczami zabrała się do pako-
wania. Nie wyobrażała sobie, że może 
jeszcze choćby godzinę spędzić w miesz-
kaniu, w którym kręciło się jej życie 
przez ostatnie lata. Nie za bardzo wie-
działa jednak, co ma dalej robić.

Rozwód przeszedł bezproblemo-
wo. Joanna postanowiła wyprowadzić 
się za miasto i zamiast w niewielkim 
mieszkaniu, zamieszkać w małym, drew-
nianym domku. Ola nie była specjalnie 
zadowolona z takiego obrotu spraw, ale 
powoli zmieniała nastawienie do decyzji 
matki.

Kolejnym ciosem było dla Joanny 
szukanie pracy. Tuż po studiach praco-
wała przez chwilę w gazecie, niedługo 
potem zaszła jednak w ciążę, po której 
nigdy nie wróciła do pracy, całe życie 
zajmowała się domem. Gdy jednak cał-
kowicie zapadła się w swoich myślach, 
okazało się, że na jej skrzynce czekała 
wiadomość od stałego czytelnika jej blo-
ga. Joanna od lat niemal codziennie znaj-
dowała chwilę, żeby uzupełniać swój 
internetowy notatnik. Wrzucała tam 
wszystko to, co przychodziło jej do gło-
wy – swobodne myśli, fajne przepisy, 
zdjęcia ze spaceru. Miała spore grono 

odbiorców, ale nigdy nie zarobiła na tym 
ani złotówki. Joanna czuła się w interne-
cie dość swobodnie, nie widziała więc 
nic niestosownego w tym, że w jej ostat-
nich notatkach ujawniała sporo drobia-
zgów z osobistego życia.

Wiadomość od stałego czytelnika 
dotyczyła możliwości stałej współpra-
cy z jednym z popularnych kobiecych 
miesięczników. Pisanie w gazecie pod 
własnym nazwiskiem było jednak dla 
Joanny sporym wyzwaniem. Przespała 
się jednak z pomysłem i z samego ranka 
zgodziła się na spotkanie. Kawa z Ka-
rolem bardziej przypominała rozmo-
wę bliskich znajomych niż biznesową. 
Ustalili, że felietony Joanny miały zacząć 
pojawiać się już od kolejnego miesiąca. 
Pieniądze nie były duże, ale dawały jej 
dużo większą pewność siebie…

 Co ciekawe, związek byłego męża 
Joanny szybko wpadł w kryzys, by nieba-
wem całkowicie się rozpaść. Dowiedziała 

się tego na spotkaniu z byłym, na które 
przyszła całkowicie odmieniona. Uznała, 
że jest ono dobrym pretekstem, by zająć 
się sobą – poszła do fryzjera i pierwszy 
raz od lat kupiła sobie kolorową sukien-
kę. Wiadomości od byłego męża skwito-
wała jednak cichym westchnięciem. Było 
jej nawet trochę smutno, gdy patrzyła 
na pana z brzuszkiem w znoszonym gar-
niturze, który być może liczył, że może 
odzyskać pozornie dobrze działającą 
rodzinę.

Z czasem felietony Joanny stały się 
tak popularne, że dostawała coraz więcej 
ciekawych propozycji współpracy. Do-
brze jej się pracowało z Karolem, do tego 
stopnia, że wakacyjne miesiące postano-
wili spędzić razem na południu Francji. 
I właśnie podczas tych wakacji Joanna 
w głębi duszy obiecała sobie, że już ni-
gdy nie chce być tą szarą wersją siebie, 
którą była w poprzednie urodziny.

  •

P E R Y F E R I A

Domek

W ostatnim numerze poruszaliśmy temat 
tego, jak mądrze zabierać dzieci na spo-
tkania dorosłych, które odbywają się poza 
domem. Nie mniej ważne jest jednak to, 
jak rozmawiać z dziećmi, by być słucha-
nym, a jednocześnie zapracować sobie 
na to, żeby liczyły się z naszym zdaniem 
także później.

Jest takie stare i bardzo szkodliwe 
przysłowie, że dzieci i ryby głosu nie 
mają. A jednak mają i warto go uważnie 
słuchać. Warto także rozmawiać i sku-
piać się na tym, żeby nie tylko dobrze 
zrozumieć komunikaty, jakie dziecko 
wysyła, ale także odpowiednio formu-
łować oczekiwania, jakie kierujemy wo-
bec dziecka. Ważna jest także atmosfera 
i nastrój, które dzieci nierzadko umieją 
odczytywać znacznie szybciej i lepiej niż 
wielu dorosłych, a nerwowość i pośpiech 
potrafią mocno utrudniać komunikację.

Ważne, żeby w rozmowie z dziećmi 
– zarówno tymi małymi, jak i nastolat-
kami – komunikować się z szacunkiem 
i nie zaprzeczać uczuciom czy emocjom, 
które czują. Warto ich słuchać, nawet 
jeśli pozornie plotą bzdury, bo być może 
chcą przekazać coś ważnego, czego nie 
potrafią jeszcze odpowiednio nazwać.

Wielu dorosłych lubi śmiać się 
z przekręconych słów albo wyobrażeń 
czy nawet marzeń i tajemnic dziecka. 
Mogą one wydawać się słodkie, ale wy-
jawienie ich innym albo traktowanie 

z przymrużeniem oka może trwale na-
ruszyć zaufanie dziecka. Inna sprawa 
to sposób mówienia – warto mówić ję-
zykiem dostosowanym do wieku, ale bez 
pieszczenia i zdrobnień. Dobrze także 
powstrzymywać się od nieustannego 
moralizowania czy rozkazów, a już bez-
względnie – od obwiniania, zastraszania 
czy przekupywania. Wzajemny szacu-
nek i tolerancja przynoszą o wiele lepsze 
rezultaty.

W dobrych kontaktach z dziećmi 
ważne są także precyzyjne komunikaty, 
bo coś oczywistego dla dorosłego praw-
dopodobnie nie jest takie dla dziecka. 
Warto także mądrze chwalić i nie porów-
nywać do innych dzieci czy dorosłych. 
I przede wszystkim warto pamiętać, 
że nawet małe dzieci za jakiś czas tak-
że będą dorosłymi, a błędy popełnione 
na nawet wczesnym etapie ich rozwoju 
mogą być istotne w ich późniejszym ży-
ciu. HK

Choroba niedokrwienna serca, zwana też 
chorobą wieńcową, jest spowodowana 
niedostatecznym przepływem krwi do ser-
ca. Wraz z nią nie są też w wystarczają-
cym stopniu dostarczane tlen i substan-
cje odżywcze. Przyczyną niedotlenienia 
są zwężone tętnice, czego powodem jest 
miażdżyca. W wyniku tego gromadzą się 
w nich złogi tłuszczowe, przez co tward-
nieją, stają się niedrożne i przestają być 
elastyczne. W Polsce na chorobę wieńco-
wą choruje 1,5 mln osób.

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY WIEŃCOWEJ? 
Najczęściej występują po zwiększonym 
wysiłku fizycznym, w stresie, a także 
po obfitym posiłku. Głównym sympto-
mem choroby jest ból w klatce piersio-
wej – występujący za mostkiem, pro-
mieniujący do żuchwy, lewej kończyny 
górnej lub do pleców. Chorzy odczuwają 
też ucisk za mostkiem, uczucie kołatania 
serca i jego przyspieszone bicie. Innymi 
objawami są płytki oddech, osłabienie 
lub zawroty głowy i mdłości.

KTO JEST NARAŻONY NA TĘ CHOROBĘ? Zwięk-
szone ryzyko zachorowania dotyczy 
mężczyzn powyżej 45. roku życia oraz 
kobiet powyżej 55. roku życia. Pano-
wie chorują pięć razy częściej. Ryzyko 
wzrasta, jeśli na wieńcówkę chorowała 
osoba z najbliższej rodziny. Palacze są aż 
o 25 proc. bardziej zagrożeni zgonem 
w wyniku powikłań. Do czynników ry-
zyka należą też podwyższony poziom 

cholesterolu, nadciśnienie tętnicze oraz 
cukrzyca.

CZY CHOROBĘ WIEŃCOWĄ MOŻNA LECZYĆ? 
Leczenie dzieli się na farmakologiczne 
i zabiegowe. To pierwsze obejmuje re-
gularne przyjmowanie leków z grupy 
beta-blokerów, kwasu acetylosalicylo-
wego, leków obniżających stężenie lipi-
dów we krwi i leków metabolicznych. 
W razie napadów bólu stosuje się nitro-
glicerynę w formie tabletki lub aerozolu 
podjęzykowo. 

Leczenie zabiegowe jest zarezer-
wowane dla pacjentów, u których z po-
wodu dużych zwężeń tętnic może dojść 
do zawału serca. Pierwszym zabiegiem 
są przezskórne interwencje wieńcowe, 
polegające na poszerzaniu zwężonych 
naczyń. W zależności od potrzeb usuwa 
się zakrzepy krwi i blaszki miażdżycowe 
z naczyń wieńcowych, a czasami wpro-
wadza się stenty. Drugim zabiegiem jest 
pomostowanie aortalno-wieńcowe, pod-
czas którego wytwarza się nowe naczy-
nia wieńcowe z wykorzystaniem innych 
naczyń pobranych od pacjenta (najczę-
ściej żyły odpiszczelowej). •

Z D R O W I E

Zwężone tętnice, 
czyli wieńcówka
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S A V O I R - V I V R E  –  C Z Y L I  S Z T U K A  Ż Y C I A 

Kilka porad, jak nie być 
głupim dorosłym
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Życzliwość, szacunek i tolerancja powinny być 
nieodzownymi elementami rozmów z dzieckiem
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W 2021 ROKU EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI ZDAŁO 
83 PROC. MATURZYSTÓW – POINFORMOWAŁA CEN-
TRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA. Lepszy wy-
nik matur osiągnęły licea ogólnokształ-
cące, gdzie zdało 87 proc. absolwentów. 
W technikach świadectwo dojrzałości 
odebrało 75 proc. maturzystów. Dane 
CKE uwzględniają wyniki egzaminów 
zarówno w głównym terminie, jak i wy-
niki dodatkowej sesji w czerwcu oraz 
sesji poprawkowej w sierpniu.

W SIERPNIU 31 PROC. BADANYCH UWAŻAŁO, ŻE SY-
TUACJA W NASZYM KRAJU ZMIERZA W DOBRYM KIE-
RUNKU. Przeciwnego zdania było 54 proc. 
– wynika z sondażu CBOS. To w ostatnim 
miesiącu wzrost o 8 punktów procen-
towych. Od września ubiegłego roku 
utrzymuje się przewaga krytycznych 
ocen ogólnej sytuacji w Polsce. Oceny 
te są wyraźnie zależne od preferencji 
politycznych respondentów. Pozytyw-
ne oceny przeważają znacząco wśród 
sympatyków koalicji rządzącej. Sytuację 
w kraju częściej pozytywnie oceniają 
osoby starsze, żyjące w mniejszych miej-
scowościach i na wsiach, a także gorzej 
wykształcone. Wśród grup społeczno-za-
wodowych najwięcej ocen pozytywnych 
zaobserwowano u rencistów i emerytów, 
a najwięcej negatywnych u kadry kierow-
niczej i specjalistów z wyższym wykształ-
ceniem (70 proc.), pracowników usług, 
a także pracujących na własny rachunek 
(po 69 proc.).

OBECNIE 32 PROC. POLAKÓW POPIERA RZĄD. 
W sierpniu nastąpiło pogorszenie ocen 
ogólnej działalności gabinetu Mateusza 
Morawieckiego, jego polityki gospodar-
czej i ocen osoby premiera – wynika 
z sondażu CBOS. 37 proc. stanowią prze-
ciwnicy obecnego gabinetu, natomiast 
25 proc. respondentów jest obojętnych. 
Bardziej krytyczne niż w lipcu są opinie 
o polityce gospodarczej rządu. Więcej 
niż połowa Polaków uważa, że polityka 
gabinetu Mateusza Morawieckiego nie 
stwarza szansy poprawy sytuacji gospo-
darczej. Również gorszy jest społeczny 
odbiór osoby premiera. Obecnie 47 proc. 
Polaków wyraża niezadowolenie z tego, 
że na czele rządu stoi Morawiecki. •

11 września, w ramach corocznego święta 
nauki i techniki, przybyli z całego regionu 
goście mogli zwiedzać browar w Raciborzu. 
Towarzyszyły im historyczne postaci, jak 
Ofka Piastówna, książę Mieszko Plątonogi 
z żoną Ludmiłą oraz piwowar Kaufmann, 
w których wcielili się lokalni aktorzy. Indu-
striada jest owocem połączenia sił samo-
rządu województwa, powiatu raciborskiego 
oraz Browaru Zamkowego Racibórz.

Goście szli ścieżką prowadzącą 
od podziemia kaplicy, przez Zamek 
Piastowski (gdzie witali ich księżniczka 
Ofka oraz książę Mieszko), do browaru, 
gdzie mogli podziwiać warzelnię i leża-
kownię. Każdy uczestnik Industriady 
mógł posmakować piwa prosto z tan-
ków. Zwiedzanie w trakcie imprezy 
siłą rzeczy było przyspieszone – trwało  
20 minut, jednak w każdą sobotę trwa 
40 minut i wówczas przewodnik szcze-
gółowo tłumaczy cały proces produkcyj-
ny. Browar Zamkowy Racibórz, jeden 
z najstarszych w Polsce, jako jedyny 
na Śląsku ma status browaru regional-
nego. Rocznie produkuje około 50 tys. 
hektolitrów piwa, a ostatnio rozlewa go 
także do puszek. 

PIWNY PLAGIAT
Do niecodziennego sporu doszło mię-

dzy browarami z Bojanowa i Poniatowej. 
Ten pierwszy na mocy wyroku sądowe-
go musiał opublikować oświadczenie, 

że popełnił czyn nieuczciwej kon-
kurencji poprzez używanie w ob-
rocie gospodarczym, dla ozna-
czania piwa, nazwy zawierającej 
słowo „Fajrant”. Tymczasem piwo 
o właśnie takiej nazwie, sesyjne IPA 
o grejpfrutowym aromacie, jest od 2016 
roku warzone przez Browar Zakładowy 
z Poniatowej koło Lublina. Z kolei trunki 
z Bojanowa trafiły na półki sklepowe 
w sierpniu 2017 roku, wtedy jednak za-
kład wchodził jeszcze w skład Browarów 
Regionalnych Jakubiak. Jako niezależ-
ny browar i samodzielna firma zaczął 
działać w marcu 2018 roku. Można więc 
powiedzieć, że obecne władze browaru 
muszą teraz wypić piwo, którego nie 
nawarzyły.

WYŻSZA AKCYZA?
Branża piwowarska podniosła 

alarm, że w trakcie Forum Ekonomicz-
nego w Karpaczu zasugerowano, iż rząd 
przygotował projekt przepisów podno-
szących stawkę akcyzy na piwo. Obec-
nie akcyza od napojów spirytusowych 
jest obliczana od procentowej zawar-
tości alkoholu etylowego. Gdy trunek 
zawiera go więcej, podatek jest wyższy. 
Z kolei podatek akcyzowy od piwa pła-
cony jest za 1 stopień Plato, czyli ułamek 
o wartości 1 proc. ekstraktu brzeczki 
podstawowej, obliczony na podstawie 
zawartości alkoholu oraz ekstraktu w go-
towym wyrobie. Producenci alkoholi 

wysokoprocentowych twier-
dzą, że przez wyższe obciąże-

nia akcyzowe tracą klientów, 
którzy chętniej sięgają po piwo. 

Są zdania, że wszyscy powinni płacić 
akcyzę od zawartości alkoholu. Piwo 
odpowiada za 55 proc. krajowego spoży-
cia alkoholu, ale generuje tylko 28 proc. 
wpływów budżetowych z akcyzy, pod-
czas gdy alkohol wysokoprocentowy 
to 38 proc. krajowego spożycia, a gene-
ruje 69 proc. wpływów.

W odpowiedzi na te sugestie zare-
agowało kilka organizacji branżowych 
– Związek Pracodawców Przemysłu 
Piwowarskiego Browary Polskie, Sto-
warzyszenie Regionalnych Browarów 
Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie 
Browarów Rzemieślniczych. Zaznacza-
ją, że za podniesieniem akcyzy na piwo 
lobbuje branża spirytusowa i będzie ono 
szkodliwe nie tylko dla wszystkich bro-
warów, ale też konsumentów, może ona 
bowiem spowodować, że Polacy znowu 
będą upijać się wódką do nieprzytom-
ności. Z kolei prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Browarów Rzemieślniczych 
zauważył, że branża spirytusowa nie 
próbuje konkurować z browarami ja-
kością, ale próbuje pogorszyć sytuację 
branży piwnej. Przedstawiciele piwowa-
rów podkreślają też, że w ciągu ostatnich 
20 lat akcyza na piwo wzrosła o 40 proc., 
a na wódkę w ogóle.
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