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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA:
– Chcemy konsekwentnie
realizować przyjęty plan.
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Bez górników z Piasta i Wujka nie
byłoby wolności

Premier Mateusz Morawiecki
odwiedził Kopalnię Guido, w której
zwiedził trasę turystyczną „14 dni
pod ziemią… Historia walki o wolność”.
STRONA 3

Barbórkowa modlitwa

Arcybiskup
Wiktor
Skworc:
– W aktualnej sytuacji branży
górniczej nie może zabraknąć kół
ratunkowych: solidarnej tarczy,
sprawiedliwości i miłości społecznej.
STRONA 4

Kopalnia Borynia świętowała
50-lecie działalności

W KWK Borynia odbyły się łączone
uroczystości barbórkowe i jubileusz 50-lecia działalności kopalni.



STRONA 5

Chcemy iść drogą środka
Cło od śladu węglowego wyrówna
szanse unijnych firm?
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z M AT U S I A K

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Uwagi na nowy rok

K

ończy się rok, który był pełen sprzeczności. Dobre
sygnały zamieniały się w złe wiadomości. Złe sygnały stawały się dotkliwymi ciosami. Postaram się
przedstawić coś w rodzaju remanentu mijającego roku.
Skoncentruję się na podwórku górniczym.

E

uropejski Zielony Ład zaczyna się w JSW – to dobre
hasło, w którym zawarte jest wszystko, co stanowi
o znaczeniu jastrzębskich kopalń dla gospodarki Unii
Europejskiej. To znaczenie zostało podkreślone przez
wpisanie węgla koksowego na listę surowców krytycznych dla gospodarki, bo jest on niezbędny do produkcji
koksu, a koks jest niezbędny dla przemysłu stalowego.
Bez stali nie ma współczesnej cywilizacji. Jednak jest
i druga strona tego medalu – na szczeblu unijnym
trwają poważne przygotowania do tego, aby kopalnie
obciążyć opłatami za emisję metanu. Problem polega
na tym, że najwięcej metanu emituje rolnictwo. Czy rolnictwo też będzie objęte opłatami? Jeżeli tak, radykalnie
zmniejszy się grupa osób, które będzie stać na jedzenie.

P

olityka antywęglowa to stały motyw w polityce Brukseli. W porządku, niech będą ograniczenia w zużyciu
węgla, ale żeby całkowicie go eliminować z gospodarki?
To zły pomysł. Wiem, że Polska musi się podporządkować unijnym dyrektywom i trudno mieć o to pretensje. Natomiast można mieć pretensje do autorów tych
dyrektyw. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że bez
węgla system energetyczny Europy traci wydolność.
Mało tego, dotychczasowa polityka energetyczna Unii
Europejskiej wzmacnia poziom inflacji, bo drożejące
paliwa i energia napędzają spiralę cen.

C

zego można życzyć w nowym roku? Ja życzę więcej
skłonności do racjonalnych pomysłów. Bo jeżeli tak
dalej pójdzie, to ktoś wpadnie na pomysł, że tylko bardzo radykalne ograniczenie ludzkiej populacji na planecie Ziemia ją ocali. Aż boję się myśleć, jakie mogą być
sposoby ograniczenia liczby Ziemian.
•

FELIETON

Dwie narracje
Tematem tygodnia pod koniec listopada i na początku
grudnia stało się zapadlisko na terenie ogródków działkowych w Trzebini. Zajmowano się nim na dwa sposoby.
Mający wiedzę o podobnych sprawach podchodzili
do sprawy spokojnie. Pokazywali, co się stało, co zrobiono, przypominali o nieprzewidywalności podobnych
zjawisk na terenach objętych wpływami eksploatacji
górniczej.
Drudzy, bardziej bojowniczo nastawieni, prowadzili
narrację opartą na założeniu – kopalnia była dobra,
bo „dała” pracownikom ogródki działkowe. Wprawdzie
na terenach zagrożonych występowaniem zapadlisk,
ale przecież dała. Teraz kopalni nie ma, problemy się
pojawiły, więc Skarb Państwa jest zły, bo nie zapewnia
pełnego bezpieczeństwa dla zdrowia, życia, a nade
wszystko mienia na terenie ogródków. A przecież gdy
teren przeszedł do spółki będącej użytkownikiem wieczystym, natychmiast winna była przeprowadzić kompleksowe badania gruntu i działać. Na wszelki wypadek
usunąć stamtąd ludzi, płacąc im odszkodowania i dając
inne, nie gorzej położone działki. Oraz profilaktycznie
zapewniając bezpieczeństwo tego obszaru.
To, że zjawiska geologiczne są nieprzewidywalne, to,
że praktycznie nie ma możliwości zapobiegania przemieszczaniu się wód podskórnych, ani to, że sytuacja jest
zmienna, nie ma znaczenia. Bezpieczeństwo jest przecież
bezcenne. Trzeba było robić wszystko, a zwłaszcza więcej!
Skarb Państwa winien zapłacić za to, że od XIX
wieku prowadzono tam płytkie wydobycie metodą głębinową, podczas gdy na świecie kopalnie odkrywkowe
o głębokości 100 i więcej metrów nie są niczym niespodziewanym. Rekordzistka ma nawet 1200 m głębokości.
Przy okazji wyjaśniły się też różnice pojęciowe. Stojące na działkach piętrowe budynki, bez względu na ich
rozmiar, to takie ciut większe altanki. Można je więc
było stawiać bez żadnych uzgodnień ani pozwoleń.
A teraz niech ktoś rozwiąże ten problem.

ZBIGNIEW KORWIN

Życzę nadziei

Z

bliża się rok 2022. Stary, covidowy, naznaczony inflacją, napięciem na granicy z Białorusią i niepewną
sytuacją na granicy rosyjsko-ukraińskiej, żegnamy
powoli z ulgą. Czekamy, co przyniesie nowy rok, jakie
wyzwania staną przed Polską i światem. Jednak wcześniej czekają nas święta Bożego Narodzenia. To szczególny czas, znów naznaczony przede wszystkim przez
pandemię. Jesteśmy w czwartej fali zarazy i oby była
to ostatnia. Tego życzę czytelnikom Nowego Górnika
i przede wszystkim zdrowia i spokoju na świecie.

W

krótkim czasie straciliśmy część poczucia bezpieczeństwa. Na pandemię i kryzys przez nią wywołany nałożyła się inflacja. Pamiętam jedną, zasadniczą prognozę sprzed roku – otóż głosiła ona, że świat
po pandemii nie będzie już taki sam jak przed nią.
To miała być prognoza optymistyczna. Na razie świat
jest wciąż w szponach zarazy, a dobrego, co kot napłakał. Problem miała rozwiązać szczepionka. Nie
rozwiązała, bo ruch antyszczepionkowy jest silny. Nie
tylko w Polsce, ale w innych krajach także. Wydawało
się, że w społeczeństwach dobrze wykształconych powinien królować racjonalizm. Nie zawsze i nie w każdej
sytuacji tak jest.

J

ednak brak zaufania do nauki i do medycyny to niejedyny problem. Kolejnym, wielkim problemem jest to,
że zabrnęliśmy w ślepą uliczkę globalizacji. No, może
nie w ślepą, ale z autostrady globalizacyjnej zjechaliśmy na wąską drogę w sposób dla nas nieoczekiwany.
Stanęła część fabryk samochodów, ponieważ zabrakło
układów scalonych produkowanych w kilku krajach
Azji. Kłopoty transportu morskiego spowodowały zakłócenia w produkcji niemal w każdej gałęzi światowej
gospodarki. Na to wszystko nałożyła się galopada cen
paliw i energii.

M

am nadzieję, że te złe zjawiska zostaną w znacznej
części w kończącym się 2021 roku. Rozpocznijmy
kolejny rok z tą nadzieją. 
•

BYŁO, NIE MINĘŁO

Subiektywny przegląd wydarzeń
42-LETNI PRACOWNIK RUCHU BIELSZOWICE KWK RUDA zginął
po silnym wstrząsie, do jakiego doszło 4 grudnia w tej
kopalni. Drugiego poszkodowanego – 31-letniego górnika – ratownicy uwolnili z zawału po 15 godzinach
nieprzerwanej akcji – jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciało zmarłego wydobyto na powierzchnię
dopiero czwartego dnia po zawale. Przyszłość zatrzymanej obecnie ściany wydobywczej w rejonie wypadku
jest niepewna.
2 MLD 285,3 MLN ZŁOTYCH STRATY NETTO PRZYNIOSŁY W TRZECH
KWARTAŁACH tego roku kontrolowane przez Skarb Państwa spółki węglowe; strata była ponad 1 mld złotych
mniejsza niż rok wcześniej. Do każdej tony sprzedanego węgla kopalnie dopłacały w tym okresie średnio
44,61 złotych. Sprzedaż węgla wzrosła rok do roku
o 14,9 proc., a wydobycie o 1,8 proc. Średnia cena
zbytu węgla energetycznego spadła o 4 proc., a węgla
koksowego wzrosła o 8,2 proc. – wynika z danych Ministerstwa Aktywów Państwowych.
OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W GLIWICACH zostanie zniesiony, a jego zadania przejmą okręgowe urzędy w Katowicach i Rybniku; zmieni się też zasięg działania
OUG w Krakowie – przewiduje projekt rozporządzenia
Ministra Aktywów Państwowych ws. reorganizacji

nadzoru górniczego. Zmiany, które mają wejść w życie
do połowy przyszłego roku, nie oznaczają redukcji
zatrudnienia w organach nadzoru.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ ogłosiła konkurs na stanowisko wiceprezesa ds. likwidacji
kopalń. Pełniący wcześniej tę funkcję Janusz Smoliło
20 listopada został prezesem spółki. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 22 grudnia, a rozmowy z nimi zaplanowano na 27 grudnia w bytomskiej
siedzibie SRK.
W CIĄGU 10 MIESIĘCY BR. KRAJOWA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ z węgla kamiennego była o 21 proc. wyższa
niż rok wcześniej, co przekłada się na zużycie surowca
wyższe o blisko 6 mln ton – wynika z danych energetyki. Od początku roku do końca października krajowe
zużycie prądu wzrosło rok do roku o około 6,4 terawatogodziny, czyli około 4,6 proc. W odniesieniu do roku
2019 tegoroczna produkcja energii z węgla kamiennego
jest o 3,8 terawatogodziny wyższa. Do jej wytworzenia
energetyka zużyła 31,6 mln ton węgla wobec 25,7 mln
ton w ciągu 10 miesięcy 2020 roku.
CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO dla energetyki
w październiku br. wzrosły do 246,37 złotych za tonę
(o 0,5 proc. wobec września), a ceny surowca dla

ciepłownictwa wyniosły 320,29 złotych za tonę (wzrost
miesiąc do miesiąca o 3,4 proc.) – wskazują indeksy cenowe publikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
W CIĄGU 10 MIESIĘCY BR. WIELKOŚĆ KRAJOWEGO WYDOBYCIA
WĘGLA wyniosła około 45,5 mln ton (wobec około 44,5
mln ton w 10 miesiącach 2020 roku), a wielkość sprzedaży osiągnęła 48 mln ton (wobec 42,7 mln ton przed
rokiem) – wynika z danych katowickiego oddziału ARP.
W CECHOWNI RUCHU HALEMBA KWK RUDA otwarto wystawę
poświęconą wydarzeniom grudnia 1981 roku oraz
historii Solidarności w Halembie, która po wprowadzeniu stanu wojennego była jedną z pierwszych pacyfikowanych kopalń. Ekspozycja gromadzi unikalne
dokumenty i fotografie, przybliża też losy ukrywanego
sztandaru zakładowej Solidarności i jego dwóch kopii.
NA BOCZNEJ ŚCIANIE DOMU W POBLIŻU KATOWICKIEJ KOPALNI
WUJEK powstał mural upamiętniający dziewięciu górników z tego zakładu, którzy zginęli od milicyjnych kul
na początku stanu wojennego. Malowidło przedstawia
dziewięć rozświetlonych górniczych lamp, a w tle zarys
zabudowań kopalni Wujek, między innymi kopalniany
komin i Krzyż-Pomnik upamiętniający ofiary tragedii
z 1981 roku. Jest też biało-czerwona wstęga i napis
informujący o 40. rocznicy pacyfikacji zakładu. •
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Bez górników z Piasta i Wujka
nie byłoby wolności
– Musimy pamiętać o górnikach z kopalni Piast, Wujek i innych zakładów, którzy
protestowali przeciwko zbrodniom stanu
wojennego. Bez nich nie byłoby wolności i Solidarności. W imieniu wszystkich
Polaków dziękuję za wasz wysiłek, odwagę, wolę walki i wolność, którą dzięki
wam możemy się dzisiaj cieszyć – mówił
8 grudnia w zabytkowej Kopalni Guido
w Zabrzu premier Mateusz Morawiecki.
W przededniu 40-lecia podziemnego
strajku w kopalni Piast najpopularniejsze górnicze muzeum udostępniło turystom specjalną trasę poświęconą historii
tego najdłuższego prowadzonego pod
ziemią protestu. Jednym z pierwszych
zwiedzających był szef rządu, który
ocenił, że strajk w Piaście był jednym
ze wspaniałych, niesamowitych przystanków na polskiej drodze do wolności.
– Jednym ze wspaniałych przystanków na drodze do wolnej Polski był najdłuższy strajk stanu wojennego, który

odbył się w Kopalni Piast – podkreślił
premier.
Górnicy, mimo obaw, kontynuowali
strajk, spędzając także święta Bożego
Narodzenia pod ziemią. Władza skłaniała około 1200 strajkujących do wyjścia
na powierzchnię – relacjonował wydarzenia z 1981 roku Mateusz Morawiecki. – Usłyszeli odpowiedź, że może tam
na zewnątrz jest stan wojenny, ale 650
metrów pod ziemią jest wolna Polska.
Jest państwo, które oddycha wolnością
piersią górników – podkreślił premier.
– 14 dni pod ziemią to nie jest żaden
luksus, to coś dramatycznego. Ludźmi
targały niesamowite emocje. Później
parę razy zadano nam pytanie – czy było
warto? Absolutnie: to trzeba było zrobić,
warto było – podkreślał jeden z uczestników podziemnego strajku w Piaście, Kazimierz Graca. – Zostaliśmy tam, walcząc
o pewne ideały; o to, żeby – jak śpiewa
Jan Pietrzak – Polska była Polską. Dziś
ją mamy – mówił.
•

Premier Mateusz Morawiecki: – Jednym ze wspaniałych przystanków na drodze do wolnej Polski był
najdłuższy strajk stanu wojennego, który odbył się w Kopalni Piast – podkreślił premier

REKLAMA

KPR

Premier MATEUSZ MORAWIECKI odwiedził Kopalnię Guido, w której zwiedził trasę turystyczną „14 dni pod ziemią…
Historia walki o wolność”.
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ARCYBISKUP WIKTOR SKWORC: W aktualnej sytuacji branży górniczej nie może zabraknąć kół ratunkowych: solidarnej tarczy,
sprawiedliwości i miłości społecznej.

– Jeszcze przed pandemią i energetycznym kryzysem przekonywano nas, że węgiel to samo zło i należy od niego odejść
jak najszybciej. Jednak drogi gaz nie
okazał się tańszą alternatywą dla węgla,
który dziś ratuje energetykę i zapewnia
energetyczne bezpieczeństwo oraz wskazuje, że pożegnanie z nim wymaga czasu – mówił abp Wiktor Skworc podczas
mszy barbórkowej 5 grudnia w katowickiej katedrze.
– Przez ostatnie 200 lat kształtowało
nas górnictwo. Ono stworzyło nas takimi, jakimi jesteśmy: twardzi i solidarni,
zaprawieni do nadludzkiego wysiłku
i troskliwi o rzeczy kruche, jak rodzina,
dom i gołębie. Przede wszystkim jednak górnictwo wyrobiło w nas szacunek
do życia, do Boga i przywiązanie do Kościoła – ukazywał abp Skworc. Mówił,
że dzisiaj, kiedy pamięć kopalni, matki-żywicielki powoli odchodzi do historii,
„nie możemy zapomnieć tego dziedzictwa pokoleń, których jesteśmy spadkobiercami” – podkreślił arcybiskup.
W mszy uczestniczyli między innymi
pracownicy Polskiej Grupy Górniczej

wraz z rodzinami oraz zarząd największej węglowej spółki. Modlono się
w intencji bezpiecznej pracy górników
i dobrej przyszłości górniczych rodzin,
a także za powodzenie akcji ratowniczej
trwającej wówczas w rudzkim ruchu
Bielszowice.
Przed mszą wiceminister aktywów
państwowych Piotr Pyzik odczytał list
wicepremiera Jacka Sasina do pracowników PGG. – Dziękuję za państwa trud,
zaangażowanie, poświęcenie. Za odwagę oraz mądrość. Za etos pracy i życia
górnika, pielęgnowanie wielowiekowej
tradycji i przekazywanie jej z pokolenia
na pokolenie – napisał szef MAP.
Z okazji Barbórki abp Wiktor
Skworc skierował do wszystkich górników specjalne przesłanie, w którym
podkreślił, iż w aktualnej sytuacji branży górniczej nie może zabraknąć kół
ratunkowych: solidarnej tarczy, sprawiedliwości i miłości społecznej. – Nie
tracimy nadziei i wiary w to, że konieczne zmiany zostaną przeprowadzone
w duchu społecznej solidarności – napisał hierarcha.
•

PRZEMYSŁAW KUCHARCZAK / FOTO GOŚĆ

Barbórkowa modlitwa

Arcybiskup Wiktor Skworc: – Przez ostatnie 200 lat kształtowało nas górnictwo

REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzę wszystkim, aby były one czasem radosnych
spotkań w gronie najbliższych.
Niech Dzieciątko Jezus każdego z nas obdaruje
siłą do pokonywania codziennych przeciwności.
W Nowym Roku 2022
życzę pomyślności i dużo zdrowia!

Adam Gawęda
Poseł na Sejm RP
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W KWK Borynia odbyły się łączone uroczystości barbórkowe i jubileusz 50-lecia działalności kopalni

W tym roku przypada 50-lecie działalności kopalni Borynia. Niestety z powodu
pandemii połączone uroczystości z okazji
jubileuszu i Barbórki miały jedynie charakter symboliczny.
W ramach obchodów odsłonięto
między innymi tablicę upamiętniającą
tragicznie zmarłych górników. Wzięli
w tym udział Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA, Artur Wojtków, zastępca
prezesa ds. pracy i polityki społecznej,
oraz Marian Zmarzły, dyrektor kopalni
Borynia-Zofiówka. Złożono także kwiaty,
a uroczystość zakończono mszą świętą
w intencji górników, która odbyła się
w kościele pw. Wszystkich Świętych
w Jastrzębiu-Szerokiej. W obchodach
wzięli udział członkowie zarządu JSW
SA, władze kopalni i przedstawiciele
związków zawodowych.

OFICJALNE OTWARCIE
Uroczyste otwarcie kopalni Borynia odbyło się w przeddzień Barbórki,

DAWID LACH

Kopalnia Borynia świętowała
50-lecie działalności
3 grudnia 1971 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał Edward Gierek, ówczesny
I Sekretarz PZPR, a meldunek o przygotowaniu i gotowości zakładu do uruchomienia złożył pierwszy dyrektor kopalni
Maksymilian Tarabura.

PERSPEKTYWA 30 LAT
W ciągu 50 lat działalności wydobyto 113,1 mln ton węgla, a w zakładzie pracowało łącznie ponad 35 tysięcy osób. Obecnie trwają prace nad
drążeniem wyrobisk technologicznych
z pokładu 950, które pozwolą na pogłębienie szybu II i rozpoczęcie prac
na nowym poziomie 1120 m. Uruchomienie wydobycia z nowego poziomu
zaplanowane jest na 2030 rok, jednak
szacunki wskazują, że pierwsze ściany przynależne do tego poziomu mogą
zostać uruchomione już w 2027 roku.
Zgodnie z szacunkami zasoby węgla
w kopalni Borynia umożliwią jej funkcjonowanie do 2051 roku.
ZENON DĄBROWSKI

W ramach obchodów odsłonięto między innymi upamiętniającą tragicznie zmarłych górników. Wzięli w
tym udział Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW SA, Artur Wojtków, zastępca prezesa
ds. pracy i polityki społecznej, oraz Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka
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Związkowcy: Nowe normy to kolejny 5-proc. podatek na węgiel

Batalia o ekogroszki
– Zgodziliśmy się na likwidację górnictwa trwającą 29 lat, a dziś rząd tylnymi
drzwiami chce wysadzić umowę społeczną – mówił podczas październikowego
posiedzenia sejmowej podkomisji stałej
do spraw restrukturyzacji górnictwa szef
górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
Ocenił, że wprowadzenie nowych
norm jakościowych dla węgla w formie
zaproponowanej przez Ministerstwo
Klimatu i Środowiska może być odczytywane jako wypowiedzenie umowy
społecznej, gwarantującej możliwość
stosowania węgla opałowego w gospodarstwach domowych do roku 2040. Zarówno podczas posiedzenia sejmowej
podkomisji, jak i w trakcie konsultacji
w siedzibie resortu klimatu związkowcy
i producenci węgla nie zostawili na ministerialnym projekcie suchej nitki. Ministerstwo zakłada, że nowe normy jakościowe dla węgla spalanego w domowych
kotłowniach wejdą w życie na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku.
Od tego czasu producenci i sprzedawcy
węgla nie będą już mogli używać nazw
„ekogroszek” i „ekomiał”, a normy jakości paliw stałych zostaną zaostrzone
– między innymi spadnie dopuszczalny

udział siarki i popiołu. Nowe przepisy
– jak argumentuje resort – mają pomóc
w walce ze smogiem, którego główną
przyczyną jest emisja zanieczyszczeń
z sektora bytowo-komunalnego.

KOPALNIE STRACĄ, SMOGU
PRZYBĘDZIE
Podczas październikowego posiedzenia sejmowej podkomisji przedstawiciele górniczych związków oraz producenci
węgla ostrzegali, że wprowadzenie nowych norm będzie oznaczać utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy w górnictwie
i idące w setki milionów złotych straty
spółek węglowych. – Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w takim kształcie,
będzie powodowało likwidację dziesiątek tysięcy miejsc pracy, wprowadzenie
tak restrykcyjnej regulacji pogłębi szarą
strefę węglową i spowoduje, że ludzie zaczną palić byle czym, a jakość powietrza
się pogorszy – mówił wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników
w Polsce Arkadiusz Siekaniec. Przedstawiciele innych organizacji związkowych
wskazywali na przykład, że proponowane normy dla ekogroszków są tak wysokie, że węgiel odpowiedniej jakości
pozostał już tylko na jednym pokładzie,

eksploatowanym przez jedną kopalnię.
Prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla Łukasz Horbacz
oceniał z kolei, że wprowadzenie nazwy „groszek III” zamiast „ekogroszek”
wprowadzi na rynku zamęt i spowoduje dezinformację klientów. Wiceprezes
Polskiej Grupy Górniczej Adam Gorszanów przypomniał z kolei, że PGG w ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowała
100 mln złotych w produkcję kwalifikowanych paliw węglowych, na których
sprzedaży marże są najwyższe. – Zmiany
w projekcie rozporządzenia podważają
sens tych działań inwestycyjnych – mówił wiceprezes, oceniając, iż jeżeli projektowane normy wejdą w życie, spełni
je tylko 10 proc. produkowanych przez
PGG paliw kwalifikowanych. Potencjalne
straty PGG z tytułu zaostrzenia norm
Gorszanów oszacował na około 300 mln
złotych w ciągu trzech lat.

NOWY PODATEK NA WĘGIEL?
Związkowcy jednoznacznie negatywnie zaopiniowali ministerialny
projekt. Związek zawodowy Przeróbka
zwrócił przy tym uwagę, że największe
koszty zaostrzenia wymagań jakościowych dla paliw stałych będą właśnie
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po stronie przeróbki. W ministerialnej
ocenie skutków proponowanej regulacji
napisano, że w koszcie produkcji każdej
tony węgla dodatkowe koszty wynikające z nowych norm jakościowych będą
stanowić około 5 proc. – Nie ma i nie
będzie naszej zgody na dowalenie kolejnego podatku na każdą tonę węgla
w wysokości – jak szacuje samo ministerstwo – na poziomie 5 proc. – podkreślają przedstawiciele Przeróbki, wskazując, iż przy cenie węgla rzędu 360,70
złotych taki „podatek” to dodatkowe obciążenie finansowe nałożone na spółki
węglowe w wysokości około 18 złotych
na tonie. Obecnie związkowcy i producenci węgla czekają na ostateczne
propozycje ministerstwa. Wiceminister
klimatu i środowiska Ireneusz Zyska
zapewniał podczas październikowych
konsultacji, że żadne decyzje jeszcze
nie zapadły i – jak mówił – „jesteśmy
w trakcie dyskusji”. Podkreślał dobrą
wolę resortu, aby wziąć pod uwagę argumenty związków oraz branży górniczej, ale też zaznaczał, że ministerstwo
musi brać pod uwagę wszystkie strony,
ponieważ prowadzi politykę dla dobra
całego społeczeństwa.
MH
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TOMASZ ROGALA: Chcemy konsekwentnie realizować przyjęty plan

Transformacja nie może szkodzić
gospodarce i ludziom
– Trudny proces transformacji mamy obowiązek przeprowadzić w sposób jak najbardziej racjonalny, najniższym możliwym
kosztem, nie szkodząc gospodarce i ludziom – mówi w wywiadzie dla Nowego
Górnika prezes Polskiej Grupy Górniczej,
Tomasz Rogala. – Konsekwentna realizacja uzgodnionego planu dla górnictwa zapewni nam przewidywalność i stabilność
działania – podkreśla szef PGG.
NOWY GÓRNIK: Jaki był dla Polskiej Grupy
Górniczej kończący się 2021 rok?

TOMASZ ROGALA: – Po bezprecedensowym
pandemicznym kryzysie, który przytłoczył nas w zeszłym roku, wraz z całą
polską i światową gospodarką weszliśmy na ścieżkę powrotu do równowagi
– między innymi dzięki instrumentom
publicznego wsparcia ze strony państwa,
ale także dzięki poprawie koniunktury i sprzyjającej producentom surowców sytuacji rynkowej. Nie udałoby się
to bez odpowiedzialnej postawy naszej
załogi, zaangażowanej w podtrzymanie

funkcjonowania zakładów górniczych
w najtrudniejszym okresie oraz w odbudowę i maksymalizację produkcji w tym
roku, kiedy zapotrzebowanie na węgiel
wróciło, a nawet przerosło poziom
sprzed pandemii.
Robimy wszystko, by zabezpieczyć
potrzeby krajowej energetyki i ciepłownictwa, zarówno w tym roku, jak i w kolejnych latach – tak długo, jak moce węglowe nie zostaną zastąpione innymi
źródłami energii. Ostatnie wydarzenia
– chociażby skokowy wzrost cen gazu –
dobitnie potwierdzają, że przyjęte przez
nas założenia są poprawne i pozwalają
dzisiaj na zaopatrzenie rynku w źródła
energii tańsze niż gaz.
Paradoksalnie dziś Polska – z największym proporcjonalnie udziałem
węgla w energetyce – eksportuje do „zielonej” Europy zdecydowanie najtańszą
energię w Unii Europejskiej – mimo iż
60 proc. w kosztach jednej megawatogodziny energii z węgla stanowią podatki,
w tym opłaty emisyjne.

Czy zatem nie pospieszyliśmy się z decyzjami o odejściu od węgla w energetyce
do 2049 roku?
– Konieczność zakończenia produkcji węgla do 2049 roku wynika z presji
polityki klimatycznej i związanych z tym
wymogów. Górnictwo musi wpisać się
w ten proces – to wyraz odpowiedzialności i zrozumienia dla sytuacji prawno-politycznej, w której jest nasz kraj jako
członek wspólnoty europejskiej. Dlatego w maju tego roku branża górnicza
ustaliła – w postaci umowy społecznej
– kluczowe porozumienie akceptujące
rozsądny program wygaszania produkcji
węgla kamiennego.
Ten racjonalny plan przewiduje
ochronę miejsc pracy oraz zapewnienie
dostaw niezależnego paliwa dla polskiego sektora energetycznego i ciepłowniczego. I ten plan mamy obowiązek
konsekwentnie realizować, aby trudny

proces transformacji przeprowadzić
w sposób jak najbardziej racjonalny,
najniższym możliwym kosztem, nie
szkodząc gospodarce i ludziom. To w tej
chwili nasze główne zadanie – stopniowe
wygaszanie wydobycia do 2049 roku,
w ramach rozłożonego w czasie racjonalnego planu – zrównoważonego społecznie i odpowiadającego potrzebom
krajowej energetyki w tym okresie.

Planu, który musi jeszcze zaakceptować
Komisja Europejska, aby możliwe było
subwencjonowanie górnictwa…
– Plan, który przedstawiliśmy, zawiera rozwiązania, które były już
w Unii Europejskiej stosowane, korzystały z nich między innymi Niemcy. Jeżeli tamte rozwiązania okazały
się konieczne ze społecznego punktu
widzenia, to my również chcemy iść
tą drogą, nie wymyślamy niczego nowego – z tą różnicą, że musimy ponieść
znacznie większy wysiłek, w okresie
niespełna 30 lat zmieniając prawie
80 proc. naszego systemu elektroenergetycznego – bo tyle energii dzisiaj produkowane jest z węgla – wydając w tym
celu gigantyczne środki.
Jednocześnie musimy konkurować
na globalnym rynku, gdzie energia z węgla w chińskiej czy rosyjskiej fabryce jest
nieopodatkowana w związku z emisją
CO2. To wszystko uzasadnia konieczność
budowania regulacji prawnych właściwych dla tej szczególnej sytuacji polskiej gospodarki. Porównanie obecnej
struktury miksu energetycznego Polski
z miksami innych europejskich państw
odchodzących od węgla wskazuje,
że nasze starania są 1,5–5 razy większe
od krajów dużo od nas zamożniejszych.
Tym samym wysiłki zmierzające do zapewnienia szczególnej drogi dla polskiej
gospodarki są z pewnością usprawiedliwione liczbowo.
Z docierających do nas sygnałów
wynika, że w Komisji Europejskiej jest

zrozumienie dla tych argumentów.
W styczniu strona polska złoży w KE
formalny wniosek o notyfikację rozwiązań pomocowych dla górnictwa. Liczymy, że uzyskamy zgodę na realizację
naszego planu, który jest przemyślany
i racjonalny.

Proces notyfikacji może potrwać nawet
rok. Czy Polska Grupa Górnicza przetrwa
ten czas bez publicznego wsparcia?
Wieszczenie bankructwa PGG,
a wcześniej Kompanii Węglowej, to od lat
stały element komentarzy dotyczących
polskiego górnictwa – komentarzy równie częstych, co nietrafionych.
Jak dotąd udaje nam się zabezpieczać bieżącą płynność finansową i obsługiwać zobowiązania, zarówno wobec pracowników, jak i kontrahentów
oraz innych interesariuszy. Wiemy też,
że w okresie przejściowym, przed notyfikacją rozwiązań pomocowych, jest
możliwość zastosowania określonych
instrumentów wsparcia, które są w domenie resortu aktywów państwowych.
Nie ma więc obaw, że Polska Grupa Górnicza upadnie.
Chcemy konsekwentnie realizować przyjęty plan, mocno wpisując się
w proces transformacji energetycznej kraju. Jednocześnie mamy świadomość, że sytuacja gospodarcza jest
dynamiczna, a do sztywnych założeń
trzeba podchodzić z najwyższą uwagą
i ostrożnością. Wierzę, że nadchodzący
2022 rok będzie rokiem, który przyniesie
potwierdzenie perspektywy stabilnego
działania naszej branży przez kolejnych
28 lat, w myśl uzgodnień umowy społecznej. Na ten Nowy Rok wszystkim
pracownikom oraz ich rodzinom i bliskim chciałbym życzyć wiele górniczego
szczęścia i pogody ducha, a także przeżycia pięknych, rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

Będzie jednorazówka w PGG?

Ceny rosną, płace stoją w miejscu
W Polskiej Grupie Górniczej trwają rozmowy na temat wzrostu płac. Czy będzie to
jednorazowa premia, która choć w części
zniweluje inflację?
„Galopująca inflacja, wzrost kosztów
utrzymania powoduje degradację płac
górników. Brak jakichkolwiek podwyżek
płac w tym roku doprowadzi nieuchronnie do konfliktu społecznego. Zwiększona koniunktura na węgiel kamienny
oraz wzrost wydajności upoważnia nas
do żądania podwyżki wynagrodzeń” –
napisali w połowie listopada do zarządu
Polskiej Grupy Górniczej przedstawiciele

działających w firmie związków, wnioskując o rozpoczęcie rozmów na przykład o jednorazowej premii dla wszystkich pracowników jeszcze w tym roku.
Zarząd zaprosił związkowców na spotkanie, które jednak zakończyło się bez
konkretnych ustaleń. – To bardzo trudne
rozmowy, przed nami kolejna runda. Naturalnym źródłem postulatów jest presja
inflacyjna, z drugiej strony mamy uwarunkowania wewnętrzne wynikające
z trudnej transformacji. Trzeba pogodzić
ze sobą te interesy, ale w zasadzie chodzi tu o jeden – nasz wspólny – interes.
Zawsze udawało się to zrobić, uważam,

że osiągniemy porozumienie – komentował na antenie Radia Katowice prezes
PGG Tomasz Rogala.

CO Z PODWYŻKAMI
W KOLEJNYCH LATACH?
Toczące się rozmowy mogą być ostatnią szansą na dodatkowe świadczenia,
ponieważ od przyszłego roku, jeżeli wejdą w życie ustalenia podpisanej w końcu
maja umowy społecznej dla górnictwa,
wysokość podwyżek płac w kopalniach
korzystających z pomocy publicznej
będzie regulowana w wynegocjowany w porozumieniu sposób – w 2022

roku górnicze firmy miałyby podnieść
przeciętne wynagrodzenia o 3,8 proc.,
w kolejnym o 3,5 proc., w 2024 roku
o 3,4 proc., a rok później o 3,3 proc.
Obecnie, kiedy proces unijnej notyfikacji
umowy społecznej formalnie nawet się
jeszcze nie rozpoczął (wniosek notyfikacyjny ma być złożony w styczniu), nie
wiadomo, na ile realistyczne są te ustalenia. Średnie wynagrodzenie w Polskiej
Grupie Górniczej wynosi 7829 złotych
brutto. Załoga w terminie dostała premię
barbórkową, a w lutym ma otrzymać
czternastkę.
MH
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Kraje rozwijające się wciąż muszą skupić się na rozwoju gospodarek i likwidacji ubóstwa

PIXABAY

Indyjski taniec wokół węgla
Indie i Chiny nie podpisały dotyczącej węgla deklaracji szczytu COP26 w Glasgow.
Zamiast określenia „phase out” chciały
wpisania w nią „phase down”, czyli zamiast odejścia od węgla ograniczenia
jego wykorzystywania. Indyjski negocjator, a zarazem minister środowiska
Bhupender Yadav pytał, jak ktokolwiek
może wymagać od krajów rozwijających
się odejścia od węgla i surowców kopalnych? Przypomniał, że państwa te wciąż
muszą skupić się na rozwoju gospodarek
i likwidacji ubóstwa.
Indie potrzebują energii. Według
Międzynarodowej Agencji Energetycznej
zapotrzebowanie na energię elektryczną
jest w tym kraju niemal trzy razy większe od globalnej średniej. Według Deutsche Welle 89,7 proc. generacji energii
w Indiach pochodzi z surowców kopalnych, 9 proc. ze źródeł odnawialnych,
a 1,2 proc. z elektrowni jądrowych.
Indie są trzecim na świecie, po Chinach i Stanach Zjednoczonych, emitentem dwutlenku węgla, ale jak podaje Bank Światowy, emisje tego kraju
na mieszkańca są około siedem razy
mniejsze niż amerykańskie.
Wydaje się jednak, że ostatnio
w samych Indiach ważniejszy stał się
poziom emisji przypadający na płuca
mieszkańca, przynajmniej indyjskiej
stolicy. Kilka tygodni temu stopień
zanieczyszczenia w rejonie New Delhi był tak wysoki, że rząd zdecydował się na częściowy lockdown, spowodowany tym razem węglem, a nie
koronawirusem.
W niektórych częściach miasta poziom cząsteczek pyłu zawieszonego
PM2.5 przekroczył 400. Dobry i satysfakcjonujący poziom kończy się na 100 według klasyfikacji Światowej Organizacji
Zdrowia. Na kilka dni zamknięto szkoły
i wyższe uczelnie, wstrzymano roboty
budowlane, z wyłączeniem projektów
związanych z transportem i obronnością, a także zachęcano firmy, by połowie

Kraje rozwijające się już wcześniej zwracały uwagę, że bogate dziś państwa uprzemysłowione przez 100
lat dymiły, ile wlezie, budując swoją potęgę gospodarczą
swoich pracowników pozwoliły pracować z domów.
Oczywiście smog to nie tylko wina
elektrowni węglowych, ale nałożenia
się kilku czynników, wśród których
znajduje się wypalanie ściernisk przez
rolników z położonych niedaleko New
Delhi wiosek czy spaliny z fajerwerków
odpalanych w czasie hinduistycznego
święta światła Diwali, które przypadło
w tym roku 4 listopada. Według prasy
tegoroczne problemy ze smogiem ciągną
się w New Delhi właśnie od tego święta.
Wielkość emisji energetyki i transportu także jednak zajmuje ważne miejsce wśród przyczyn indyjskiego smogu.

Na tyle ważne, że indyjskie władze pozwoliły na pracę tylko 5 z 11 elektrowni węglowych znajdujących się w New
Delhi. Wstrzymano ruch samochodów
ciężarowych w mieście i kilku sąsiednich stanach, z wyjątkiem przewożących
na przykład artykuły spożywcze.
Mimo tego Indie nie chcą trzymać
się w jednym szeregu z krajami obiecującymi wycofanie się z węgla. Dlaczego? Bo nie widzą innego wyjścia. Kraj
ma duże pokłady węgla, natomiast gaz
ziemny musi importować, co powoduje, że koszty gazowej generacji energii
stają się znacznie wyższe od generacji
z węgla.

sfinansowania jego udziału w kosztach
budowy.
Według Rio Tinto do 2030 roku operacja ta będzie czwartą co do wielkości
kopalnią miedzi na świecie.
GHANA POPIERA PRZEJĘCIE KOPALNI WASSA PRZEZ
CHIFENG GOLD. Chifeng Jilong Gold Mining
w Chinach otrzymało zgodę Ghany
na przejęcie Golden Star Resources,
które jest właścicielem 90 proc. kopalni
złota Wassa na południowym zachodzie
kraju, za 470 mln dolarów. „Rząd Ghany,
który jest właścicielem pozostałej części
kopalni, nie wyraził sprzeciwu, by Chifeng zostało kontrolerem Wassy” – poinformowało Golden Star w oświadczeniu.
Chińska firma próbowała w zeszłym
roku kupić kolejną kopalnię złota w kraju – kopalnię Bibiani Resolute Mining.
Transakcja upadła po tym, jak Ghana
nagle anulowała dzierżawę wydobycia, nakazując Resolute wstrzymanie
działalności.

GÓRNICY Z RPA PLANUJĄ PROJEKTY ENERGETYCZNE
O WARTOŚCI 3,8 MLD DOLARÓW. Południowoafrykańskie firmy wydobywcze mogą
wydać 60 mld randów (3,8 mld dolarów) na projekty związane z energią
odnawialną, pomagając złagodzić kryzys
dostaw energii elektrycznej w tym kraju. „Branża planuje projekty dotyczące
energii słonecznej, wiatrowej i bateryjnej o mocy 3900 megawatów, które mogą
uzupełnić dostawy od państwowego
przedsiębiorstwa energetycznego Eskom
Holdings SOC Ltd.” – zapowiedział Roger
Baxter, dyrektor generalny Minerals Council of South Africa.
W czerwcu prezydent Cyril Ramaphosa powiedział, że limit dla firm produkujących energię bez licencji zostanie
podniesiony z 1 megawata do 100 megawatów, otwierając firmom górniczym
drogę do wytwarzania własnej energii elektrycznej. Republika Południowej Afryki doświadczyła w tym roku

Energetyka odnawialna także jest
droga, bo potrzebuje kosztownych inwestycji, a dodatkowo wymaga znacznych
inwestycji w unowocześnienie systemu
energetycznego. Inaczej mówiąc – wydatki do kwadratu.
Kraje rozwijające się już wcześniej
zwracały uwagę, że bogate dziś państwa
uprzemysłowione przez 100 lat dymiły,
ile wlezie, budując swoją potęgę gospodarczą. Nawet dla nich transformacja
energetyczna oznacza znaczne obciążenie gospodarki, wydatki na stworzenie nowych rodzajów generacji, unowocześnienie systemów przesyłowych
i sterowania sieciami energetycznymi.
Dziś rozwinięte gospodarki wymagają, by kraje rozwijające się w zasadzie
w ciągu kilkunastu lat całkowicie przeszły na technologie, które są dla nich
obecnie zbyt kosztowne.
Camilla Fenning, starszy doradca
ds. polityki w zakresie transformacji
węgla w organizacji E3G, uważa jednak, że w zakresie budowy nowych
źródeł generacji energia węglowa staje
się już także w Indiach droższa od odnawialnej. Z drugiej strony E3G to klimatyczny think tank, więc trudno powiedzieć, na ile ta opinia jest zgodna
z rzeczywistością.
Choć Indie odmówiły podpisania
deklaracji węglowej, to na samym początku szczytu Narendra Modi, premier tego kraju, stwierdził, że kraj
do 2070 roku osiągnie neutralność klimatyczną, a do 2030 roku zmniejszy
swoje emisje o 1 mld ton, zwiększając udział energetyki odnawialnej do
50 proc.
Cytowany przez Scientific American
Shri Rajani Ranjan Rashmi, dyrektor
programowy Instytutu Energii i Zasobów (Energy and Resources Institute),
stwierdził, że biorąc pod uwagę obecną
sytuację, zapowiedzi Indii są znacznie
bardziej ambitne niż w przypadku wielu
krajów G20.

PIOTR MYSZOR

Górnictwo na świecie
PROBLEMY W MONGOLSKIEJ KOPALNI MIEDZI OYU
TOLGOI. Dyrektor generalny Rio Tinto, Jakob Stausholm, spotkał się z premierem
Mongolii Luvsannamsraiem Oyunem-Erdene w celu rozwiązania problemów
zagrażających przyszłości ogromnej kopalni miedzi Oyu Tolgoi. Projekt na pustyni Gobi opóźnił się i przekroczono
pierwotnie założone koszty, co spowodowało, że mongolski rząd zagroził
unieważnieniem umowy inwestycyjnej
z 2009 roku, która stanowi podstawę
rozwoju kopalni.
Mongolia stoi na stanowisku,
że Rio powinno pokryć przekroczenie kosztów, podczas gdy długi narosłe w związku z udziałem Ułan Bator
(34 proc.) powinny zostać całkowicie
usunięte. Źródła podają, że Rio jest
gotowe pójść na ustępstwa wobec rządu mongolskiego w celu ukończenia
projektu, w tym obniżyć oprocentowanie pożyczek dla narodu w celu

rekordowych przestojów, hamując odbicie gospodarcze po pandemii w najbardziej uprzemysłowionej gospodarce
kontynentu.
ZIJIN ZATWIERDZA INWESTYCJĘ W HUTĘ MIEDZI
W KONGO O WARTOŚCI 769 MLN DOLARÓW. Zijin
Mining poinformowało, że zarząd zatwierdził inwestycję w ramach projektu
miedzi Kamoa-Kakula wraz z kopalniami Ivanhoe w Demokratycznej Republice
Konga. Przedsięwzięcie zmniejszy zależność partnerów od zewnętrznych hut
w zakresie przetwarzania rudy i wytwarzania blisterów, częściowo oczyszczonej
formy miedzi.
„Zakład będzie największą hutą
miedzi w Afryce i jedną z największych
jednoliniowych hut na świecie” – zapowiedziało Ivanhoe, ogłaszając przyznanie Chinom podstawowego kontraktu
inżynieryjnego.
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Cło od śladu węglowego wyrówna szanse unijnych firm?

Chcemy iść drogą środka
Od 2023 roku Unia Europejska zamierza pilotażowo wprowadzić mechanizm dostosowywania cen na granicach
z uwzględnieniem emisji CO2 (tzw. CBAM
– Carbon Border Adjustment Mechanism),
potocznie nazywany cłem od śladu węglowego. Początkowo mechanizm obejmie
sektory cementu, żelaza i stali, aluminium,
nawozów oraz energii elektrycznej, a docelowo także kolejne gałęzie gospodarki.
W dalszej perspektywie może to prowadzić do reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 i likwidacji darmowych uprawnień.
O potencjalnych skutkach takich
rozwiązań dla Polski dyskutowali w Katowicach uczestnicy czwartej edycji konferencji programowej Śląski Ład, zorganizowanej z inicjatywy europosłanki
Izabeli Kloc. Polska parlamentarzystka
jest w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego sprawozdawcą projektu rozporządzenia dotyczącego CBAM. Mechanizm
ma wielu entuzjastów, ale równie wielu
sceptyków.

PREMIER: POLSKI PRZEMYSŁ
POWINIEN IŚĆ DROGĄ ŚRODKA
– Podatek graniczny od śladu
węglowego może wyrównać szanse
przemysłów europejskich. Ale słychać, że importerzy stali oraz ci, którzy tę stal wykorzystują, będą mieli
trudniejszą sytuację. A więc z jednej
strony podatek graniczny od śladu węglowego wyrównuje pole gry, umożliwia europejskim przemysłom lepszą
konkurencję, ale z drugiej doprowadzi do tego, że spadnie konkurencyjność niektórych sektorów gospodarki – ocenił uczestniczący w dyskusji
w siedzibie katowickiego Węglokoksu
premier Mateusz Morawiecki. – Droga polskiego przemysłu powinna być
drogą środka; powinniśmy korzystać
z możliwości, jakie daje nam polityka klimatyczna, ale robić to tak, aby
zachować jak najwięcej miejsc pracy –
przekonywał szef rządu, zastrzegając,

że pełna ocena CBAM będzie możliwa
wtedy, gdy poznamy ostateczny kształt
tego rozwiązania.

Podatek graniczny od śladu
węglowego może wyrównać
szanse przemysłów
europejskich. Ale słychać,
że importerzy stali oraz ci, którzy
tę stal wykorzystują, będą mieli
trudniejszą sytuację.
– Czy utrzymane zostaną uprawnienia dla przemysłów energochłonnych?
Czy te pieniądze będą trafiały do polskiej
kasy po to, abyśmy mogli je alokować
na przemysły energochłonne i mniej
energochłonne – na ich transformację
w kierunku zmniejszenia energochłonności? Czy będziemy mogli również
amortyzować koszty społeczne takiej
dużej zmiany transformacyjnej? – pytał
Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, nie
możemy zgodzić się na to, żeby Polska
ponosiła nadmiarowe koszty transformacji energetycznej.

HUTY ZA WYRÓWNANIEM
SZANS
Wiceminister aktywów państwowych
Piotr Pyzik ocenił, że cło od śladu węglowego powinno pozytywnie wpłynąć
na konkurencyjność firm oraz transformację w wymiarze społecznym.
– Istotą tej daniny jest obciążenie
finansowe produktów importowanych
do UE z krajów o niższych środowiskowych standardach – po to, aby nie były
one tańsze od ich odpowiedników produkowanych na terytorium UE. Mechanizm
ma w założeniu spowodować, że importerzy będą ponosić koszty emisji CO2 w takiej samej wysokości, jaką ponosiliby,
produkując je w UE – tłumaczył wiceszef
MAP, wskazując, iż mechanizm będzie
miał niebagatelne znaczenie dla polskich
producentów nawozów (jak Grupa Azoty)

oraz wyrobów hutniczych (jak Grupa
Węglokoks).

redukujące emisję CO2 płacą mniejsze
opłaty, zaś emitujące więcej – znacznie
wyższe.

Droga polskiego przemysłu
powinna być drogą środka;
powinniśmy korzystać
z możliwości, jakie daje nam
polityka klimatyczna, ale
robić to tak, aby zachować jak
najwięcej miejsc pracy.

NIE ODDAMY DARMOWYCH
UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO 2
W ocenie europosłanki Izabeli Kloc
Polska nie powinna godzić się na stopniowe wycofywanie obecnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji CO2
i zastąpienie go wyłącznie mechanizmem CBAM.
– Oba mechanizmy regulacyjne
powinny działać komplementarnie
i się nawzajem uzupełniać. CBAM
zajmuje się towarami importowanymi – ma być zachętą, a nawet formą
nacisku na światowych partnerów,
aby także u siebie wprowadzili normy
i przepisy chroniące klimat. Natomiast
system ETS gwarantuje, że europejski
eksport nie straci konkurencyjności
na globalnych rynkach – ocenia parlamentarzystka. Jej zdaniem dla takich
krajów jak Polska, wciąż mocno zależnych od energetyki surowcowej, system
bezpłatnych zezwoleń na emisję CO2
zapewnia sprawiedliwy przebieg transformacji energetyczno-gospodarczej.
Minister klimatu i środowiska Anna
Moskwa przyznała, że dyskusja nad
proponowanym nowym europejskim
podatkiem od importu emisji powinna
być okazją do debaty nad systemem
ETS i możliwościami jego skutecznej
reformy.
– Nie możemy patrzeć na to rozwiązanie z perspektywy pojedynczego narzędzia, ale z perspektywy całej reformy ETS i z perspektywy całego pakietu
klimatycznego Fit for 55, ze świadomością, że to jest jedno kompleksowe rozwiązanie – podkreśliła szefowa resortu
klimatu. W przedstawionej podczas
konferencji analizie eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
potwierdzili, że CBAM, w założeniu
mający wzmacniać konkurencyjność
unijnego przemysłu, niesie również
liczne ryzyka i koszty.

– Z wielką nadzieją patrzymy na
mechanizm CBAM, który może spowodować, że w Europie odrodzi się przemysł maszynowy, stalowy, przemysł
przetwórstwa, dający nie tylko potężne
wpływy do budżetów lokalnych i regionalnych, ale również generujący potężne
liczby miejsc pracy – skomentował prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.

SKUTEK ODWROTNY
DO ZAMIERZONEGO?
Sceptyczny wobec efektów wprowadzenia mechanizmu CBAM jest szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik
Kolorz, który ocenił, że skuteczniejszym
rozwiązaniem problemu byłaby głęboka reforma unijnego systemu ETS, czyli
handlu uprawnieniami do emisji CO2.
– Biorąc pod uwagę obecny system i obecne uwarunkowania w UE,
myślę, że ten podatek nie jest dobrym
rozwiązaniem. Jeżeli pula darmowych
uprawnień do emisji CO2 ma być zlikwidowana, to skuteczność tego podatku będzie odwrotna od celu – pewnie
w końcowym efekcie spowoduje to sytuację, że wszystko docelowo będzie droższe, zaś potężne światowe gospodarki
na pewno znajdą sposób, by unijny podatek nie był dla nich dotkliwy. Szansą
dla polskiej i europejskiej gospodarki
jest głęboka reforma systemu ETS – ocenił związkowiec. Jako przykład drogi
do normalności klimatycznej podał rozwiązania australijskie, gdzie podmioty

MH

Zapora na granicy z Białorusią wymaga ponad 50 tys. ton stali

Węglokoks pomoże w zabezpieczeniu granicy
Budową 187-kilometrowej stalowej zapory na granicy polsko-białoruskiej zajmie
się konsorcjum Grupy Węglokoks i Mostostalu Siedlce. – Mówimy o zamówieniu
publicznym, które musi być zrealizowane
przede wszystkim szybko, sprawnie, przy
zachowaniu najwyższych standardów jakościowych. Potrzebna jest pewność i terminowość dostaw. Wybrane do realizacji
tego celu konsorcjum gwarantuje, że projekt będzie wykonany w stu procentach,
jak należy – komentuje prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek.
Budowa zapory granicznej to odpowiedź na inspirowany przez władze

Białorusi kryzys migracyjny. Całą potrzebną do realizacji tego przedsięwzięcia stal – łącznie ponad 51 tys. ton – zapewni Grupa Węglokoks.

PROFILE I KSZTAŁTOWNIKI
Z RUDY ŚLĄSKIEJ I GLIWIC
Na bazie dostarczonych przez śląskie
huty profili i kształtowników powstanie
ponad 37 tys. przęseł. – Dla nas jest to pewien łańcuch wartości, w którym nasze
spółki Huta Łabędy w Gliwicach i Huta
Pokój Profile w Rudzie Śląskiej będą odpowiedzialne za produkcję kształtowników i profili zimnogiętych, natomiast
rolą spółek Huta Pokój Konstrukcje

i ZEM Łabędy będzie – na bazie tych
profili – produkowanie, spawanie i ocynkowanie przęseł tej zapory – wyjaśnia
prezes Węglokoksu. Gotowe elementy
będą transportowane ze Śląska w wyznaczone miejsca blisko granicy, skąd
odbiorą je firmy montujące zaporę. Spółki z Grupy Węglokoksu wyprodukują kilka tysięcy gotowych przęseł, pozostałymi
zajmie się Mostostal Siedlce na bazie
dostarczonych przez Węglokoks profili
i kształtowników.

KTO, JEŚLI NIE WĘGLOKOKS?
Grupa Węglokoks zgłosiła swój
akces do udziału w budowie zapory

granicznej, gdy tylko pojawiła się taka
inicjatywa. – W naszej Grupie znajdują
się spółki należące do największych producentów tego typu profili stalowych
oraz takie, które na co dzień zajmują
się produkcją bardzo niestandardowych
konstrukcji stalowych. Tym samym
jesteśmy bodaj najbardziej w Polsce
predestynowani do udziału w budowie
zapory, której konstrukcja składa się
ze stalowych elementów. Bardzo istotne jest również to, że jesteśmy spółką
Skarbu Państwa – podkreśla Tomasz
Heryszek.
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R O Z M A I T O Ś C I
PEXELS

PERYFERIA

Zaspa
ndrzej nigdy nie obchodził świąt w jakiś szczególny sposób. Po śmierci rodziców trafił pod opiekę dobrej, ale dość
ekscentrycznej ciotki. Ciotka Aniela była
mocno staroświecka, sama nigdy z nikim
się nie związała i nie miała własnych
dzieci. Mimo to na swój sposób bardzo
pokochała Andrzeja i opiekowała się nim
najlepiej, jak umiała. Zapewniła mu odpowiednią edukację, wakacje, płaciła
za naukę języków i treningi sportów,
które go interesowały. Nigdy przesadnie
nie okazywała swoich uczuć i emocji.
Ciotka Aniela zmarła dość niespodziewanie, gdy Andrzej był tuż po studiach, i od tamtego czasu został zupełnie
sam. Czy czuł się samotny? Nie bardzo.
Rzucił się w wir pracy i budowania
swojej firmy. Dużo zarabiał, ale zarobionych pieniędzy praktycznie nie wydawał, bo nie były one dla niego wartością, o którą przesadnie dbał. Lubił
widzieć efekty swoich działań i na tym
się najmocniej skupiał. W jego życiu było
niewiele miejsca na przyjaźnie, nigdy
też nie był w żadnym poważniejszym
związku. Nie miał też wzorców, które
mógłby wynieść z domu – praktycznie
nie pamiętał swoich rodziców, a ciotka
Aniela zdecydowanie wolała spędzać
czas w towarzystwie książek i kota.
Związki Andrzeja były więc raczej
przelotne i zazwyczaj kończyły się, bo on
potrafił zwyczajnie zapomnieć o swojej

dziewczynie i nie odzywać się do niej
wiele dni. Nie inaczej było z Anną,
z którą spotykał się tuż przed założeniem swojej kolejnej firmy. Z tego też
powodu nie przykładał zbyt wiele uwagi
do tamtej relacji i zupełnie nie zdziwiło
go, gdy podobnie jak pozostałe wygasła.
Dwa miesiące później okazało się jednak, że Anna jest w ciąży. Informując
go o tym, dała jasno do zrozumienia,
że niczego od niego nie oczekuje – ani
pieniędzy, ani zaangażowania w wychowanie dziecka. On zaproponował,
że będzie łożyć na dziecko, ale uważał,
że nie nadaje się na ojca.
Mijały kolejne miesiące i w grudniu
Andrzej dopinał kolejny kontrakt, który
okazał się spektaktularnym sukcesem.
Nie planował żadnego świętowania
z tej okazji, ale postanowił, że wyjedzie na kilka dni, żeby przewietrzyć
nieco głowę.
Już przed wyjazdem wszystko szło
nie po jego myśli – pęknięta rura zalała
mieszkanie, dopięcie firmowych formalności się przeciągało, a świąteczne
obłożenie hoteli spowodowało, że nie
mógł znaleźć odpowiedniego miejsca,
w którym mógłby spędzić swoje krótkie
wakacje. Zdecydował się na niewielki
domek w sporej odległości od większych
miejscowości. Po drodze jednak pech
nie mijał i na oblodzonej drodze wpadł
w poślizg, a jedna z opon wystrzeliła.

Na szczęście wylądował w wielkiej zaspie śnieżnej, a po niedługim czasie
odnalazła go przejeżdzająca nieopodal
para. Drogi były zaśnieżone, a padający
śnieg nie ułatwiał sytuacji. Para zaproponowała, żeby spędził z nimi wieczór,
a następnego dnia zajmą się samochodem. Gdy przyjechali do ich domu,
Andrzeja powitała dwójka dzieci, trzy
psy i kot. Opatrzono mu ranę na głowie, a chwilę później zaczęła się kolacja.
Zupełnie zapomniał, że tego dnia była
Wigilia. I właściwie – była to jego pierwsza Wigilia, którą świętował od śmierci
rodziców.
Tamtego dnia coś się zmieniło. Andrzej układał puzzle, biegał z psem
za piłką, nawet śpiewał z dzieciakami
– żadnej z tych rzeczy nie robił w dorosłym życiu i nigdy wcześniej nawet nie

S AVOIR-VIVRE – C Z YLI SZ TUK A Ż YCIA

Święta za pasem, więc najwyższy czas
poruszyć kilka kwestii związanych z organizowaniem odświętnych uroczystości
we własnym domu. Skupmy się na temacie centralnego miejsca, przy którym najczęściej odbywa się lwia część imprezy
– czyli stołu.
Stół najlepiej przygotować i nakryć
dzień przed planowanym przyjęciem,
łatwiej wtedy wygospodarować więcej
czasu i zadbać o detale. Najlepiej zacząć
od podstawy – czyli czystego, wyprasowanego i dopasowanego, czyli zwisającego równo z każdej strony, obrusu.
W przypadku wyjątkowej okazji lepiej,
żeby był biały albo w jednolitym, jasnym
kolorze, jeśli jednak mamy ochotę zaszaleć, a zastawa, którą dysponujemy, jest
biała, można postawić na wzory.
Kolejna ważna kwestia to serwetki.
Na co dzień sprawdzą się papierowe, ale
na większe okazje warto wybrać bawełniane lub lniane.
W przypadku eleganckich przyjęć
na samym spodzie stawiamy talerz podkładkowy, czyli podtalerz. Nie służy on
do jedzenia, jest tylko podstawą dla kolejnych talerzy. Niewiele osób posiada
jednak podtalerze, w takim przypadku
można więc zacząć od dużego płaskiego talerza na danie główne, a na nim
talerza przekąskowego. Warto zadbać,
żeby brzeg dolnego talerza znajdował się
około 2 cm od krawędzi stołu. Gości należy rozsadzić w równych odległościach,

ZDROWIE
PEXELS

Rzecz o stole
na uroczyste okazje

pomyślałby, że mogą mu one sprawiać
taką przyjemność. Andrzej został na całe
święta, zaprzyjaźnił się z przypadkowo
poznaną rodziną bardziej niż z kimkolwiek w ostatnich latach. Nie miał dla
nich prezentów, dlatego zaproponował,
że w ramach podziękowania zaprosi
wszystkich, z psami i kotem włącznie,
na krótki wyjazd.
Zanim jednak do niego doszło, skontaktował się z Anną. Nigdy jej tak naprawdę nie poznał, nie wiedział, co lubi
jeść, jakie kwiaty się jej podobają ani czy
ich relacja miałaby szasę powodzenia.
Niespodziewana świąteczna historia spowodowała, że poczuł, iż powinien dać im
szansę – bo może będą w stanie stworzyć
tę rodzinną atmosferę, za którą on sam
nigdy wcześniej tak nie tęsknił.

•

Czy warto mieć
hollywoodzki uśmiech?

Centralnym miejscem, przy którym najczęściej
odbywa się lwia część imprezy jest stół

W świecie zwierząt zęby służą do jedzenia, walki i odstraszania wrogów. Dla ludzi są wizytówką – odsłaniamy je podczas
rozmowy i uśmiechając się. Sami też podświadomie zwracamy uwagę na ich stan
u rozmówcy, oceniając na tej podstawie
jego atrakcyjność i stopień zadbania. Codziennie w filmach, serialach i reklamach
widzimy śnieżnobiałe zęby, a wiele firm
oferuje ich wybielanie. Czy kolor naszego
uzębienia świadczy o ich zdrowiu?

tak aby było im wygodnie, co w idealnej
sytuacji oznacza co najmniej 60 cm odstępu pomiędzy nakryciami. Podczas
bardziej formalnych, uroczystych okazji
warto zrezygnować z wazy, a zupę podawać na talerzach po uprzątnięciu talerzy
na przekąski.
Zasady rozkładania sztućców są dość
intuicyjne, czyli rozkładamy je w takiej
kolejności, w jakiej goście będą z nich
korzystać – a więc sztućce do jedzenia
pierwszej serwowanej potrawy powinny
się znaleźć najdalej od talerza. Widelec
powinien się znaleźć po lewej stronie,
a nóż (ostrzem w stronę talerza) i łyżka
po prawej.
A jeśli mowa o zastawie na bożonarodzeniowej kolacji – warto także pamiętać o dodatkowym nakryciu. Dobrze
jednak, jeśli nie jest to pusty i nic nieznaczący gest, tylko faktyczna chęć pomocy
osobom, które mogą tego potrzebować.
Wesołych Świąt!
HK

CZY ŻÓŁTA BARWA ZĘBÓW OZNACZA,
ŻE SĄ NIEZDROWE? Naturalnie ciemniejsze
zęby są mocniejsze, a dzięki temu odporniejsze na próchnicę i złamania niż
te jaśniejsze. Kolor zęba w dużej mierze
zależy bowiem od naturalnego odcienia
zębiny, która znajduje się pod cienką
warstwą szkliwa, oraz od koloru samego
szkliwa. Według badań kolor kości, którą
jest również zębina, świadczy o stopniu
jej mineralizacji. U osób z zębami o żółtawym odcieniu jej mineralizacja jest
większa, a dzięki temu kość twardsza,
co oznacza lepszą jakość zęba.
DLACZEGO ZĘBY ŻÓŁKNĄ? U każdego
wraz z wiekiem zęby naturalnie stają się ciemniejsze. W trakcie naszego
życia wpływają na to różne czynniki –
zewnętrzne i działające od wewnątrz
organizmu. Podstawowym czynnikiem
zewnętrznym są spożywane przez nas
barwiące pokarmy i napoje takie jak:
kawa, herbata, czerwone wino, borówki czy kurkuma. Ich barwniki wnikają
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w złogi nazębne, powodując ich ciemnienie. Również palenie tytoniu powoduje, że substancje smoliste osadzając
się na zębach, drastycznie zmieniają ich
barwę. Czynnikami wewnętrznymi powodującymi żółknięcie zębów bywają
niektóre choroby (jak żółtaczka hemolityczna noworodków, choroby tarczycy
czy hemofilia).
CZY WARTO WYBIELAĆ ZĘBY? Żeby podjąć
właściwą decyzję, najlepiej udać się
do gabinetu stomatologicznego. Dentysta
najpierw oceni stan zębów i zdiagnozuje przyczynę ich ciemnego odcienia.
Metod wybielania i rozjaśniania zębów
jest na rynku wiele – niektóre pozwalają
przywrócić pierwotny kolor, utracony
przez konsumpcję barwiących produktów, inne wybielają naturalną barwę
szkliwa. Trzeba więc dobrać metodę
właściwą dla danego problemu, a potem
stosować ją w bezpieczny sposób. Nawet
metody przeznaczone do stosowania domowego, niewłaściwie wykorzystywane,
mogą bowiem uszkadzać zęby, powodować ich nadwrażliwość lub podrażniać
stan śluzówki i dziąseł. •
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Krzyżówka panoramiczna nr 24

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
NOGAMI DŁUGU NIE WYBIEGASZ.
Nagrodę wylosował: ZBIGNIEW HOJKA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Przejdźmy na Ty ponad przedziałami
Pod koniec zeszłego roku dużą popularnością cieszyły się reklamy świątecznego
pociągu Tyskiego. W tym roku parowóz
zjechał z telewizyjnego ekranu na tory i zaczął kursować po Polsce. Niosąc pozytywne
przesłanie, odwiedził między innymi Poznań, Warszawę, Tychy, Grodzisk Mazowiecki i… Żywiec, gdzie znajduje się konkurencyjny browar. Świątecznym pociągiem
podróżowali zaproszeni goście oraz osoby,
które wygrały specjalny konkurs Tyskiego.
Świąteczny skład tworzą dwa bezprzedziałowe wagony 111Arow i wagon konferencyjny, wyposażony w bar
i długi stół. Pasażerowie mogą przy nim
zająć miejsca, ale zamiast na fotelach,
zasiadają na beczkach piwa. Założeniem
twórców akcji promocyjnej „Przejdźmy
na Ty ponad przedziałami” jest integracja Polaków bez względu na poglądy,
płeć, wiek czy pochodzenie. 8 grudnia
pociąg Tyskiego zatrzymał się na stacji Żywiec z beczką świeżo uwarzonego
piwa, które trafiło do jednego z miejscowych pubów. Przedstawiciele marki
podkreślają, że w czasie Bożego Narodzenia nawet najwięksi rywale mogą
sobie podać rękę, a tą akcją chcieli pójść
o krok dalej w inspirowaniu innych
do przechodzenia
na ty i pokazać,
że kampania Tyskiego to nie tylko słowa.

INŻYNIEROWIE
PIWOWARZY
Politechnika Wrocławska uruchomiła własny browar, w którym
młodzi adepci sztuki piwowarstwa warzą piwa według własnego pomysłu.
Nowe przedsięwzięcie działa w ramach
Wydziału Chemii. Aparatura w specjalistycznym laboratorium w niczym nie
ustępuje tej wykorzystywanej przez wielkie browary. Znajdują się w nim między
innymi instalacja chłodnicza, zbiorniki
do przygotowywania gorącej wody, kadzie zacierne i filtracyjne, pompa przetłaczająca brzeczkę, zbiornik do otwartej
fermentacji i urządzenie do czyszczenia
instalacji. Studenci uczą się produkcji
piwa od A do Z – najpierw samodzielnie
przygotowują surowiec, czyli słód, wodę
i chmiel, następnie doglądają warzenia,
procesów zachodzących podczas fermentacji, a na koniec butelkują gotowy wyrób.
Piwo, które powstaje po około miesiącu,
jest wykorzystywane do dalszych badań.
Doktoranci zwracają uwagę, że produkcja
piwa to jeden z najstarszych procesów
biotechnologicznych znanych ludzkości,
znany już od epoki neolitu. Obecnie piwo
jest trzecim najpopularniejszym napojem
na świecie, po wodzie i herbacie.

KRYPTOPIWO
Od kilku lat kryptowaluty takie
jak bitcoin są na ustach wszystkich

i eksperci wróżą im wielką
przyszłość. Nowy trend trafił
też do branży piwowarskiej, która od zawsze jest otwarta na nowinki. Amerykański browar Edge Brewing
nawiązał współpracę z kryptowalutą
Space Vikings (kosmiczni wikingowie).
Nabywcy piwa mają być nią nagradzani
za pośrednictwem strony internetowej
i mediów społecznościowych. Ma to być
rześkie i orzeźwiające piwo na bazie
wody, jęczmienia, żyta, miodu, chmielu
i drożdży, czyli podobnych składników,
jakich do warzenia piwa używali wikingowie w całej Skandynawii. Pierwsza
partia „kosmicznego wikinga” ma trafić
do Australii w styczniu 2022 roku, a druga w marcu do Danii.
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2129 ZŁOTYCH TO KWOTA, JAKĄ ŚREDNIO WYDAMY NA BOŻE NARODZENIE W 2021 ROKU. Jest
to o 200 złotych więcej niż przed rokiem – wynika z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.
Wydatki na żywność oraz prezenty stanowią 70 proc. budżetu świątecznego.
Na żywność i napoje zamierzamy wydać 944 złotych, natomiast na prezenty
546 złotych. Z kolei podróże pochłoną
średnio 333 złotych. Przyjemności oraz
rozrywka będą nas kosztować 306 złotych. W tym roku każdy Polak zamierza
kupić średnio siedem prezentów. Przede
wszystkim będą to upominki dla dzieci
i one będą stanowić największy wydatek (48 proc.). Równie hojnie obdarowani zostaną partnerzy, mężowie i żony
(61 proc.). Ponadto 56 proc. badanych
planuje przygotować niespodziankę dla
rodziców. Na prezenty najczęściej kupowane będą kosmetyki i perfumy oraz
pomoce pielęgnacyjne. Popularnymi podarunkami będą również zabawki, gry,
akcesoria elektroniczne oraz książki.
WZROSŁY CENY PRZEJAZDÓW KOLEJĄ. Najwięcej – średnio o 10 proc. – zdrożały bilety w pociągach Polregio oraz w Kolejach Dolnośląskich. Spółka Polregio,
która obsługuje połączenia w całej Polsce z wyjątkiem Mazowsza, zaznacza,
że nowy cennik został skonsultowany
i zaakceptowany przez marszałków
województw. W przypadku Kolei Mazowieckich to będzie kolejna podwyżka
cen biletów w ciągu niecałych dwóch
lat. Poprzednia, 10-proc., była w lutym
2020 roku. Koleje Mazowieckie są najdroższym regionalnym przewoźnikiem
kolejowym w Polsce. PKP Intercity na razie nie podjęło decyzji o podwyżce cen
biletów. Przyznaje tylko, że wykonuje
„szereg symulacji dotyczących możliwych poziomów kosztów zużywanej
energii elektrycznej”. Spośród przewoźników regionalnych cen na razie nie
podniosą Łódzka Kolej Aglomeracyjna
i Koleje Śląskie. •

D W U T Y G O D N I K

BRANŻA W DOŁKU
Po dekadzie boomu na rynku piwa,
wywołanym między innymi przez browary rzemieślnicze, spożycie złotego
trunku w Polsce spada. Jeszcze w 2018
roku nic nie zapowiadało spowolnienia – produkcja przekraczała 40 mln hl,
a Polska zaczęła wyrastać na jedną z europejskich potęg. Potem jednak nadeszły
kolejne uderzenia – chłodne lato 2019
roku, podwyżka akcyzy od 2020 roku,
a następnie pandemia i związane z nią
zamknięte lokale i brak zagranicznych
turystów. W efekcie spożycie piwa spadło do 93,6 l rocznie per capita.

MAREK KOWALIK
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