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Jaka przyszłość 
bez węgla?

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wyspecjalizowanej w węglu koksowym, ważne jest, by pozostał 
on na unijnej liście surowców krytycznych jako półprodukt do produkcji stali. – Naszym głównym 

produktem i  core businessem jest węgiel koksowy. Już w tym roku idziemy w kierunku około 
85 proc. produkcji węgla koksującego – mówił w dyskusji wiceprezes JSW ds. handlu  

Sebastian Bartos, wskazując, iż produkcja węgla energetycznego w kopalniach spółki to obecnie 
poniżej 2 mln ton rocznie. – Na tym rynku jesteśmy tylko dostawcą uzupełniającym – zaznaczył.  
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Podziękowanie za pomoc podczas 
pandemii koronawirusa
Odznaczenie honorowe dla dyrek-
tora kopalni Knurów-Szczygłowice.
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Komisja pyta o szczegóły
Ustawa w Sejmie, rozmowy 
w Brukseli.
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Energetyczne zamieszanie
Podczas tegorocznych obchodów 
czeskiego Dnia Górnika prezes 
OKD przypomniała, że datą gra-
niczną dla wydobycia będzie koń-
cówka roku 2022. 
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Rynek broni węgla

Węgiel na świecie.
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Yaris Cross już się sprzedaje
Informacje motoryzacyjne.
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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Robimy 
wszystko, aby Polska Grupa 
Górnicza nadal działała 
stabilnie, przy zachowaniu 
bieżącej płynności  
finansowej.
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Ciemno, zimno i drogo?

Koncentrujemy się na udowadnianiu szkodliwości 
węgla wykorzystywanego w energetyce. Kopalnie 

i górnicy, według przeciwników górnictwa, są przy-
czyną zmian klimatu. Planeta się ociepla, serwisy in-
formacyjne bombardują nas informacjami o tajfunach, 
wysychających rzekach, ginących gatunkach zwierząt 
i temu podobnych klęskach. Strach żyć. 

Zastanawiam się, dlaczego wszystkiemu są winni 
górnicy i kopalnie? To jak jakby winić pracowników 

fabryki noży o to, że czasem ktoś kogoś tym nożem 
zamorduje albo się skaleczy. Węgiel wykorzystywany 
w sposób przyjazny dla środowiska nie niszczy planety. 
Gdzie w takim razie szukać źródła zła? 

Odpowiedź jest prosta. Trzeba tego źródła szukać 
w energetyce. Nie jest winą górników, że mamy 

przestarzałą energetykę węglową. Energetycy zostali 
zaskoczeni tempem zmian w polityce klimatycznej. 
W dodatku mam wrażenie, że im było, jest i będzie 
wszystko jedno, z czego jest wytwarzana energia. Za-
wsze będą zarabiać. Będą zarabiać nawet wtedy, kiedy 
wytworzą zbyt mało energii. 

W czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego pre-
zes PGG Tomasz Rogala poinformował, że w ciągu 

najbliższych kilkunastu lat Polska Grupa Górnicza 
ma zredukować zdolności produkcyjne o 13 mln ton. 
W 2020 roku kopalnie PGG wydobyły niespełna 25 mln 
ton węgla. To oznacza, że Grupa ma zamiar wydobywać 
mniej niż połowę tego, co ostatnio. Ponoć to wystarczy, 
żeby zaspokoić potrzeby elektrowni. A jak nie, to naj-
wyżej kupimy węgiel albo prąd za granicą. Możliwe, 
że jedno i drugie. 

Pozwoliłem sobie na te uwagi, żeby pokazać, jak 
bardzo jesteśmy nieprzygotowani na zmiany, które 

wymusza na nas Unia Europejska. Na razie wychodzi 
na to, że możemy zostać bez paliwa, elektrowni i ener-
gii. Będzie ciemno, zimno i drogo? •

Rynek oszalał

C zy to możliwe, aby tona węgla koksowego kosztowała 
600–700 dolarów? Podobno tak. Czy możliwe, że taka 

cena się utrzyma? Mało prawdopodobne.

B ez względu na to, jak długo będzie trwała ta cenowa 
jazda bez trzymanki, my na razie mamy małe szanse, 

aby wycisnąć z tej hossy wszystko, co się da. Niestety 
nasze wydobycie kuleje. Czy załapiemy się na tę pogodę 
dla węgla koksowego? Mam nadzieję, że tak. Jednak 
musimy zadbać o fronty wydobywcze. To dbanie ku-
leje. Z uwagą przeczytałem rozmowę z prezesem To-
maszem Cudnym w ostatnim numerze Jastrzębskiego 
Węgla. Zwróciłem uwagę na kilka fragmentów, w tym 
na fragment o przyczynach problemów z wydobyciem. 
Okazuje się, że między innymi mamy problem, bo nie 
zostały na czas zawarte umowy na usługi serwisowe. 
Mam nadzieję, że to nie pozostanie bez konsekwencji. 
Ktoś przecież odpowiada za taki stan. 

Nadzieją napawa zapewnienie prezesa o ważnej roli 
kopalń, którym pracę mają ułatwiać Biuro Zarządu 

JSW i Zakład Wsparcia Produkcji JSW. Do tej pory róż-
nie z tym bywało. Często występował problem związany 
z tym, kto kogo ma słuchać. Decyzje zapadające przy 
Jana Pawła II 4 w Jastrzębiu-Zdroju miały ułatwiać życie 
urzędnikom, a nie górnikom. 

Zamiast wybiórczo zachwalać pomysły prezesa, pro-
ponuję przeczytać cały wywiad w najnowszym nu-

merze Jastrzębskiego Węgla. Od razu widać i słychać, 
że mówi do nas górnik. Mało tego, kieruje nami górnik. 
Dlatego wierzę, że uda się nam wskoczyć w środek 
koniunktury z dobrym wydobyciem. JSW ma potężne 
zobowiązania. Trzeba je z czegoś spłacić. I wcale nie 
liczę na szaleństwo cenowe rynku. Liczę na taką sta-
bilizację cen, dzięki której będziemy mogli spokojnie 
funkcjonować. Nawet na rynku potrzebujemy spokoju 
i stabilizacji. Już poznaliśmy, co znaczy nieobliczalność 
połączona z niekompetencją. Nastał czas na obliczal-
ność w każdym obszarze.  •

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

NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU SIERPIEŃ PRZYNIÓSŁ DALSZE 
UMACNIANIE SIĘ CEN WĘGLA, zarówno w obszarze Azji-Pa-
cyfiku, jak i Atlantyku. We wiodących terminalach 
węglowych na przestrzeni całego miesiąca wszystkie 
indeksy w kolejnych notowaniach tygodniowych sys-
tematycznie przekraczały nienotowane dotąd progi, 
tym samym zmniejszając rozpiętości pomiędzy sobą 
– wynika z opracowania katowickiego oddziału ARP.

SILNY WSTRZĄS, WYWOŁANY EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ, odczuli 
14 września wieczorem mieszkańcy między innymi 
Katowic, Sosnowca, Chorzowa i Rudy Śląskiej. Magni-
tudę wstrząsu, którego epicentrum było w katowickiej 
kopalni Staszic, oceniono na około 2,9 stopnia. Z rejonu 
zagrożenia wycofano załogę, żaden górnik nie ucier-
piał. Według danych WUG w całym 2020 roku na ob-
szarze działania polskich kopalń węgla kamiennego 
zaistniało 1578 wstrząsów zaliczonych do kategorii 
wysokoenergetycznych.

TAURON URUCHOMIŁ 100. STACJĘ ŁADOWANIA POJAZDÓW. Cztery 
najnowsze ładowarki udostępniono w Pyrzowicach, 
Wiśle, Cieszynie i Bielsku-Białej. Obecnie Grupa ofe-
ruje użytkownikom aut elektrycznych i hybrydowych  
183 punkty ładowania prądem AC (wolnych)  
i 38 stanowisk do ładowania szybkiego. Od początku br. 

użytkownicy aut elektrycznych pobrali z należących 
do Taurona stacji około 40 tys. kilowatogodzin prądu.

MIMO PANDEMICZNEGO SCHŁODZENIA NADAL WIĘKSZOŚĆ FIRM 
Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO raczej poszukuje rąk do pra-
cy, niż dokonuje cięć kadrowych – wskazali eksperci 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w co-
miesięcznym raporcie na temat kondycji regionalnej 
gospodarki.

KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU POPYTU NA WĘGIEL w obsza-
rze rynku europejskiego to wzmocnienie na rynku 
towarów masowych oraz wzrost cen gazu – oceniają 
analitycy Agencji Rozwoju Przemysłu.

POZA GÓRNICTWEM ŻADNA Z BRANŻ UZNAWANYCH PODCZAS 
PANDEMII za wrażliwe nie odnotowała w województwie 
śląskim znaczących wahnięć zatrudnienia. W przypad-
ku górnictwa jego zmniejszenie jest raczej wynikiem 
restrukturyzacji niż pandemii – oceniają ekonomiści 
z katowickiej uczelni.

GLIWICKA FABRYKA KONCERNU STELLANTIS, przygotowują-
ca się do wytwarzania aut dostawczych, rozpoczęła 
fazę testową procesu produkcyjnego i wyprodukowała 
pierwszy samochód szkoleniowy. Seryjna produkcja 
ma ruszyć wiosną przyszłego roku, zaś w grudniu br. 
zakład zakończy produkcję aut osobowych. W styczniu 

br. 370 pracowników z Gliwic ma czasowo rozpocząć 
pracę w zakładzie koncernu Stellantis we francuskim 
Hordain.

TEGOROCZNY SIERPIEŃ BYŁ REKORDOWY POD WZGLĘDEM WIEL-
KOŚCI CARGO obsłużonego w porcie lotniczym Katowice. 
Według prognoz port zamknie 2021 rok wielkością 
przeszło 30 tys. ton odprawionych ładunków – to o po-
łowę więcej niż rok wcześniej. W ub.r. z i do Katowice 
Airport przewieziono rekordowe 20,3 tys. lotniczego 
frachtu, a w ciągu ośmiu miesięcy tego roku już ponad 
19,4 tys. ton.

PONAD 205 TYS. MKW. NOWEJ POWIERZCHNI BIUROWEJ POWSTANIE 
W NAJBLIŻSZYCH LATACH W KATOWICACH; liczba biurowców 
będących w trakcie realizacji lub w planach jest re-
kordowa – wynika z raportu o potencjale inwestycyj-
nym stolicy Górnego Śląska. W końcu ub.r. całkowita 
podaż powierzchni biurowej w mieście wynosiła 
ok. 590 tys. mkw.

W PIERWSZYM PÓŁROCZU BR. GRUPA TAURON WYPRACOWAŁA 
382 MLN ZŁOTYCH ZYSKU NETTO, a wartość EBITDA – zysku 
operacyjnego powiększonego o amortyzację i odpisy 
na aktywa niefinansowe – przekroczyła 2,9 mld złotych. 
Na inwestycje Grupa wydała 1,3 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

Czego Chińczyk nie kupi
Węgiel, gaz, atom, wodór – trwa żonglerka hasłami in-
formującymi, skąd będziemy czerpali energię. To znaczy, 
oczywiście z OZE, ale żeby źródła odtwarzalne mogły 
dostarczać bezpłatny (co nie znaczy, że tani) prąd, trze-
ba mieć także inne źródła. Wprawdzie nie darmowe, ale 
i tak w rozliczeniu globalnym tańsze od odnawialnych. 

Mają one oczywiście inne wady. Nośniki kopalne 
kiedyś muszą się skończyć. Przy wydobywaniu gazu 
i węgla uwalniamy metan, który trafia do atmosfery. 
W porównaniu z efektami spalania nie ma go dużo, ale 
mocno wpływa na globalne ocieplenie. 

Histeria wokół energii jądrowej okazała się uspra-
wiedliwiona po kilku katastrofach i awariach w elek-
trowniach atomowych. Dochodzi do tego lokowanie 
pod ziemią promieniotwórczych odpadów, z którymi 
nie ma co zrobić. 

Jako błogosławieństwo przyszłości wskazywany jest 
wodór. Główną jego zaletą wydaje się to, że nic jeszcze 
nie wiemy o jego negatywnym wpływie na środowi-
sko. Może tylko, że do wytwarzania go trzeba mieć 
dużo energii. Gdy system się rozkręci, z tegoż wodoru, 
a na razie z innych źródeł.

Mętlik energetyczny wynika z prostego wyliczenia. 
Nic nie gwarantuje obecnie, że źródła odnawialne za-
spokoją rosnące potrzeby świata. Powstające w nich 
chwilowe nadwyżki energii trzeba magazynować, 
a skutecznych i tanich rozwiązań tego problemu nie 
ma. 

Logiczne wydaje się więc to, co wdrażają między 
innymi Chiny i Indie – rozwijanie OZE z równoczesnym 
unowocześnianiem tradycyjnych technik pozyskiwania 
energii. Z nośnika najtańszego, czyli z węgla. 

Ponieważ powiększa to emisję CO2 oraz uderza w in-
teresy sektora OZE, wywołuje protesty. Nie w Chinach, 
będących największym na świecie producentem i kon-
sumentem węgla, lecz na przykład w Polsce. Dlaczego 
akurat tu? Powiedzmy w uproszczeniu – Chińczycy nie 
kupią zachodnich technologii OZE starszej generacji. 
A Polska – i owszem.  ZBIGNIEW KORWIN
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Unieważniona w zeszłym roku przez wo-
jewodę śląskiego uchwała Rady Miasta 
Rybnika, blokująca możliwość eksploata-
cji węgla z miejscowego złoża Paruszo-
wiec, jest ważna – uznał 14 września Na-
czelny Sąd Administracyjny, który odrzucił 
skargę kasacyjną wojewody dotyczącą 
uchwały radnych w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Golejowskiej. – Sąd uznał, 
że rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody 
jest nieprawidłowe. To oznacza, że ta spra-
wa jest już wyjaśniona do końca, a na-
sza uchwała jest ważna. To dziś najważ-
niejsze – komentował prezydent Rybnika 
Piotr Kuczera.

– Bardzo dziękuję mieszkańcom, 
którzy stanęli w obronie naszego mia-
sta. Presja społeczna ma ogromne zna-
czenie dla tego rodzaju spraw. Dzięku-
ję radnym, którzy również wspierali 
nasze wszystkie działania zmierzające 
do zablokowania tej inwestycji. Dziękuję 
współpracownikom, prawnikom i wszel-
kim organizacjom, które wciąż nam w tej 
walce pomagają – dodał samorządowiec. 
Sprawa Paruszowca nie jest jednak defi-
nitywnie zamknięta – na uchwałę Rady 

Miasta Rybnika dotyczącą blokujących 
powstanie kopalni zmian w planach za-
gospodarowania przestrzennego skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gliwicach 13 lipca wniosła też 
spółka Bapro – inwestor potencjalnej 
kopalni. Na razie sąd, czekając na wyrok 
NSA, wstrzymał się z procedowaniem tej 
skargi. Na rozpatrzenie czeka ponadto 
odwołanie rybnickich radnych od wyda-
nej niespełna rok temu przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowi-
cach decyzji środowiskowej dla wydoby-
cia węgla ze złoża Paruszowiec. Termin 
rozpatrzenia tego odwołania upływa  
28 listopada tego roku.

CO WOLNO WOJEWODZIE…?
Spółka Bapro z Dąbrowy Górniczej 

to inwestor deklarujący chęć urucho-
mienia kopalni eksploatującej złoże Pa-
ruszowiec. Inwestycja o wartości około 
3 mld złotych miałaby – jak przekony-
wał przedsiębiorca – przynieść korzyści 
miastu i całej gospodarce. Potencjalny 
zakład mógłby zatrudnić około 2,5 tys. 
osób i dać trzy razy więcej miejsc pra-
cy w otoczeniu. Przeciwni projektowi 
są mieszkańcy i rybnicki samorząd. 

W końcu kwietnia zeszłego roku, wobec 
spodziewanego już wówczas wydania 
decyzji środowiskowej, rybniccy radni 
tak zmienili miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla części mia-
sta, aby zablokować powstanie kopalni. 
Do planu wprowadzono między innymi 
zapis mówiący o zakazie realizacji w tym 
miejscu przedsięwzięć „zawsze znacząco 
oddziaływujących na środowisko”.

Uchwała rybnickiej rady wzbu-
dziła zastrzeżenia prawne wojewody 
śląskiego, który wszczął w tej sprawie 
postępowanie nadzorcze, zakończone 
z końcem maja 2020 roku unieważnie-
niem uchwały. – Nie jest rolą organu 
gminy już na etapie sporządzania planu 
miejscowego przesądzać o tym, czy eks-
ploatacja może być prowadzona, czy też 
nie, oraz na jakich warunkach. Decyzje 
takie podejmuje bowiem organ konce-
syjny, a zasady udzielania koncesji oraz 
kompetencje organów w tym zakresie 
zostały szczegółowo uregulowane prze-
pisami Prawa geologicznego i górniczego 
– głosiło uzasadnienie rozstrzygnięcia 
nadzorczego wojewody.

CZEGO ZAKAZALI RADNI?

Rybnicki samorząd zaskarżył decy-
zję wojewody do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach, uza-
sadniając, że wprowadzony planem 
zakaz nie dotyczył „przedsięwzięć mo-
gących potencjalnie znacząco oddziały-
wać na środowisko”, do których zalicza 
się między innymi wydobywanie ko-
palin ze złoża innymi niektórymi pod-
ziemnymi metodami, metodą otworów 
wiertniczych, a także poszukiwanie lub 
rozpoznawanie złóż. W tej sytuacji – 
argumentował samorząd – gmina nie 
przekroczyła swoich kompetencji, „nie 
zakazano bowiem eksploatacji ujawnio-
nych złóż”. W postępowanie przed WSA 
w Gliwicach włączył się ówczesny Rzecz-
nik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, 
który skierował do sądu pismo z wnio-
skiem o uchylenie decyzji wojewody, 
przedstawiając argumenty za ważno-
ścią uchwały rybnickich radnych. Miasto 
wspierała też pozarządowa Fundacja 
Frank Bold. W styczniu br. gliwicki sąd 
uznał, że uchwała rybnickich radnych 
jest ważna. Wojewoda – składając skargę 
kasacyjną – odwołał się od tego orzecze-
nia do NSA, który teraz przyznał rację 
samorządowcom. MH 

Rybniccy samorządowcy skutecznie zablokowali budowę kopalni?

Nie dla Paruszowca

Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni 
Knurów-Szczygłowice, został odznaczo-
ny Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego. To szcze-
gólna forma podziękowania za pomoc 
i wsparcie, jakie zostały podjęte na rzecz 
szpitala w Knurowie podczas pandemii 
koronawirusa.

Sytuacja epidemiologiczna wywo-
łana wirusem SARS-CoV-2 spowodo-
wała, że wielu śląskim szpitalom, rów-
nież temu w Knurowie, potrzebne było 
wsparcie dla personelu medycznego 
przy opiece nad pacjentami. Do pracy 
w tych placówkach skierowano ratowni-
ków górniczych oraz sanitariuszy.

Ratownicy górniczy i sanitariusze 
z kopalń Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej przez ponad pół roku 
pracowali przy pacjentach ciężko 
chorych na COVID-19.

– Pomagali wszędzie tam, gdzie nasz 
personel nie dawał sobie rady. Dzięki 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej, Funda-
cji JSW oraz osobistemu zaangażowa-
niu dyrektora Twardokęsa nasz szpital 
otrzymał niezbędne w pandemii dotacje 

pieniężne i wsparcie w postaci sprzętu, 
między innymi respiratorów – podkre-
ślał dr n. med. Michał Ekkert, prezes 
zarządu szpitala w Knurowie, i dodał: 
– Cieszymy się, że mając tak dużego part-
nera jak Jastrzębska Spółka Węglowa, 
zawsze będziemy mogli liczyć na pomoc.

Uroczystość odbyła się w szpita-
lu w Knurowie. W imieniu kapituły 

odznakę honorową Za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego wręczył dyrektoro-
wi Twardokęsowi radny Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego Bartłomiej Kowalski. 
– Dziękuję za to wyróżnienie. Pragnę 
jednak podkreślić, że jest to uhonoro-
wanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
wszystkich dyrektorów kopalń, a przede 
wszystkim naszych pracowników, 

ratowników górniczych i sanitariuszy, 
którzy pracowali w wielu szpitalach. 
Wielkim wsparciem byli również pra-
cownicy administracji, którzy pomagali 
w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicz-
nych w całym regionie. To jest medal dla 
tych ludzi i im powinniśmy dziękować. 
Pamiętajmy, że to oni w tym czasie pra-
cowali na pierwszej linii frontu – mówił 
Jarosław Twardokęs, dyrektor kopalni 
Knurów-Szczygłowice.

Ratownicy górniczy i sanitariusze 
z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
przez ponad pół roku pracowali przy 
pacjentach ciężko chorych na COVID-19. 
Łącznie do pracy w szpitalach oddelego-
wanych było 325 osób. Byli wsparciem 
w codziennym funkcjonowaniu szpitali 
nie tylko w Knurowie, ale też w Rybniku, 
Jastrzębiu-Zdroju, Wodzisławiu Śląskim, 
Raciborzu i Katowicach. – W codziennej 
działalności biznesowej JSW ważne jest 
zaangażowanie i wsparcie tych społecz-
ności, gdzie prowadzimy wydobycie. 
I takim miejscem jest też Knurów. Jako 
zarząd JSW ze zrozumieniem podcho-
dzimy do potrzeb szpitali działających 
w naszym regionie i podejmujemy de-
cyzje o przyznawaniu środków finan-
sowych – powiedział Artur Wojtków, 
zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy 
i polityki społecznej.

MAT. PRAS. JSW SA

Odznaczenie honorowe dla dyrektora kopalni Knurów-Szczygłowice

Podziękowanie za pomoc 
podczas pandemii koronawirusa
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Dyrektor Jarosław Twardokęs (drugi z prawej): – Pragnę podkreślić, że jest to uhonorowanie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej
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Ustawa w Sejmie, rozmowy w Brukseli

Komisja pyta o szczegóły
– Zależy nam na tym, aby pomoc publicz-
ną dla górnictwa uruchomić w przyszłym 
roku i aby od roku 2022 można było z tych 
instrumentów korzystać, bo tego wymaga 
sytuacja w branży – deklarował na ante-
nie radiowej Trójki wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń dzień po roz-
poczęciu rozmów z przedstawicielami 
Komisji Europejskiej o polskim programie 
dla górnictwa. – Będziemy robili wszystko, 
aby te rozmowy trwały jak najkrócej – za-
pewnił wiceszef MAP.

Równolegle do rozmów w Brukseli 
w Sejmie rozpoczęły się prace nad nowe-
lizacją ustawy górniczej, która doraźnie 
przedłuży możliwość przekazywania 
zbędnego majątku kopalń do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń i umożliwi korzy-
stanie z osłon socjalnych. Gdy Komisja 
zaakceptuje program dla górnictwa, 
przygotowana będzie nowa, komplek-
sowa ustawa, przenosząca ustalenia 
umowy społecznej z górnikami na grunt 
legislacyjny.

TECHNICZNE ROZMOWY 
W BRUKSELI
Warunkiem wejścia umowy w życie 

jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc 
publiczną dla górnictwa na zapropono-
wanych przez stronę polską zasadach. 
Na podstawie umowy społecznej zło-
żony został wniosek prenotyfikacyjny. 
13 września w Brukseli odbyło się w tej 
sprawie pierwsze spotkanie strony pol-
skiej z przedstawicielami Komisji. – Jeste-
śmy umówieni na kolejne spotkania już 
na poziomie technicznym, czyli w tych 
obszarach, które będą Komisję Europej-
ską interesowały i które zostały przez nią 
wskazane w rozmowach. Chodzi o kosz-
ty, o inwestycje, o harmonogram, o skalę 
redukcji, o instrumenty pomocy publicz-
nej, które zaproponowaliśmy, o podsta-
wę prawną – bo ją trzeba skonstruować 
do tego konkretnego programu. To są kwe-
stie, które wymagają uzgodnień – rela-
cjonował 23 września w Rudzie Śląskiej 
wiceminister Artur Soboń. Przypomniał, 
że równolegle trwają rozmowy ze związ-
kowcami z sektora elektroenergetycznego 
oraz z kopalń węgla brunatnego na temat 
umowy społecznej dla tych branż.

USTAWA GÓRNICZA W SEJMIE
Również we wrześniu w Sejmie odby-

ło się pierwsze czytanie projektu noweli-
zacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego. Wydłuża on do końca 
2023 roku możliwość przekazywania ko-
palń do spółki restrukturyzacyjnej oraz 
ich likwidacji ze środków budżetowych 
przez kolejne cztery lata, do końca 2027 
roku. Nowela przedłuża też regulacje 
dotyczące osłon dla górników. Przedsta-
wiając projekt w Sejmie, wiceminister 
Artur Soboń podkreślał, że ustawa jest 
kontynuacją procesu systemowych zmian 
w polskim górnictwie. Zaznaczył, że pro-
jekt uwzględnia część zapisów umowy 
społecznej – na przykład te dotyczące 
wielkości osłon socjalnych dla odchodzą-
cych z pracy górników. Docelowo, gdy 
KE zaakceptuje program dla górnictwa, 
powstanie nowa ustawa. – Rozmawiamy 
z Komisją Europejską; chciałbym, aby te 

rozmowy pozwoliły nam na to, aby jak 
najszybciej wypracować i notyfikować 
tę dużą ustawę, która rozwiązywałaby 
w systemowy sposób kwestie wspar-
cia pomocą publiczną likwidowanego 
sektora górnictwa węgla kamiennego – 
bo chcę, żeby to tutaj też wybrzmiało: 
my nie mówimy dzisiaj – dając szczodre 
ze strony państwa warunki dla odchodzą-
cych od ciężkiej pracy pracowników gór-
niczych spółek – o restrukturyzacji tego 
sektora, tylko o jego likwidacji – oświad-
czył w Sejmie Artur Soboń.

MILIARDY 
NA RESTRUKTURYZACJĘ
Jak wyliczał wiceminister, w latach 

2015–2020 ze świadczeń osłonowych – 
urlopów górniczych, przeróbkarskich 
i jednorazowych odpraw – skorzysta-
ło 9797 pracowników spółek górni-
czych. W tym czasie budżet państwa 
przekazał na ten cel 1,4 mld złotych. 
Natomiast 2 mld złotych przeznaczono 
na rekompensaty z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla – na mocy usta-
wy o świadczeniu rekompensacyjnym. 
Projekt nowelizacji ustawy górniczej 
zakłada, że do SRK będą mogły trafiać 
kopalnie (lub ich wydzielony majątek), 
których likwidację rozpoczęto w okre-
sie od 1 września br. do 31 grudnia 
2023 roku. Ponadto projekt umożliwia 
do końca 2027 roku dalsze finansowa-
nie z budżetu państwa zadań obecnie 
realizowanych przez spółkę restruktu-
ryzacyjną. Natomiast pracownicy prze-
niesieni do SRK wraz z majątkiem będą 
korzystać (jak dotąd) z osłon socjalnych 
– urlopów górniczych i jednorazowych 
odpraw pieniężnych.

NOWELIZACJA DLA RUCHÓW 
POKÓJ I JASTRZĘBIE III

Warunki osłon dla odchodzących 
z pracy górników będą takie, jakie wyne-
gocjowano w podpisanej w końcu maja 
br. umowie społecznej, dotyczącej zasad 
i tempa transformacji górnictwa. Oznacza 
to podniesienie wysokości świadczenia 
na tzw. urlopie górniczym z 75 do 80 proc. 
dotychczasowego wynagrodzenia górnika 
oraz podniesienie wielkości jednorazowej 
odprawy pieniężnej do 120 tys. złotych 
na rękę. – Ma to oczywiście wpływ na bu-
dżet i zwiększa limit wydatków, który zo-
stał zapisany w budżecie państwa do kwo-
ty 8 mld 245 mln złotych, przy czym te 
zadania, które dzisiaj proponujemy, zwią-
zane z likwidacją majątku oraz osłonami 
dla dokładnie 3719 pracowników, którzy 
odejdą z górnictwa wraz z likwidowanymi 
jednostkami, to jest kwota nieco ponad 
 2 mld złotych – tłumaczył posłom wice-
szef MAP. Na podstawie nowelizowanej 
ustawy górniczej mają być likwidowane 
ruch Pokój oraz ruch Jastrzębie III. Około 
1 mld złotych to koszty urlopów pracow-
niczych, 164 mln zł to jednorazowe odpra-
wy, likwidacja majątku pokopalnianego 
– 669 mln zł, resztę kosztów pochłoną mię-
dzy innymi naprawianie szkód górniczych 
i renty wyrównawcze.

GORĄCA DEBATA W SEJMIE
Posłowie wszystkich opcji opowie-

dzieli się za przekazaniem projektu 
nowelizacji do dalszych prac w komisji 
sejmowej. Krzysztof Gadowski z Koali-
cji Obywatelskiej zadeklarował, że jego 
klub chce pracować nad projektem, ale 
będzie domagał się nie tylko zapewnie-
nia osłon socjalnych, ale też gwarancji 
stworzenia nowych inwestycji i miejsc 
pracy na Śląsku, które zastąpią te likwi-
dowane w górnictwie. Jak oceniał, likwi-
dacja górnictwa to właściwy kierunek, 
jednak zarzucił przedstawicielom rządu 

zaniechania w poprzednich latach. Przy-
taczał wypowiedzi polityków PiS, którzy 
zapowiadali, że nie będą zamykać ko-
palń, a polska energetyka będzie opie-
rała się na polskim węglu. Krytykował 
też import milionów ton tego surowca 
z Rosji i mówił o trwonieniu środków 
na naprawę branży. Poseł Lewicy Ma-
ciej Konieczny ocenił, że przedłużenie 
regulacji dotyczących górnictwa jest nie-
zbędne, deklarując przy tym, iż politycy 
Lewicy będą pilnować, aby warunki umo-
wy społecznej zostały dotrzymane, oraz 
walczyć, by wsparcie otrzymali nie tylko 
pracownicy kopalń, ale także firmy oko-
łogórnicze. Konieczny zarzucił rządowi, 
że poprzez zaniechania odbywa się teraz 
„przyspieszona, umiarkowanie kontro-
lowana restrukturyzacja”, dokonywana 
pod presją ekonomiczną i polityczną. 
– Rząd PiS okłamywał górników, obiecy-
wał węgiel na sto lat – mówił poseł. Mie-
czysław Kasprzak z PSL – Koalicji Polskiej 
wskazywał w sejmowej debacie na galo-
pujący wzrost cen energii elektrycznej 
i zarzucił rządowi blokowanie energetyki 
odnawialnej oraz zaniechania w budowie 
infrastruktury energetycznej. Według 
posła Roberta Winnickiego z Konfederacji 
to, co stało się z górnictwem w ostatnich 
30 latach, jest „wstydem i hańbą” oraz 
„ostatecznym pogrzebaniem naszego 
górnictwa, naszej energetyki”. Zarzucił 
politykom „kapitulację na forum europej-
skim”, krytykował także związkowców. 
Posłanka Paulina Hennig-Kloska (Polska 
2050) oceniła, że restrukturyzacja górnic-
twa w Polsce jest restrukturyzacją tylko 
z nazwy, a deklaracje rządu dotyczące 
energetyki – nieadekwatne do wyzwań 
i celów klimatycznych UE. Zaapelowała 
o budowę stabilności energetycznej opar-
tej na czystych źródłach energii.
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Projekt nowelizacji ustawy górniczej zakłada, że do SRK będą mogły trafiać kopalnie (lub ich wydzielony majątek), których likwidację rozpoczęto w okresie 
 od 1 września br. do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto projekt umożliwia do końca 2027 roku dalsze finansowanie z budżetu państwa zadań obecnie realizowanych 
przez spółkę restrukturyzacyjną. Natomiast pracownicy przeniesieni do SRK wraz z majątkiem będą korzystać (jak dotąd) z osłon socjalnych – urlopów 
górniczych  jednorazowych odpraw pieniężnych
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– Robimy wszystko, aby Polska Grupa Gór-
nicza nadal działała stabilnie, przy za-
chowaniu bieżącej płynności finansowej. 
Liczymy, że uda się uzgodnić plan dla gór-
nictwa w czwartym kwartale, tak aby uru-
chomić system dopłat w przyszłym roku – 
mówi prezes największej górniczej spółki 
Tomasz Rogala. Uspokaja też, że płynność 
PGG jest zapewniona na pewno do końca 
roku, czyli do 31 grudnia, wraz ze wszyst-
kimi świadczeniami dla pracowników.

Poprawa koniunktury i utrzymujące 
się zapotrzebowanie na węgiel sprawia-
ją, że Grupa nie ma obecnie problemów 
ze zbytem i w szybkim tempie pozbywa 
się węgla ze zwałów. 

Kluczowe dla stabilności działania 
Polskiej Grupy Górniczej są relacje 
z największymi odbiorcami węgla. 
Dlatego dobrą wiadomością jest 
to, że na przyszły rok węgiel 
dla dużych odbiorców jest już 
w większości zakontraktowany. 

2021 rok spółka zamknie produkcją 
powyżej 23 mln ton wobec niespełna 
24,5 mln ton w zeszłym roku. Zarząd 
PGG przystał na propozycje związkow-
ców i zgodził się na istotne podniesie-
nie wartości flapsów, czyli posiłków 
profilaktycznych.

PODSTAWA TO STABILNY 
ODBIORCA
Kluczowe dla stabilności działa-

nia Polskiej Grupy Górniczej są rela-
cje z największymi odbiorcami węgla. 
Dlatego dobrą wiadomością jest to, 
że na przyszły rok węgiel dla dużych 
odbiorców jest już w większości zakon-
traktowany. – Zakontraktowaliśmy war-
tości, które zapewniają zabezpieczenie 
naszych kluczowych, podstawowych 
klientów, jakimi są energetyka zawo-
dowa i ciepłownictwo – mówi Tomasz 
Rogala, podkreślając, iż Grupa stawia 
na długoterminowe relacje z najwięk-
szymi odbiorcami, nie zaniedbując przy 
tym rynku komunalno-bytowego. PGG 
zapewnia, że nie podniosła znacząco 
cen węgla ani dla ciepłownictwa, ani 
dla indywidualnych odbiorców. – Cena 
na rynku ciepłowniczym w istotny spo-
sób nie wzrosła – jest niewielka korekta 
wynikająca z umów długoterminowych. 
Również nie adresowaliśmy podwyżek 
na rynek komunalno-bytowy, czyli dla 
gospodarstw domowych. Na pewno 
nie my odpowiadamy za jakieś istotne 
zmiany, które czasem są przedmiotem 
informacji prasowych – zapewniał pre-
zes PGG w kuluarach 13. Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego w Kato-
wicach. Przyznał, że utrzymujące się 
zapotrzebowanie na węgiel oraz ko-
rzystna sytuacja na międzynarodowych 

rynkach, wzmagająca też popyt na ryn-
ku krajowym, sprzyjają poprawianiu 
płynności PGG.

FLAPSY ROSNĄ W CENĘ
Poprawa sytuacji na węglowych 

rynkach ociepliła też relacje ze związ-
kowcami, którzy od kilku tygodni inten-
sywnie zabiegali o podniesienie wartości 
flapsów, czyli posiłków profilaktycznych, 
przysługujących w kopalniach grupie 
około 36,5 tys. pracowników. Od kilku lat, 
zamiast bonów, równowartość posiłków 
przelewana jest na karty płatnicze osób 
uprawnionych. Przez ponad trzy lata je-
den posiłek wart był dla większości pra-
cowników 18,90 złotych. W podpisanym 
we wrześniu porozumieniu uzgodniono, 
że od października będzie to 26 złotych, 
a od początku przyszłego roku – 1 proc. 
minimalnego krajowego wynagrodzenia, 
czyli obecnie 30,10 złotych. – Po raz ostat-
ni wartość posiłku profilaktycznego była 
regulowana w 2018 roku, korekta była 
potrzebna, by wartość flapsów odpowia-
dała zmianom wartości produktów spo-
żywczych – wyjaśnia prezes Rogala. Ła-
two wyliczyć, że w skali PGG zwiększenie 
wartości flapsów łącznie o ponad 11 zło-
tych za każdy posiłek oznacza dodatkowy 
wydatek przekraczający 100 mln złotych 
rocznie. Jak na razie nie ma natomiast 
porozumienia w innej poruszanej przez 
związkowców sprawie, jaką są niedobory 
zatrudnienia w niektórych kopalniach. – 
Rozmawiamy o tym ze stroną społeczną. 
Przekonujemy, że w pierwszej kolejności 
powinniśmy wykorzystywać nasze we-
wnętrzne zasoby – dlatego powinniśmy 
kierować się w stronę przesunięć między 
kopalniami, najpierw wykorzystać za-
soby posiadane, a później ewentualnie 
szukać ich uzupełnienia na zewnątrz – 
mówi prezes.

CO NA TO BRUKSELA?
O tym, czy już w przyszłym roku 

Polska Grupa Górnicza będzie mogła 
liczyć na budżetowe wsparcie w postaci 
systemu dopłat do redukcji zdolności 
produkcyjnych, zdecydują toczące się 
w Brukseli rozmowy strony polskiej 
z przedstawicielami Komisji Europej-
skiej w sprawie prenotyfikacji programu 
dla górnictwa węgla kamiennego, opar-
tego na uzgodnieniach umowy społecz-
nej z maja tego roku. Pierwsze spotkanie 
odbyło się 13 września, odtąd strony 
mają spotykać się co 10 dni. Prezes PGG 
liczy na uruchomienie mechanizmu po-
mocowego od przyszłego roku. – Nie jest 
tajemnicą, że potrzebujemy wsparcia 
do zrealizowania umowy społecznej, 
czyli realizacji planów produkcyjnych 
zsynchronizowanych z zapotrzebowa-
niem na węgiel jako paliwo energetycz-
ne. Dla tak rozumianej konstrukcji po-
trzebna jest subwencja, czyli dopłata 
do redukcji mocy produkcyjnych – wy-
jaśnia Tomasz Rogala, choć wielkości 
oczekiwanej w 2022 roku pomocy nie 
ujawnia. W kuluarach katowickiego 

kongresu prezes nie chciał też dywago-
wać, co czeka PGG, jeżeli Komisja Euro-
pejska nie zgodzi się na pomoc publiczną 
dla górnictwa w proponowanej przez 
stronę polską formule. – Nie przekazu-
jemy scenariuszy alternatywnych, bo nic 
poza emocjami one nie dadzą. Jak mówi 
porzekadło: dość dzień ma biedy, żeby 
zajmować się jutrzejszym nieszczęściem 
– ucina szef największej górniczej firmy.

POCZTA DOSTARCZY 
EKOGROSZKI
Podczas zaimprowizowanego brie-

fingu w kuluarach katowickiego kon-
gresu dziennikarze prosili prezesa PGG 
o komentarz do podjętych w resorcie 
klimatu prac zmierzających do wyeli-
minowania określenia „eko” w nazwach 
produktów węglowych – ekogroszków. 
Tomasz Rogala ocenił, że z tego typu 
węgla gospodarstwa domowe w Polsce 
będą korzystać jeszcze przez co najmniej 
kilkanaście lat – stąd, jak argumento-
wał, potrzebne są narzędzia podkreśla-
jące, że jest to paliwo – jak na węgiel 
– możliwie najczystsze, choć nigdy nie 
będzie w stu procentach bezemisyjne. 
W pierwszym półroczu liczba zamówień 
ekogroszku oferowanego odbiorcom in-
dywidualnym w sklepie internetowym 
PGG wzrosła o ponad połowę. Obecnie 

trwa szczyt sezonu zakupowego na se-
zon grzewczy. Grupa sprzedaje węgiel 
opałowy poprzez sieć autoryzowanych 
sprzedawców, za pośrednictwem wła-
snego sklepu internetowego oraz za go-
tówkę. Z danych firmy wynika, że stale 
rośnie udział w sprzedaży paliw kwa-
lifikowanych przeznaczonych do spa-
lania w kotłach automatycznych piątej 
klasy. W tym roku sprzedaż tych paliw 
sięgnie około 700 tys. ton. We wrześniu 
PGG rozpoczęła ogólnopolską kampanię 
sprzedażową pod hasłem „Zapraszamy 
ciepło do domu”. Ma ona wspierać ruch 
w sklepie internetowym PGG, a także 
budować świadomość marki i oferty 
Grupy. Specjaliści szacują, że kampania 
promująca ekogroszki między innymi 
w radiu i internecie dotrze do ponad  
20 mln potencjalnych odbiorców w ca-
łym kraju. Kupowany w sklepie interne-
towym ekogroszek przez kolejny rok do-
starczać będzie Poczta Polska w ramach 
tzw. przesyłki paletowej – jej oferta oka-
zała się najkorzystniejsza w przeprowa-
dzonym przez PGG przetargu. Obsługę 
logistyczną przesyłek paletowych poczta 
realizuje w 16 halach rozlokowanych 
w całym kraju. W związku z rosnącym 
zainteresowaniem usługą pocztowcy 
planują uruchomienie kolejnych trzech 
wielkich hal na jej potrzeby. MH

W tym roku kopalnie PGG wyprodukują ponad 23 mln ton węgla

Płynność zapewniona do końca roku. 
Co dalej?

Stop Czad
1222 detektory tlenku węgla trafią do uczniów klas piątych szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej 
w ramach akcji edukacyjno-prewencyjnej Stop Czad, której pomysłodawczynią jest senator 
Dorota Tobiszowska. Czujniki ufundowała Polska Grupa Górnicza SA, a upominki i instrukcje 
bezpieczeństwa – Huta Łabędy SA i samorząd Rudy Śląskiej.
21 września w Stacji Biblioteka w Chebziu zainicjowano akcję Stop Czad z udziałem uczniów 
rudzkich szkół SP nr 1 i ZS-P nr 1, strażaków PSP i OSP, przedstawicieli miasta, partnerów 
i współorganizatorów.
Co roku w Polsce – zwłaszcza zimą podczas sezonu grzewczego – z powodu zatrucia czadem 
(potoczna nazwa tlenku węgla) umiera kilkadziesiąt osób, a nawet kilka tysięcy ulega silnemu 
podtruciu. Tlenek węgla powstaje w nieszczelnych lub niesprawnych instalacjach opalanych 
drewnem, węglem i gazem. Nazywany bywa „niewidzialnym zabójcą”, bo nie ma zapachu, smaku, 
jest niewidoczny i łatwo zlekceważyć objawy prowadzące do utraty przytomności, co przy braku 
pomocy kończy się zazwyczaj śmiercią. • 
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H A N N A  K R Z Y Ż O W S K A

Wystąpienie przewodniczącej Komisji Eu-
ropejskiej nagrane w Brukseli zainauguro-
wało 13. edycję Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego. Trzydniowe wydarzenie 
skupiło w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach ponad 5 tys. 
uczestników. Kolejne kilka tysięcy osób 
uczestniczyło w dyskusjach zdalnie lub 
śledziło kongresowe transmisje w interne-
cie. Wśród głównych tematów debat były, 
obok odbudowy gospodarki po pandemii, 
także Europejski Zielony Ład i związana 
z nim transformacja energetyczna oraz 
unijne propozycje w ramach pakietu Fit 
for 55. 

– Od polityki odchodzenia od węgla 
nie ma odwrotu; pytanie, jak szybko 
to nastąpi, na jakich warunkach i jakim 
kosztem. Kluczowe jest zapewnienie oby-
watelom i gospodarce bezpieczeństwa 
energetycznego, a to wymaga odpowied-
nio szybkiej i sprawnej budowy nowych 
źródeł wytwórczych – mówiono podczas 
poświęconych tej tematyce debat.

CO ZASTĄPI WĘGIEL, GDY 
ZAMKNIEMY KOPALNIE?
O praktycznych aspektach odcho-

dzenia od węgla w kontekście potrzeb 
polskiej energetyki mówił prezes Pol-
skiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala, 
który przypomniał, że zgodnie z posta-
nowieniami podpisanej w maju tego 
roku umowy społecznej do drugiej po-
łowy lat 30. PGG, obecnie wydobywa-
jąca ponad 23 mln ton węgla rocznie, 
ma zredukować zdolności produkcyjne 
o 13 mln ton. – 13 mln ton węgla ener-
getycznego to ilość służąca, w zależno-
ści od sprawności bloków, produkcji 
około 25–26 terawatogodzin energii 

elektrycznej, a to oznacza około 8 gi-
gawatów mocy zainstalowanej w ener-
getyce. Aby zastąpić energię z węgla, 
konieczne jest w perspektywie naj-
bliższych kilkunastu lat uruchomienie 
nowych mocy opartych na innych źró-
dłach – mówił prezes PGG, przypomi-
nając, że w przypadku oddawanych 
w ostatnich latach do użytku bloków 
węglowych w elektrowniach Jaworzno 
czy Opole okres inwestycji – od decyzji 
po uruchomienie – trwał średnio 10 lat. 

Obecnie na Żeraniu, w Elektrowni 
Dolna Odra oraz w Ostrołęce realizo-
wane są przedsięwzięcia dające łącznie 
około 2,5 gigawata mocy. W sytuacji, 
gdy krajowe wydobycie węgla zostanie 
zredukowane zgodnie z przyjętym har-
monogramem, a wystarczającej ilości 
nowych mocy nie będzie na czas, ko-
nieczny będzie albo import energii, albo 
dalsze spalanie węgla (krajowego lub 
sprowadzonego z zagranicy) w istnie-
jących jednostkach – do czasu urucho-
mienia nowych zdolności wytwórczych 
opartych na odnawialnych źródłach, 
atomie czy gazie.

ZDĄŻYĆ Z ATOMEM, 
ROZWIJAĆ OZE
Dyrektor Głównego Instytutu Gór-

nictwa w Katowicach, prof. Stanisław 
Prusek przytoczył dane Urzędu Regulacji 
Energetyki, według których do 2034– 
–2035 roku w krajowym systemie 
elektroenergetycznym wyłączo -
ne zostaną wysłużone bloki – głów-
nie węglowe – o łącznej mocy rzędu  
18,5–18,7 gigawatów. 

Tymczasem z podsumowania obec-
nych planów wynika, że w tym okresie 
do systemu wprowadzimy 14 gigawatów 
nowych mocy, z czego mniej więcej po-
łowa to źródła odnawialne. – Jest obawa, 
że będziemy mieć problem ze źródłami 
dyspozycyjnymi – mówił prof. Prusek, 
zauważając, że w polskich warunkach 
klimatycznych dyspozycyjność źródeł 
odnawialnych jest ograniczona. 

Problemów możemy uniknąć, jeżeli 
zgodnie z planem postępować będzie 
budowa elektrowni jądrowych – pierw-
szy taki blok o mocy 1 gigawata miałby 
ruszyć w 2033 roku. Czy tak się stanie? 
– Budowa energetyki jądrowej na całym 
świecie to rosnące koszty i przesuwanie 
terminów – przypomniał profesor, przy-
znając, że zagrożenie braku wystarcza-
jącej ilości energii w latach 30. wydaje 
się realne.

NIEMCY FEDRUJĄ NA MAKSA
W krajach bardziej od Polski za-

awansowanych w energetycznej trans-
formacji, w sytuacji kryzysowej, gdy 
na przykład w systemie brakuje energii 
z OZE, sytuację ratuje dziś węgiel. 

Jak mówił podczas jednego z kon-
gresowych paneli prezes PGE Wojciech 
Dąbrowski, obecnie w niektórych pań-
stwach Unii brakuje energii elektrycznej 
między innymi z powodu unieruchomie-
nia części wiatraków przy bezwietrznej 
pogodzie. Często oznacza to wzmożoną 

produkcję energii z węgla kamiennego 
i brunatnego. W ostatnim czasie energia 
z Turowa była na przykład eksportowa-
na na Słowację. 

– Kopalnie węglowe w Niemczech 
pracują na maksa. Według naszych in-
formacji Niemcy zamówiły w Rosji hi-
storycznie rekordowe wolumeny węgla 
kamiennego na przyszły rok. Zobaczy-
my, w jakim kierunku jeszcze to pójdzie 
– mówił prezes Polskiej Grupy Energe-
tycznej, zaznaczając, że to nie znaczy, iż 
PGE zamierza twardo stać przy węglu. 

– Nie ma już odwrotu odejścia 
od węgla; chodzi tylko o perspektywę 
i warunki, na jakich to ma się odbyć – 
bo nie na warunkach dyktatu. Takie 
dictum, które jest stawiane Polsce i pol-
skiej gospodarce, grozi wręcz zachwia-
niem bezpieczeństwa energetycznego 
w południowo-zachodniej Polsce – ocenił 
Wojciech Dąbrowski, nawiązując do pol-
sko-czeskiego sporu o kopalnię węgla 
brunatnego Turów.

GRUPA JSW STAWIA NA KOKS

Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
wyspecjalizowanej w węglu koksowym, 
ważne jest, by pozostał on na unijnej li-
ście surowców krytycznych jako półpro-
dukt do produkcji stali. – Naszym głów-
nym produktem i  core businessem jest 
węgiel koksowy. Już w tym roku idziemy 
w kierunku około 85 proc. produkcji 
węgla koksującego – mówił w dyskusji 
wiceprezes JSW ds. handlu Sebastian 
Bartos, wskazując, iż produkcja węgla 
energetycznego w kopalniach spółki 
to obecnie poniżej 2 mln ton rocznie. 

– Na tym rynku jesteśmy tylko do-
stawcą uzupełniającym – zaznaczył. 
Około 4,5 mln węgla koksowego z JSW 
służy do produkcji koksu w koksowniach 
należących do jastrzębskiej grupy – ich 
łączne zdolności produkcyjne to oko-
ło 3,5 mln ton koksu rocznie. – Prawie 
45 proc. własnej produkcji węgla kok-
sującego konwertujemy na koks. Mocno 

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY. – Wspólnie możemy zbudować 
gospodarkę wolną od węgla, która będzie działała w najlepszym 

interesie ludzi i przyrody. Nauka wyraźnie nam podpowiada, 
że gospodarka oparta na węglu nie może być kontynuowana, 

ponieważ przyroda nie może już płacić za to takiej ceny, a szkody 
wyrządzone klimatowi są zbyt wielkie – mówiła do uczestników 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ursula von der Leyen. 

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Jeżeli energetyka nie uruchomi nowych mocy wytwórczych opartych na atomie, gazie i odnawialnych źródłach energii, będziemy musieli spalać 
węgiel (nawet sprowadzany z zagranicy) albo importować energię

Energetyka bez węgla?
Najpierw zbudujmy inne źródła

Ciekawa liczba 

13 mln
TON

węgla mniej będą wydobywać kopal-
nie PGG. Taką redukcję wydobycia, 

zgodnie z umową społeczną, planuje 
się do drugiej połowy lat 30. W sytuacji, 

gdy krajowe wydobycie węgla zosta-
nie zredukowane zgodnie z przyjętym 

harmonogramem, a wystarczającej ilości 
nowych mocy w energetyce nie będzie 
na czas, konieczny będzie albo import 

energii, albo dalsze spalanie węgla 
(krajowego lub sprowadzonego z zagra-

nicy) w istniejących jednostkach – do 
czasu uruchomienia nowych zdolności 

wytwórczych opartych na odnawialnych 
źródłach, atomie czy gazie.
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inwestujemy w segment koksowy, ponie-
waż widzimy w tym przyszłość – oświad-
czył Sebastian Bartos. Przypomniał, 
że w należącej do Grupy JSW Koksowni 
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej powsta-
nie nowa bateria koksownicza. Wice-
prezes JSW jest spokojny o rynki dla 
jastrzębskiego węgla i koksu. 

– Koszty transportu, logistyki wy-
wiezienia naszego produktu na rynek 
niemiecki czy na rynek zamorski, do In-
dii czy Chin, są porównywalne. Mamy 
możliwości reagowania na każdą ist-
niejącą sytuację – zapewnił wiceszef 
jastrzębskiej spółki. Zapowiedział też 
zwiększenie do ponad 40 megawatów 
zdolności produkcji energii z metanu. 
– Chcemy redukować ilość emitowane-
go metanu poprzez jego gospodarcze 
wykorzystanie. W skali roku oznacza 
to kilkudziesięciomilionowe oszczęd-
ności; ten kierunek jest w naszej stra-
tegii i będziemy to realizować – mówił 
Bartos. 

Produkcja prądu z metanu wzro-
sła w JSW z ponad 70 tys. megawa-
togodzin w roku 2018 do niespełna  
100 tys. megawatogodzin w roku 2020, 
co zaspokoiło około 10 proc. zapotrze-
bowania firmy na prąd. 

Po oddaniu do użytku nowych ukła-
dów kogeneracyjnych w pierwszym pół-
roczu br. w kopalniach JSW z metanu 
wytworzono już około 75 tys. megawa-
togodzin energii, zaś cały 2021 około JSW 
zamknie ilością ponad 140 tys. megawa-
togodzin wytworzonej energii.

METAN POGRĄŻY KOPALNIE?
Obecnie na szczeblu unijnym trwają 

prace zmierzające do wyznaczenia no-
wych ram prawnych dotyczących emi-
sji metanu. Z informacji JSW wynika 
jednak, że przygotowane propozycje, 
które mają być ogłoszone pod koniec 
tego roku, nie zawierają włączenia emi-
sji metanu do unijnego systemu handlu 
emisjami ETS. Gdyby jednak tak się stało, 
oznaczałoby to olbrzymie koszty dla pol-
skich spółek węglowych. – Objęcie syste-
mem ETS metanu to ogromne wyzwanie 
i zagrożenie dla naszych kopalń. W ska-
li całego polskiego górnictwa mówimy 
o 600 mln metrów sześciennych metanu 
rocznie – to opłaty przekraczające 3 mld 
złotych. W spółkach górniczych trwa-
ją działania, by tę emisję ograniczyć. 
Dziś systemy odmetanowania wyłapują 
37–40 proc. emisji, ale chcemy wyła-
pywać więcej, około 50 proc. – mówił 
prof. Stanisław Prusek. Jedną z możli-
wości jest wyłapywanie metanu nie tylko 
poprzez instalacje odmetanowania, ale 
także odprowadzanego na powierzchnię 
z powietrzem przez szyby wentylacyj-
ne – wymaga to jednak dalszych badań 
i pilotażowych instalacji.

(NIE)GOTOWI NA 55 PROC.
W osiągnięciu unijnego celu redukcji 

emisji gazów cieplarnianych ma pomóc 
przygotowany przez Komisję Europejską 
pakiet Fit for 55 (Gotowi na 55 proc.) 
– zestaw propozycji legislacyjnych słu-
żących dostosowaniu unijnej polityki kli-
matycznej, energetycznej, użytkowania 
gruntów, transportu i podatków do ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych 
netto o co najmniej 55 proc. w perspek-
tywie roku 2030, wobec poziomu z roku 
1990. 

Pakiet ma być narzędziem zielonej 
rewolucji, zmierzającej do neutralno-
ści klimatycznej UE w roku 2050. Jak 
mówił podczas katowickiego kongresu 
minister klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka, na propozycję KE składa się  
13 projektowanych aktów prawnych, 
opisanych na około 4,5 tys. stron. Część 

z nich wychodzi naprzeciw polskim po-
stulatom, o innych strona polska chce 
dyskutować. – Polska nie zgodzi się 
na żadne rozwiązanie, które będzie od-
bywało się kosztem najsłabszych grup 
społecznych – zapewnił szef resortu 
klimatu. 

– Od wielu lat konsekwentnie pod-
kreślamy, iż transformacja klimatycz-
na musi być sprawiedliwa i nie może 
pogarszać warunków w określonych 
regionach czy grupach społecznych. 
Mówimy, że aby polityka klimatyczna 
była skuteczna i wrażliwa na potrze-
by ludzkie, musimy spoglądnąć na nią 

oczami bardzo wielu różnych grup spo-
łecznych – zadeklarował minister. Za do-
bre rozwiązania uznał między innymi 
podniesienie Funduszu Modernizacyjne-
go, utrzymanie darmowych uprawnień 
do emisji dla sektorów energochłonnych 
czy mechanizm Carbon Border Adju-
stment Mechanism (węglowy podatek 
graniczny), który pomoże zapewnić kon-
kurencyjność na przykład dla sektorów 
stali, cementu czy nawozów. Wątpliwo-
ści strony polskiej budzi natomiast mię-
dzy innymi propozycja wprowadzenia 
systemu handlu emisjami dla transportu 
i budynków. •

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Jeżeli energetyka nie uruchomi nowych mocy wytwórczych opartych na atomie, gazie i odnawialnych źródłach energii, będziemy musieli spalać 
węgiel (nawet sprowadzany z zagranicy) albo importować energię
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Energetyka bez węgla?
Najpierw zbudujmy inne źródła

Sebastian Bartos, wiceprezes JSW ds. handlu: – Chcemy redukować ilość emitowanego metanu poprzez 
jego gospodarcze wykorzystanie. W skali roku oznacza to kilkudziesięciomilionowe oszczędności; ten 
kierunek jest w naszej strategii i będziemy to realizować

Polski Fundusz Rozwoju umorzy blisko 
89,2 mln złotych, czyli ponad połowę po-
życzki preferencyjnej, udzielonej w końcu 
ubiegłego roku Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej w ramach rządowego programu 
Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. 

W grudniu 2021 roku spółka otrzy-
mała 173,6 mln złotych takiej pożyczki, 
choć wnioskowała o 750 mln złotych. 
Zgodnie z zasadami działania tarczy 
umorzeniu może podlegać maksymal-
nie 75 proc. tzw. faktycznej szkody 
spowodowanej pandemią COVID-19. 
Umorzenie następuje na wniosek JSW, 

zaś decyzja o wysokości umorzenia 
należy do PFR. Nieumorzoną część po-
życzki jastrzębska spółka musi spłacić 
do końca września 2024 roku, podobnie 
jak 1 mld złotych otrzymanej jesienią 
z PFR pożyczki płynnościowej. Otrzy-
mane wówczas środki przeznaczono 
na finansowanie bieżącej działalno-
ści operacyjnej, w tym wynagrodzeń 
oraz zobowiązań wobec kontrahen-
tów. Po kryzysowym roku 2020 obec-
nie JSW stopniowo zmniejsza straty, 
licząc na skorzystanie z owoców dobrej 
koniunktury w kolejnych kwartałach.

MH

J S W  M A  T R Z Y  L A T A  N A  S P Ł A T Ę  P O Ż Y C Z E K  Z  P F R

Ponad połowa  umorzona 
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Powodem likwidacji ostatniej fedrującej 
w tym kraju  kopalni węgla kamiennego  
ma być troska o klimat oraz nieopłacal-
ność. Mimo wzrostu cen tak węgla ener-
getycznego, jak koksowego Czechom 
taniej wypada kupowanie go w Polsce, 
Rosji, Brazylii, Australii niż wydobywanie 
na miejscu.  I nie uważają, by mogło się 
to zmienić. Wprawdzie pracę straci ponad 
3,5 tys. górników i ludzi z firm współpra-
cujących z kopalnią, ale połowę zatrud-
nionych stanowią pracownicy z Polski.

OD WYDOBYCIA DO UŻYCIA

Nie oznacza to oczywiście gwałtow-
nego spadku wykorzystania węgla ka-
miennego i brunatnego. Ponad 35 proc. 
czeskiej energii powstaje ze spalania go. 
Mniej niż w Polsce, mniej niż w Niem-
czech (47 proc.), lecz i tak dużo. Tylko, 
w przeciwieństwie do nas, Czesi nie 
muszą planować budowy elektrowni 
jądrowych, bo mają je dwie. Związany 
z ich rozbudową program zakończenia 
produkcji energii z węgla mówi o końcu 
lat 30. Tak zwane siły postępowe chcą 
przesunięcia tej daty na rok 2033, a może 
nawet na 2030. Co może być osiągnięte 
przez obłożenie spalania paliw kopal-
nych takimi opłatami za emisję CO2, by 
bardziej opłacało się kupować prąd ze 
źródeł odnawialnych – ilekolwiek by on 
kosztował.

W taki sposób działa Unia Europej-
ska. Dla każdego państwa określono 
wielkość  emisji bezpłatnej. Nadwyżki 
są sprzedawane na giełdach. Oznacza to, 
że im szybsze jest przejście na bezemi-
syjną produkcję energii lub jej import z 
krajów  pozaunijnych,  tym więcej praw 
do emisji można sprzedać  i zarobić na 
nich. Płacić miały kraje z bardziej trady-
cyjnym wytwarzaniem energii,  jak na 
przykład Polska. Emisja CO2 z instalacji 
na jej obszarze to średnio 65 mln ton 
CO2 rocznie, natomiast uprawnienia do 
darmowych emisji wyliczono na około 
40 mln ton. 

JAKKOLWIEK PATRZEĆ – 
DROGO

Jeden z posłów przeliczył to na zło-
tówki – uprawnienia muszą kosztować 
około 16 mld złotych rocznie. Miało być 
taniej, ale cena emisji,  dobijająca we 
wrześniu  do 55 euro za tonę, przekro-
czyła wielkość, jaką planowo miała osią-
gnąć za 15 lat. 

Tworząc system mający pozytywnie 
wpływać na klimat oraz na zarobki kra-
jów opartych w większym stopniu na 
atomie lub wietrze,  nie przewidziano 
jednak  problemów z gazem.  Nikt nie 

odpowie, na ile awaria przy wydobyciu 
na Syberii, a na ile potrzeby polityczne 
spowodowały, że największy dostawca 
gazu dla Europy, czyli Rosja,  ograniczył 
dostawy. Doszło do tego letnie zmniej-
szenie wydobycia w Norwegii oraz  ener-
getyczne potrzeby Chin. W efekcie tych 
ostatnich  producenci z Bliskiego Wscho-
du zaczęli zrywać już zawarte kontrakty 
i kierować statki ze  skroplonym gazem 
tam, gdyż Chińczycy podbili cenę. 

W efekcie w ciągu kilku miesięcy 
tego roku szlag trafił wieloletnie wyli-
czenia rentowności dla elektrowni i cie-
płowni węglowych oraz gazowych.  Jak 

każdy towar  w sytuacji popytu przewyż-
szającego podaż gaz zdrożał na całym 
świecie, a nawet przestał być konkuren-
cją dla węgla. To spowodowało, że Niem-
cy ponownie uruchomili  trzymane w 
rezerwie elektrownie węglowe. A Chiń-
czycy, zużywający nieco ponad połowę 
światowej produkcji węgla,  wznowili 
wydobycie w kilkudziesięciu zamknię-
tych wcześniej kopalniach.  Wzrost zuży-
cia tego surowca  wywołał w UE wzrost 
ceny uprawnień do emisji.

BEZ SZANS 
NA TRWAŁE ODBICIE
Eksperci uprzedzają jednak, by nie 

nastawiać się na trwałe odbicie węglo-
we. Wprawdzie  po uspokojeniu rynku  
gazu ceny nie spadną do poprzednich 
wartości, ale oznacza to jedynie, że rządy 
będą musiały opracować takie rozwią-
zania, by nowa drożyzna energetyczna 
nie skłoniła ludzi do wyjścia na ulice. I 
by całkiem nie rozłożyła przemysłu. Roz-
wiązania równie oderwanego od rynku  
jak unijne nie stosuje bowiem nikt inny 
na świecie. 

Wobec tej sytuacji Polska jest pion-
kiem na szachownicy węglowej, zabloko-
wanym przez konieczność przebudowy 
systemu produkcji energii oraz problem 
ogrzewania kilku milionów gospodarstw 
indywidualnych. Tu sytuacja zależeć bę-
dzie od opłacalności i tempa wymiany 
palenisk tradycyjnych na… docelowo nie 
wiadomo na co, bo przecież gaz ma być 
tylko rozwiązaniem przejściowym. W 
każdym razie przy obniżaniu własnego 
wydobycia oba te powody uzależniają  
ją od importu węgla.

Jego nową cenę wyznaczą zakupy 
dokonywane przez Chiny. Ten kraj pod-
kreśla, że udział energii pozyskiwanej z 
węgla będzie w nim procentowo spadał, 
ale w wartościach bezwzględnych rósł. 
Przynajmniej jeszcze przez kilkanaście 
lat. A sam nie zdoła zaspokoić własnego 
zapotrzebowania.  

 ZK

Podczas tegorocznych obchodów czeskiego Dnia Górnika prezes OKD przypomniała, 
że datą graniczną dla wydobycia będzie końcówka roku 2022. 

Energetyczne zamieszanie

INWESTORZY W KOLUMBII BRYTYJSKIEJ POPIERAJĄ 
PONOWNE URUCHOMIENIE KOPALNI FARO NA TERY-
TORIUM JUKONU. Maleńkie miasteczko Faro 
w Jukonie nigdy by nie istniało, gdyby 
nie pobliska kopalnia ołowiu i cynku 
o tej samej nazwie, która podobno była 
kiedyś największą na świecie, a zosta-
ła zbudowana pod koniec lat 60. XX 
wieku. W szczytowym okresie miasto 
zamieszkiwało 2100 osób, a kopalnia 
Faro wytwarzała 35 proc. PKB Jukonu. 
Po tym, jak jej właściciele zbankrutowali, 
została ona zamknięta, populacja miasta 
zmniejszyła się do 420 osób, a rząd fe-
deralny pozostał z tym, co określił jako 
„jeden z najbardziej złożonych projek-
tów oczyszczania opuszczonych kopalni 
w Kanadzie”. Do dzisiaj rząd kanadyjski 
wydał około 500 mln dolarów kanadyj-
skich na rekultywację środowiska oraz 
konserwację kopalni.

Rdzenni mieszkańcy popierają ideę 
ponownego uruchomienia kopalni w ra-
mach nowej umowy o współwłasności, 
a przedsiębiorca Don McInnes pomógł 
stworzyć konsorcjum inwestorów i plan 
nabycia ziemi i ponownego uruchomienia 
kopalni Faro. Konsorcjum – Tse Zul Deve-
lopment Corp. – obejmuje firmę McInnes, 
Broden Mining, Strategic Metals Inc. z sie-
dzibą w Vancouver oraz Ross River Dena.

Po nabyciu gruntu konsorcjum wy-
konałoby wstępne studium wykonal-
ności, a jeśli inwestorzy zdecydują się 
na usankcjonowanie projektu, będzie mu-
siało przejść nową ocenę oddziaływania 
na środowisko, co może zająć około trzy 
lata. W planach jest wznowienie eksplo-
atacji odkrywkowej na istniejącym złożu 
Grum, czerpanym zaledwie od kilku lat.
SANDFIRE RESOURCES KUPI GIGANTYCZNY HISZ-
PAŃSKI KOMPLEKS MIEDZI ZA 1,9 MLD DOLARÓW. 

Australijska firma Sandfire Resources 
kupuje kompleks wydobywczy Minas 
de Aguas Tenidas w Hiszpanii za około 
1,9 mld dolarów, ponieważ chce stać się 
dużym producentem skoncentrowanym 
na miedzi. MATSA, należąca do Trafi-
gury i Mubadala z Abu Dhabi, zostało 
wystawione na sprzedaż na początku 
tego roku.

Kompleks wydobywczy miedzi 
w południowej Hiszpanii rozpoczął 
działalność w 2009 roku i obejmuje trzy 
podziemne kopalnie, które produkują 
również koncentrat cynku i ołowiu. 

Gdy Sandfire połączy MATSA z własną 
działalnością DeGrussa, firma będzie mo-
gła wyprodukować do 194 tys. ton ekwi-
walentu miedzi w roku podatkowym 2022.

Kopalnie znajdują się w prowincji 
Huelva w południowo-zachodniej Hisz-
panii. Obszar, na północ od Iberyjskiego 

Pasa Pirytowego, ma około 250 km 
długości.

Ceny miedzi wzrosły w tym roku, 
osiągając w lutym rekordowy poziom 
powyżej 10 tys. dolarów za tonę, ponie-
waż globalna zmiana w kierunku bar-
dziej ekologicznej gospodarki zwiększyła 
popyt na ten metal.
ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY WZBOGACONY SREBREM 
MA DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE PRZECIWWIRUSOWE. 
Naukowcy z University of Central Florida 
używają zmodyfikowanej niewielkimi 
ilościami srebra nanostruktury zwanej 
tlenkiem ceru, żeby wyprodukować śro-
dek dezynfekujący, który może nieprze-
rwanie zabijać wirusy na powierzchni 
do siedmiu dni. Tlenek ceru znany jest 
ze swoich regeneracyjnych właściwości 
przeciwutleniających, może być potężną 
bronią przeciwko COVID-19 i innym wi-
rusom chorobotwórczym. •

Górnictwo na świecie
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Mimo wzrostu cen tak węgla energetycznego, jak koksowego Czechom taniej wypada kupowanie go 
w Polsce, Rosji, Brazylii, Australii niż wydobywanie na miejscu. I nie uważają, by mogło się to zmienić
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Premiera nowego modelu będzie miała miejsce w listopadzieYaris Cross został oparty na platformie GA-B z serii TNGA
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Yaris Cross już się sprzedaje
Do gamy SUV-ów Toyoty wkrótce dołą-
czy Yaris Cross. Najmniejszy SUV tej mar-
ki będzie mógł mieć napęd hybrydowy 
i to na wszystkie koła. Choć do premiery 
został ponad miesiąc, Toyota już sprzeda-
ła w Polsce niemal 2 tys. tych aut. 

Yaris Cross został oparty na platfor-
mie GA-B z serii TNGA (Toyota New Glo-
bal Architecture). W porównaniu z Yari-
sem hatchback jest o 95 mm wyższy 
(1595 mm), 20 mm szerszy (1765 mm) 
i 240 mm dłuższy (4180 mm). Rozstaw 
kół pozostał niezmieniony (2560 mm), 
ale prześwit zwiększył się o 25 mm 
do 170 mm, co czyni z niego prawdzi-
wego SUV-a, w którym kierowca siedzi 
wyżej i ma dobrą widoczność. By uzy-
skać tak potrzebną w mieście zwrotność, 
zadbano o mały promień skrętu, który 
wynosi 5,3 m.

Standardowo bagażnik ma nawet 
397 l pojemności, a po złożeniu tylnych 
foteli przestrzeń zwiększa się do 1097 l 
w wersjach z napędem na przednią oś.

Yaris Cross jest napędzany przez 
elektryczny napęd hybrydowy Toyoty 
czwartej generacji, który zadebiutował 
w nowym Yarisie hatchback. Jego ser-
cem jest trzycylindrowy, 1,5-litrowy sil-
nik z linii Hybrid Dynamic Force. Łączna 
moc maksymalna układu hybrydowego 
wynosi 116 KM (85 kW). Zgodnie z nor-
mą WLTP zużycie paliwa Yarisa Cross 

Hybrid FWD wynosi 4,4–5,0 l/100 km 
w zależności od wyposażenia auta, a dla 
wersji 4x4 – 4,7–5,1 l/100 km.

Yaris Cross dostępny jest także 
z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym, 
który współpracuje ze skrzynią CVT 
lub sześciobiegową skrzynią manual-
ną. Trzycylindrowy silnik wytwarza  
125 KM (92 kW) przy 6600 obr./min. 
mocy oraz osiąga maksymalny moment 
obrotowy wynoszący 153 Nm między 
4800 a 5000 obr./min. Według normy 
WLTP samochód spala 5,7–6,2 l/100 km 
(6,0–6,4 l/100 km z CVT).

Premiera nowego modelu będzie 
miała miejsce w listopadzie, ale Yaris 
Cross spotkał się z ogromnym zaintere-
sowaniem polskich kierowców, którzy 
w ciągu trzech i pół miesiąca zamówi-
li 1867 samochodów w ramach przed-
sprzedaży, bez jazdy próbnej. Dominu-
jącym napędem jest układ hybrydowy, 
który znalazł się pod maską 74 proc. 
aut, zaś 33 proc. ma napęd na cztery 
koła AWD-i.

APLIKACJA MYŠKODA 
POZWALA ZMIENIĆ AUTO 
W PACZKOMAT
Nie chce ci się jechać do paczkoma-

tu? To paczkomat przyjedzie do ciebie. 
O ile masz Škodę i mieszkasz w Pradze. 
Aplikacja MyŠkoda pozwala na wykorzy-
stanie zaparkowanego auta jako miejsca 

dostarczenia paczki przez kuriera. Dzię-
ki aplikacji kurier znajdzie samochód 
i otworzy go, aby zostawić w nim paczkę. 

Chcąc skorzystać z usługi, trzeba 
zarejestrować się w Škoda Connect i ak-
tywować w aplikacji MyŠkoda funkcję 
zdalnego blokowania/odblokowywania 
drzwi. Oczywiście kurier będzie mógł 
otworzyć drzwi samochodu tylko raz 
i w zaakceptowanym przez klienta 
oknie czasowym. Może odjechać dopie-
ro po zamknięciu pojazdu. Aktualizacje 
statusu wszystkich zamówień są dostęp-
ne w aplikacji MyŠkoda. Również dzięki 
niej kurier lokalizuje samochód.

– Tylko kurier wybranej firmy ku-
rierskiej ma dostęp do niezbędnych da-
nych pojazdu. Co więcej, dostawa odby-
wa się bezdotykowo – to niewątpliwie 
zaleta w tej chwili – mówi Martin Jahn, 
członek zarządu Škoda Auto ds. sprze-
daży i marketingu. Do końca roku trwa 
faza pilotażowa, przeprowadzana tylko 
w Pradze. Dopiero po jej zakończeniu 
i zoptymalizowaniu usługi dzięki wyni-
kom pilotażu Škoda będzie wprowadzać 
usługę w innych miastach i krajach. Apli-
kacja MyŠkoda jest dostępna w samo-
chodach produkowanych od 2019 roku.

SPORTAGE PO RAZ PIĄTY
Kia pokazała w Europie nową gene-

rację modelu Sportage, który debiutował 
w lipcu w Korei Południowej. Samochód 

ma trafić do sprzedaży na początku 
przyszłego roku. 

Niewątpliwie to najodważniej styli-
zowana generacja tego modelu z bardzo 
charakterystycznym przednim pasem 
i światłami. Nowy Sportage ma 4515 mm 
długości, 1865 mm szerokości, 1645 mm 
wysokości i rozstaw osi 2680 mm. Bagaż-
nik mieści 591 l, a można go powiększyć 
do 1780 l. We wnętrzu zwraca uwagę 
szeroki panel na centralnej konsoli, speł-
niający funkcję ekranu i dotykowego 
panelu sterowania, a także panel ste-
rowania przy dźwigni zmiany biegów. 

Piąta generacja Sportage’a ma elek-
tronicznie sterowane zawieszenie, na-
pęd na cztery koła oraz kilka trybów 
jazdy do wyboru. Bogaty będzie także 
wybór silników – obok benzynowych 
i diesli pojawią się hybrydy (HEV), także 
plug-in (PHEV). Podstawą będzie silnik 
1,6 T-GDI, który będzie dostępny jako 
podstawowa jednostka, a także część 
układów hybrydowych. Sam silnik może 
mieć moc 150 i 180 KM, a wykorzystują-
ce go układy hybrydowe mają 230 KM 
(HEV) i 265 KM (PHEV). Obok niego do-
stępny będzie wysokoprężny silnik 1,6 l 
o mocach 115 i 136 KM. 

Więcej szczegółów, cennik i specyfi-
kację techniczną poznamy zapewne bli-
żej terminu wprowadzenia samochodu 
do sprzedaży. 

 PIOTR MYSZOR

Aplikacja MyŠkoda pozwala na wykorzystanie zaparkowanego auta jako miejsca dostarczenia paczki 
przez kuriera

Piąta generacja Sportage’a ma elektronicznie sterowane zawieszenie, napęd na cztery koła oraz kilka 
trybów jazdy do wyboru
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Jurek pojawił się w rodzinie państwa 
S. niespodziewanie. Po prostu pew-

nego niedzielnego popołudnia zapukał 
do drzwi. Przyszedł z niewielką torbą, 
w lichym, mocno wysłużonym płaszczu. 
Gdy tylko przekroczył próg domu, jego 
pojawienie się wiele zmieniło.

A żeby zrozumieć cały kontekst, na-
leży cofnąć się o prawie 50 lat, do cza-
sów, gdy matka pana S. urodziła dwóch 
chłopców. Jej sytuacja była jednak tak 
ciężka, że zdecydowała się na oddanie 
do adopcji jedno z dzieci. Po kilku la-
tach zaczęła jednak poszukiwania syna 
i choć trwało to aż do jej śmierci, nigdy 
nie udało się jej go odnaleźć. Pan S. nie 
kontynuował poszukiwań rozpoczętych 
przez matkę, ale świadomość tego, że ist-
nieje na świecie ktoś, kto prawdopodob-
nie wygląda i choć trochę zachowuje się 
podobnie do niego, nigdy go nie opuściła.

Dzień, w którym Jurek, syn brata 
pana S., stanął pod drzwiami posiadłości 
państwa S., był pierwszym momentem, 
gdy dostał potwierdzenie, że jego brat 
naprawdę istniał. Jurek opowiedział hi-
storię swojego ojca – dzieciństwo spędził 
w dobrej, ale srogiej i bogobojnej rodzi-
nie, która go adoptowała, wiódł spokoj-
ne życie rzemieślnika aż po niedawną 
śmierć w wyniku choroby. Jurek twier-
dził także, że jego ojciec od momentu, 
gdy dowiedział się, że jest adoptowany, 
nie przestał szukać biologicznej matki. 

Odnalazł ją jednak już po jej śmierci, ale 
tym samym trafił na ślad swojego brata, 
którego odnalezienie stało się odtąd jego 
nadrzędnym celem. Niestety – gdy był 
już o krok, plany pokrzyżowała choroba. 
Jurek odnajdując pana S., spełniał więc 
ostatnią wolę ojca.

Ten krótki zarys skomplikowanej hi-
storii pozwala zrozumieć entuzjazm i ra-
dość, z jaką Jurek został przyjęty w domu 
państwa S. Dzięki zaradności i nosowi 
do interesów pan S. stał się majętnym 
człowiekiem. Tak więc dom był dostatni 
i od razu znalazło się w nim także odpo-
wiednie miejsce dla Jurka. Żona pana 
S. błyskawicznie polubiła chłopaka, po-
dobnie stało się z ich córką, Anią. Jedyną 
osobą, która wykazywała wobec niego 
sporą rezerwę i dystans, był starszy brat 
Ani, Bartek.

Jurek chętnie opowiadał o życiu swo-
jego ojca, o tym, jaki był, jak żył, co lubił, 
a czego nie, o kobiecie, z którą się zwią-
zał, i o jego licznych rozterkach związa-
nych z nieodnalezionym bratem. Jednak 
po kilku dniach państwo S. zaczęli powo-
li wracać do rytmu codziennego życia. 
Choć z początku sami zachęcali Jurka 
do pozostania w ich domu, ten jednak 
nie przejawiał chęci wyprowadzki. Wła-
ściwie twierdził, że nie ma dokąd wracać, 
bo dom po ojcu został sprzedany i prze-
znaczony na spłacenie długów. Jurek 
więc coraz mocniej stawał się członkiem 

rodziny. Ania była nim kompletnie zauro-
czona, imponował jej znajomością klasyki 
literatury, muzyki i swoją błyskotliwo-
ścią. Wszędzie, gdzie Jurek się pojawiał, 
stawał się gwiazdą wieczoru – zabawiał 
wszystkich anegdotkami i opowieściami. 
Jedyną osobą, do której nie potrafił do-
trzeć, był syn Bartek.

Denerwowało go w Jurku to, że bez 
pytania pożyczał jego ubrania, ale także 
w przeciwieństwie do reszty rodziny zu-
pełnie nie miał do niego zaufania. Czuł 
to od początku. Usiłował swój punkt wi-
dzenia przedstawić rodzicom albo sio-
strze, bez skutku. Wtedy postanowił nie-
co powęszyć wokół sprawy Jurka i choć 
kosztowało go to również przejażdżkę 
na drugi koniec kraju, to powoli odkry-
wał to, co podejrzewał, a co zdawało się 
w ogóle nie przychodzić na myśl jego ro-
dzinie – Jurek był zwyczajnym oszustem.

Bartek odkrył, że brat pana S. całe 
dzieciństwo spędził, błąkając się między 

kolejnymi domami dziecka a rodzinami 
zastępczymi, nigdzie jednak nie został 
na dłużej. Nie miał też dobrej opinii, 
ale przez większość życia unikał kon-
sekwencji swoich czynów, gdy jednak 
został złapany, trafił do więzienia na dłu-
gi czas. Tam też odnalazł go Bartek – 
żywego i zdrowego. Co śmieszniejsze, 
okazało się, że niektóre ze szczegółów 
zachowania brata pana S., przytacza-
ne przez Jurka, były prawdziwe. Jurek 
dobrze je znał, bo spędzili ostatnie lata 
w tej samej celi. Jurek, drobny złodzieja-
szek i pieniacz, postanowił wykorzystać 
zdobytą wiedzę, żeby ustawić się na naj-
bliższe lata. Właściwie – tak mogłaby 
zakończyć się cała sprawa.

Po wielu miesiącach pan S., w które-
go głowie kotłowały się przeróżne myśli, 
zdobył się jednak na odwiedzenie w wię-
zieniu swojego brata. Choć ich relacja 
nigdy nie miała być łatwa, teraz jednak 
stała się możliwa. •

P E R Y F E R I A

Kuzyn

Wydawać by się mogło, że nie ma nic 
prostszego w kwestii ubioru jak zapięcie 
guzików. A jednak jeśli chodzi o zapinanie 
guzików marynarki, sytuacja może być dla 
niektórych nieco bardziej skomplikowa-
na i widać to czasem nawet wśród ludzi, 
dla których taki ubiór jest codziennością.

Zacznijmy więc od zapinania jed-
norzędowej z trzema guzikami. Tutaj 
trzeba pamiętać, że nigdy nie zapina-
my wszystkich guzików, a zapięty po-
winien być jedynie środkowy guzik lub 
dwa górne. W jednorzędowej marynarce 
z dwoma guzikami powinien być zapięty 
górny guzik. W pozycji siedzącej wszyst-
kie guziki powinny być rozpięte i należy 
je zapiąć przy wstawaniu.

W przypadku marynarki dwurzędo-
wej są jednak inne zasady. W tym wy-
padku zapięcie wszystkich guzików nie 
jest błędem. W przypadku dwóch guzi-
ków w pozycji stojącej odpinamy dolny, 
w przypadku trzech – zapinamy środ-
kowy lub dwa górne. Należy również 
pamiętać o zapięciu guzików wewnętrz-
nych. Siadając do stołu, pozostawiamy 
marynarkę zapiętą na pierwszy guzik, 
co pomoże utrzymać jej fason.

Gdy decydujemy się na garnitur 
trzyczęściowy z kamizelką lub ubiera-
my również kardigan, to marynarki nie 
trzeba już zapinać. Należy jednak pa-
miętać o odpowiednim zapięciu guzików 
w kamizelce. W przypadku kamizelki 

jednorzędowej dolny guzik może pozo-
stać rozpięty, dwurzędową kamizelkę 
natomiast zapinamy na wszystkie guziki. 
Kardigan także można rozpiąć na dole, 
ale spod niego ani spod kamizelki nie 
powinna wystawać koszula.

Dlaczego więc przyjęło się, że nie 
należy zapinać marynarki na wszyst-
kie guziki? Jest to niezbyt wygodne, ale 
także całość wygląda bardzo sztywno. 
Tym bardziej warto więc pamiętać, który 
guzik zapiąć, by czuć się zarazem kom-
fortowo i wyglądać elegancko.

Inną kwestią jest zdjęcie marynar-
ki w trakcie przyjęcia. Jeśli marynarka 
nam przeszkadza albo jest nam po pro-
stu za ciepło – można ją zdjąć, jeśli sy-
tuacja na to pozwala, czyli gdy jesteśmy 
na mniej oficjalnym przyjęciu albo 
wśród bliskich osób. Dobrze byłoby rów-
nież, aby to mężczyzna najwyższy rangą, 
czyli na przykład pan młody na weselu, 
zdjął marynarkę pierwszy i tym samym 
zasygnalizował luźniejszą część imprezy. 
W przypadku oficjalnych imprez zdjęcie 
marynarki jest nietaktem.  HK

Stan podwyższonego stężenia choleste-
rolu we krwi nie jest rzadkim zjawiskiem 
– choroba występuje u nawet 6 na 10 do-
rosłych pacjentów. Częstość tego zaburze-
nia lipidowego wzrasta wraz z wiekiem 
– największy odsetek pacjentów to osoby 
będące w podeszłym wieku. U podłoża 
tej choroby leży miażdżyca naczyń, któ-
ra rozwija się podstępnie przez wiele lat, 
często nie dając żadnych objawów. Udo-
wodniono związek hipercholesterolemii 
z występowaniem takich chorób jak za-
wał serca, udar mózgu czy choroba nie-
dokrwienna serca.

JAKIE SĄ OBJAWY HIPERCHOLESTEROLEMII? 
Najczęstsza postać hipercholesterolemii 
(wielogenowa) w zasadzie – poza odchy-
leniami w badaniach laboratoryjnych 
– nie wywołuje zauważalnych dolegliwo-
ści u pacjentów. W przypadku hipercho-
lesterolemii rodzimej u chorych mogą 
się pojawiać specyficzne problemy zdro-
wotne, jak żółtaki na przykład w okolicy 
powiek czy ścięgien stawowych.

JAK LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? Przy znacznie 
zwiększonym cholesterolu we krwi 
pacjentom zaleca się leczenie farma-
kologiczne, w którym wykorzystuje się 
preparaty z kilku różnych grup, podsta-
wowymi są statyny (jak atorwastatyna 
czy rosuwastatyna). Innymi środkami 
stosowanymi w celu obniżenia choleste-
rolu są żywice jonowymienne, ezetymib 
i inhibitory PCSK9. Pacjentom może być 

proponowane leczenie tylko jednym le-
kiem, jak i leczenie skojarzone oparte 
na przyjmowaniu różnych preparatów 
jednocześnie. 

Inną metodą leczenia hiperchole-
sterolemii jest afereza LDL, czyli zabieg 
pozaustrojowego usunięcia związków 
cholesterolowych z krwi chorego. Ma on 
jednak ograniczone zastosowanie i wy-
konuje się go tylko u tych pacjentów, 
którzy mają wyjątkowo wysoki poziom 
cholesterolu we krwi.

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ ZACHOROWANIA? Naj-
istotniejsza w tym przypadku jest dieta, 
która polega na ograniczaniu zawartości 
w pożywieniu tłuszczów nasyconych 
oraz przetworzonych tłuszczów trans, 
ponieważ to właśnie związki lipidowe 
najmocniej wpływają na ryzyko wystą-
pienia hipercholesterolemii. Należy rów-
nież unikać używek takich jak papierosy 
czy alkohol. Zaleca się dietę niskotłusz-
czowa, bogatą w świeże warzywa i owo-
ce, a także produkty z pełnego ziarna, 
orzechy, pestki i zdrowe oleje roślinne. 
W profilaktyce ważny jest również regu-
larny ruch, który pomaga spalić nadmiar 
cholesterolu.•

Z D R O W I E

Gęste złogi, czyli 
hipercholesterolemia
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Wcale niebłaha sprawa 
guzików przy marynarce
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Zapinanie górnego guzika zawsze jest w dobrym 
tonie, niezależnie od stopnia formalności stroju
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PŁACA MINIMALNA W 2022 ROKU WZROŚNIE 
O 7,5 PROC. I WYNIESIE 3010 ZŁOTYCH. Ozna-
cza to, że w porównaniu do roku 2021 
wynagrodzenie minimalne wzrośnie 
o 210 złotych, czyli o 7,5 proc. W związ-
ku z tym wzrośnie również stawka 
godzinowa, która będzie wynosiła  
19,70 złotych. O ustaleniu takiej płacy 
decydują wskaźniki makroekonomiczne 
jak inflacja i PKB.

ODSETEK MIESZKAŃCÓW POLSKI ZAGROŻONYCH 
UBÓSTWEM OBNIŻYŁ SIĘ OD 2010 ROKU Z 18 PROC. 
DO 15 PROC. Poprawiła się również sy-
tuacja dzieci, które zwykle są najbar-
dziej dotknięte niedostatkiem. Odsetek 
dzieci zagrożonych ubóstwem wynosi 
13 proc. i jest dużo niższy niż średnia 
unijna (20 proc.). Polska jest jednym 
z krajów o największym przeludnieniu 
mieszkań, których stan techniczny jest 
gorszy niż przeciętnie w UE. Obecnie 
około 38 proc. ludności kraju żyje w lo-
kalach o niewystarczającej powierzchni. 
To plasuje Polskę wśród państw o naj-
większym przeludnieniu mieszkań. Jed-
nocześnie należymy do krajów o naj-
niższych wskaźnikach niedożywienia, 
jednak nasilają się problemy związane 
z niewłaściwym odżywianiem. Wzrasta 
odsetek osób z nadmierną masą ciała 
– to ponad 58 proc. dorosłej populacji, 
a blisko 30 proc. polskich dzieci w wieku 
pięciu−dziewięciu lat ma nadwagę.

ZAPOTRZEBOWANIE NA KADRĘ ZZA WSCHODNIEJ 
GRANICY JEST NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE OD LAT. 
Tylko we wrześniu Personnel Service, 
agencja zatrudniająca cudzoziemców, 
dostała zamówienia na ponad 2,5 tys. 
pracowników, dostępnych na rynku kan-
dydatów jest ponad dwukrotnie mniej. 
Jak podkreślają analitycy, zmniejszająca 
się imigracja z Ukrainy może się odbić 
na polskiej gospodarce. Z wyliczeń NBP 
i SGH wynika, że pracownicy z Ukra-
iny w latach 2013–2018 wypracowali 
13 proc. wzrostu gospodarczego w Pol-
sce. Niemal co czwarta  rodzima firma 
zamierza rekrutować Ukraińców w cią-
gu najbliższych 12 miesięcy. •

Miłośnicy górskiej turystyki w Czechach 
mogą teraz w trakcie wędrówki nie tyl-
ko ugasić pragnienie, ale też sprawdzić 
w praktyce swoją uczciwość. Na wysoko-
ści 1090 metrów n.p.m., blisko schroniska 
Chata Husa w Karkonoszach, postawiono 
bowiem bar z napojami, w którym nie ob-
sługuje sprzedawca. Pomysł na piwomat 
narodził się w czasie pandemii.

Piechurzy mają do wyboru piwo 
Konrad oraz malinowy napój Malinovka, 
mały napój (0,3 l) kosztuje 20 koron, czyli 
3,60 złotych, a za duży o pojemności 0,5 l 
zapłacimy 30 koron, czyli 5,40 złotego. 
Co ciekawe, nikt nie sprawdza, czy tury-
sta wrzucił odliczoną kwotę, dystrybutor 
nie ma również żadnej blokady, która 
umożliwiałaby nalanie napoju dopiero 
po uiszczeniu wymaganej kwoty. Wy-
starczy wrzucić pieniądze do skarbon-
ki, a następnie można nalać dowolną 
ilość piwa lub napoju. Piwomat cieszy 
się bardzo dużym zainteresowaniem, 
a sama zasada jego działania wywołała 
wiele dyskusji w mediach społecznościo-
wych. Niektórzy komentatorzy uważają, 

że jego wła-
ściciel musi 
w i e r z y ć 
w uczciwość 
k l i e n t ó w, 
polscy tury-
ści z kolei 
t w i e r d z ą , 

że taki pomysł nie sprawdziłby się 
po naszej stronie Karkonoszy. Jest 
tylko jeden sposób, aby się o tym 
przekonać.

PIWO WRACA NA TRYBUNY 
Angielskie stadiony od lat znane 

są z tego, że niedozwolone jest na nich 
picie alkoholu. Zakaz, wprowadzony 
w 1985 roku w pięciu najwyższych 
ligach Anglii, miał na celu ukrócenie 
awantur wywołanych przez podchmie-
lonych chuliganów. Plany jego zniesienia 
ogłosiła członkini Partii Konserwatywnej 
Tracey Crouch, a pilotażowy program 
planowany jest w czwartej i piątej lidze. 
Kibice od lat zwracali uwagę, że przepis 
ten jest nieżyciowy i prowadzi do absur-
dalnych sytuacji – na przykład grający 
na szóstym poziomie klub Dulwich Ham-
let ogłosił przed sezonem, że nie chce 
awansować, bo utrzymuje się ze sprze-
daży piwa kibicom w trakcie meczów. 
Na wielu obiektach wciąż można ku-
pić alkohol w barach czy pubach, tylko 
przed spotkaniem, i wypić na miejscu. 
Poza tym zakazem jest objęta tylko pił-
ka nożna, a na tym samym stadionie, 
między innymi na meczu krykieta, fani 
mogą już spożywać piwo. Angielska poli-
tyczka uważa, że czas najwyższy spraw-
dzić, jak dopuszczenie picia alkoholu 
na trybunach wpłynie na zachowanie 
kibiców. Pilotażowy projekt ma ruszyć 
1 stycznia.

MUZYKA I PIWO ŁAGODZĄ 
OBYCZAJE

Legnickie Centrum Kultury or-
ganizuje wiele koncertów i festiwali 

muzycznych popularnych wśród melo-
manów. Z okazji 35. edycji Legnickiego 
Conversatorium Organowego lokalny 
Browar Książęcy uwarzył limitowaną 
edycję (niemal 500 litrów) piwa Organo-
wego. Zostało ono oficjalnie zaprezento-
wane na konferencji prasowej poświę-
conej wydarzeniu. Piwo typu pils oparto 
na trzech polskich chmielach: Magnum, 
Marynce i Lubelskim. W procesie warze-
nia wykorzystano szczepy drożdży górnej 
fermentacji, dzięki czemu wyczuwalny 
jest bogatszy bukiet smaków. Uzupeł-
nienie stanowi gęsta, utrzymująca się 
piana. To już kolejne piwo, które rekla-
muje imprezy kulturalne organizowane 
przez Legnickie Centrum Kultury. Ostat-
nią limitowaną edycję uwarzono na fe-
stiwal Satyrykon. – Smakując to piwo, 
idealnie odpoczywamy i relaksujemy 
się przy muzyce organowej. Czyli jest 
to dobre piwo na dobre koncerty, a także 
na dyskusje o muzyce – zachęca Piotr 
Bućko, właściciel restauracji. Piwo Or-
ganowe jest do kupienia w Browarze 
Książęcym przy ulicy Dworcowej w Le-
gnicy. Jego nominalna cena to 13 zło-
tych, lecz na hasło „koncerty organowe” 
otrzymamy je ze specjalnym rabatem za  
11,50 złotych. MAREK KOWALIK

Kalejdoskop
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Czeski piwomat w Karkonoszach
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
DŁUGIE JESIENNE WIECZORY
Nagrodę wylosowała: MIROSŁAWA BORKOWSKA.
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