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POLSKA GRUPA GÓRNICZA. Nie ma porozumienia

Zapachniało strajkiem
Po dwudniowej blokadzie sztab protestacyjno-strajkowy ogłosił harmonogram dalszych działań 
i protestów: 10 stycznia rozmowy z udziałem mediatora, dzień później masówki w kopalniach, 

a w kolejnych dwóch dniach referendum strajkowe. Jak postanowili, tak zrobili. Mediator, radca 
prawny z Warszawy Malwina Strecker, nie doprowadziła do zbliżenia stanowisk, choć związkowcy 

zgodzili się przerwać rozmowy do 12 stycznia, jednocześnie nie rezygnując z masówek 
i referendum. Gdy przyszli na rozmowy w PGG, było już wiadomo, że tego dnia porozumienia 
nie będzie – niespełna dwie godziny wcześniej przyszło zaproszenie na spotkanie 13 stycznia 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie – z wiceministrem Piotrem Pyzikiem, 
a może także wicepremierem Jackiem Sasinem. Związki zadeklarowały, że do stolicy pojadą. 

W tym samym dniu mają się spotkać sygnatariusze umowy społecznej dla górnictwa i znane będą 
wyniki referendum strajkowego – dość łatwe do przewidzenia, biorąc pod uwagę argumenty 

w postaci wysokości inflacji i wzmożonego wysiłku górników ostatnich miesiącach. 
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Tamta krew nie poszła na marne

Upamiętniono górników z Wujka 
i Piasta w 40. rocznicę stanu wojen-
nego.

STRONA 4

Szybka ścieżka dla ustawy 
górniczej
Ponad 28,8 mld złotych pomocy 
publicznej dla kopalń w ciągu 
10 lat. – Naszym celem jest ratowa-
nie polskiego górnictwa, doprowa-
dzenie do harmonijnego realizo-
wania planu, który został zawarty 
w umowie społecznej. 
� STRONA 6–7

Znaczenie energii odnawialnej 
w walce ze zmianami klimatu

Nie ma innej drogi ochrony klima-
tu niż radykalna zmiana sposobu, 
w jaki produkujemy i wykorzystu-
jemy energię elektryczną. Energia 
odnawialna minimalizuje zanie-
czyszczenie węglem i ma znacznie 
mniejszy wpływ na nasze środo-
wisko.
� STRONA 8

Elektryki w wersji mikro
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Premier Mateusz Morawiecki: – Chcemy 
nadal móc wykorzystywać węgiel w nowych 
technologiach.
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Nie znamy drogi do celu

W miarę upływu czasu coraz bardziej godzimy się 
z myślą o tym, że dekarbonizacja gospodarki oraz 

transformacja energetyki i górnictwa są koniecznością. 
Jednak mamy do czynienia z zadziwiającym zjawi-
skiem – im bardziej się z nią godzimy, tym bardziej 
są zaostrzane wymagania dekarbonizacyjne. Unia 
Europejska zafundowała sobie wyścig z rozsądkiem 
i racjonalizmem, a to może skończyć się źle. 

Europą targa inflacja. Skokowy wzrost cen paliw 
i energii elektrycznej odbija się nie tylko na Polsce. 

Drożeje żywność. To sygnał, że zaczyna się spirala in-
flacji. Pracownicy zaczną domagać się podwyżek. Nie 
tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. To spo-
woduje kolejny etap wzrostu cen, bo firmy jakoś będą 
musiały zrekompensować sobie większe koszty funk-
cjonowania. Jeżeli taki scenariusz się ziści, inflacja 
będzie rosła w całej Europie i u nas także. Wszystkiemu 
winne są coraz ambitniejsze cele w polityce ochrony 
klimatu, które zostały wzmocnione przez rosyjską 
politykę wykorzystywania dostarczanych do Europy 
paliw jako oręża zastępującego dywizje wojska. Rosja 
w sposób perfekcyjny korzysta na zamieszaniu, które 
stworzyła Komisja Europejska. Podbija ceny surowców 
energetycznych. 

Jesteśmy na etapie pogodzenia się z ogólnymi założe-
niami polityki klimatycznej, ale czy musimy godzić 

się z coraz bardziej drakońskimi restrykcjami? Mam 
na myśli tempo zmian, a nie ich zasadność. Teraz już 
wiemy, że Unia Europejska chce dojść do neutralności 
klimatycznej w roku 2050. Mamy to osiągnąć w nie-
spełna 30 lat. Jednak nikt nie potrafi powiedzieć, ja-
kie technologie i jaka energetyka zastąpi na przykład 
elektrownie węglowe. Wiatraki i panele fotowoltaiczne 
wciąż mogą być tylko dodatkiem, a nie podstawowym 
źródłem energii. Na razie jest tak, że mamy cel, ale 
nie znamy do niego drogi i nie wiemy, jak możemy 
do niego dotrzeć. 
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Po rozum do głowy

Rok 2022 powinien przynieść istotne zmiany w po-
lityce energetycznej Unii Europejskiej. Jest tylko 

jeden warunek – unijni urzędnicy muszą iść po rozum 
do głowy. 

Inflacja, w Polsce spowodowana wzrostem cen paliw 
i energii elektrycznej, jest także dokuczliwa w pozo-

stałych krajach unijnych. Przyczyny są dwie – olbrzymi 
wzrost cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i ol-
brzymi wzrost cen surowców energetycznych. Doszło 
do ciekawej sytuacji – jedno zbiegło się z drugim. Czy 
to przypadek? Moim zdaniem nie ma przypadków w sy-
tuacji, kiedy korzysta na tym monopolista w dostawach 
paliw na rynek unijny, czyli Rosja. 

Nawet Niemcy, państwo roszczące sobie pretensje 
do bycia zieloną gospodarką, odczuwają negatywne 

skutki decyzji, które miały im służyć. Energia w tym 
kraju jest droga, tak samo gaz. W dodatku węgiel 
brunatny i kamienny pokrywają łącznie ponad jedną 
czwartą zapotrzebowania Niemiec na energię elek-
tryczną. Z elektrowni jądrowych, które mają zostać 
wkrótce zamknięte, pochodzi około 12 proc. energii. 
Według planów Niemcy w tym roku powinny pozyskać 
80 proc. energii elektrycznej z OZE. Jednak w 2021 roku 
udział tych źródeł w ogólnej produkcji energii elek-
trycznej spadł do 41 proc. Czy w takim razie niemiecka 
gospodarka nie zacznie cierpieć na brak energii? Jeżeli 
nawet nie będzie to brak, to na pewno będzie to droga 
energia. 

Jeżeli skończą się surowce najbardziej potrzebne w zie-
lonej energetyce, to co będzie dalej? Niestety na razie 

wychodzi na to, że zielona energetyka to przede wszyst-
kim żyła złota dla spekulantów. Ponad połowa ceny 
za energię to cena uprawnień do emisji tego gazu. Pięć 
lat temu koszt uprawnień wynosił 6 euro za tonę. Dziś 
to około 90 euro za tonę z perspektywą przekroczenia 
100 euro. To musi się kiedyś skończyć. 
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Kij w mrowisko
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Pięścią w stół

W CIĄGU 10 MIESIĘCY 2021 ROKU produkcja energii elek-
trycznej w polskich elektrowniach węglowych wzrosła 
rok do roku o 31 proc., a w odniesieniu do roku 2019 
o 17 proc. – wynika z danych MAP. Wzrost zapotrzebo-
wania to jedna z przyczyn obniżonych zapasów węgla 
w niektórych elektrowniach.

W LISTOPADZIE UB.R., PODOBNIE JAK W DWÓCH POPRZEDNICH 
MIESIĄCACH, polskie kopalnie sprzedały ponad pół milio-
na ton węgla więcej, niż w tym czasie wyprodukowały. 
Wielkość produkcji wyniosła 4,6 mln ton, a sprzedaż 
5,2 mln ton. W ciągu 11 miesięcy 2021 roku kopalnie 
wydobyły 50,1 mln ton węgla, a sprzedały 53,2 mln ton 
– wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ nie 
wybrała spośród siedmiu kandydatów nowego wice-
prezesa firmy ds. likwidacji kopalń w miejsce Janusza 
Smoliły, który od listopada kieruje zarządem spółki. 
Prawdopodobnie zostanie ogłoszony nowy konkurs 
na stanowisko wiceprezesa.

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA wydała w ub.r. 
rekordową liczbę 102 decyzji o wsparciu inwestycji 
o łącznej wartości około 5,35 mld złotych, wobec  
57 projektów za około 5 mld złotych rok wcześniej. 
Powstanie prawie 4,5 tys. nowych miejsc pracy. Wraz 

z inwestycjami ulokowanymi na obszarze KSSE bez 
decyzji o wsparciu wartość ubiegłorocznych projektów 
wynosi prawie 9,7 mld złotych. 

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI w li-
stopadzie ub.r. spadły o 3,6 proc. wobec października 
(do 237,41 złotych za tonę), zaś ceny dla ciepłownictwa 
wzrosły o 7,1 proc., do 342,95 złotych za tonę. W por-
tach ARA ceny spadły w listopadzie wobec października 
o 36,5 proc. – podała ARP.

SAMORZĄDY GMIN RYDUŁTOWY I NOWA RUDA przejęły od Spół-
ki Restrukturyzacji Kopalń tereny i obiekty dawnych 
kopalń. Łączna wartość pogórniczego majątku – gruntu 
i obiektów – przekazanego w ub.r. gminie Rydułtowy 
przekracza 8 mln złotych, zaś Nowa Ruda przejęła teren 
wart ponad 708 tys. złotych.

SKUPIONE W SPÓŁCE TAURON CIEPŁO aktywa ciepłownicze 
pozostaną w Grupie Tauron, która zamierza stopniowo 
przestawić swoje elektrociepłownie z węgla na gaz, 
a docelowo także wodór. Wcześniej Tauron rozważał 
sprzedaż segmentu ciepłowniczego.

W MINIONYCH TRZECH LATACH JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA 
podwoiła ilość energii elektrycznej wytwarzanej z me-
tanu. Dzięki prowadzonym inwestycjom w 2025 roku 
spółka chce gospodarczo wykorzystywać cały gaz ujęty 

w instalacje odmetanowania – podali przedstawiciele 
JSW podczas obrad sejmowej podkomisji ds. sprawie-
dliwej transformacji.

ZWIĄZKOWCY Z JSW WYSTĄPILI DO ZARZĄDU SPÓŁKI O ROZPO-
CZĘCIE ROZMÓW na temat wzrostu wynagrodzeń w firmie 
w 2022 roku. W ub.r. płace w spółce wzrosły o 5 proc., 
wypłacono też jednorazowe nagrody.

W NALEŻĄCEJ DO GRUPY WĘGLOKOKSU HUCIE ŁABĘDY W GLIWICACH 
powołano Radę Programową ds. Rozwoju. Wchodzą-
cy w jej skład naukowcy, eksperci, parlamentarzyści 
i praktycy życia gospodarczego mają pomóc w wy-
pracowaniu ścieżki służącej wzmocnieniu rynkowej 
pozycji huty. 

ZGŁOSZONE PRZEZ GRUPĘ FAMUR I SPÓŁKĘ PROJEKT SOLARTECH-
NIK 34 projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie  
58 MW wygrały w grudniowej aukcji OZE, rozstrzygnię-
tej przez Urząd Regulacji Energetyki. Famur ma obecnie 
w energetyce odnawialnej portfel projektów na różnym 
etapie rozwoju o łącznej mocy około 1,4 gigawata.

TAURON DYSTRYBUCJA W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH OŚMIU LAT 
będzie wymieniać około 750 tys. liczników rocznie 
na urządzenia ze zdalnym odczytem. Do 2031 roku 
takie liczniki będą mieli wszyscy klienci Grupy.

  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Czego sobie życzyć
Wchodzimy w trzeci rok pandemii przygotowani na nią 
podobnie jak na rok pierwszy. Niewykorzystane szcze-
pionki, tysiące nowych zakażeń, jako rezultat przekona-
nie, że zaszczepionych temat już nie dotyczy. Rosnąca 
liczba ciężkich przypadków kończących się śmiercią 
i jako uzupełnienie „niecovidowcy”, dla których brakło 
miejsc w szpitalach, bo najpierw trzeba izolować ludzi 
z chorobą zakaźną.

Pandemia pokazała, że nikt nie potrafi jej skutecz-
nie zwalczyć. Nawet kraje azjatyckie, które stosując 
drastyczne sposoby izolowania ludzi, poradziły sobie 
z pierwszym rzutem, stanęły wobec kryzysu rzutu 
trzeciego.

Wchodząc w kolejny rok, nie wiemy, jak będzie 
wyglądała sytuacja gospodarcza. Problemy Chin z pro-
dukcją i logistyką odbiły się na sytuacji świata. Gospo-
darki kolejnych krajów blokują się co chwilę z braku 
komponentów – nie tylko elektronicznych. 

Forsowanie odnawialnych źródeł energii, mających 
być zbawieniem dla klimatu, zagroziło blackoutami. 
Same OZE nie mają w sobie nic złego, może poza tym, 
że to nie one dostosowują się do naszych potrzeb, tylko 
świat i gospodarki trzeba przekształcać pod ich sto-
sowanie. Likwidacja energetyki opartej na paliwach 
kopalnych okazuje się drogą niemal bez powrotu. 

Mamy za to przed sobą świetlaną przyszłość, która 
podobno się przybliża. Tylko uprzedzono już, że obecne 
pokolenia raczej jej nie osiągną. I nie ma pewności, jak 
kolejne odnajdą się w realiach przemian. 

Na razie, w trakcie prób dostosowania się do nich, 
odkrywamy coraz nowsze słabe strony porządku świata 
budowanego w ubiegłym stuleciu. Poznajemy nietrwa-
łość struktur, które 10 lat temu wydawały się tak nie-
naruszalnymi pewnikami jak komunizm dla Związku 
Radzieckiego. 

Wobec tej sytuacji zostaje tylko życzyć, by rok 2022 
przeszedł nam nudnie i spokojnie, nie dostarczając 
dodatkowych emocji. Choć szanse na to są raczej nie-
wielkie. ZBIGNIEW KORWIN
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Pierwszy raz od lat w Polskiej Grupie Gór-
niczej faktycznie zapachniało strajkiem. 
Kiedy z końcem lata zeszłego roku okaza-
ło się, że rosnący popyt na węgiel wyma-
ga od górników pracy właściwie w każdy 
weekend, a napędzane najwyższą od lat 
inflacją koszty utrzymania rosną w za-
straszającym tempie, związkowcy upo-
mnieli się o dodatkowe pieniądze dla pra-
cowników – jednorazówkę (nieoficjalnie: 
co najmniej 1,5 tys. złotych dla górników 
dołowych) i średniówkę, czyli wzrost śred-
niego wynagrodzenia w PGG z 7829 do  
8200 złotych. Koszt tych postulatów PGG 
oszacowała na około 140 mln złotych. 

Do pierwszych rozmów doszło jesz-
cze przed Barbórką. Gdy skończyły się 
niczym, po stronie związkowej zaczęła 
kończyć się cierpliwość.

TO ROZUMIE KAŻDE DZIECKO?
Pierwszy nie wytrzymał związek 

Sierpień’80, który w sile kilkudziesięciu 
ludzi rozpoczął okupację sali konferen-
cyjnej w siedzibie PGG, gdzie związ-
kowcy spędzili noc. Presja nie pomogła 
– również wtedy rozmowy skończyły 
się fiaskiem. Zarząd spółki tłumaczył, 
że nie może przeznaczyć większych 
środków na wynagrodzenia w sytuacji, 
gdy równolegle trwają dwa kluczowe dla 
przyszłości górnictwa procesy – w parla-
mencie prace nad ustawą ustanawiającą 
system publicznego wsparcia dla górnic-
twa, a w resorcie aktywów państwowych 
– prace nad wnioskiem do Komisji Eu-
ropejskiej o notyfikację tej pomocy. Nie 
przekonało to związków, które powołały 
sztab protestacyjno-strajkowy i ogłosi-
ły pogotowie strajkowe. Już godzinę 
po zakończeniu rozmów w PGG pierwsi 
związkowcy z kopalni Piast-Ziemowit 
z flagami i transparentami znaleźli się 
na torach, później dołączyły kolejne ko-
palnie. Blokada kolejowej wysyłki węgla 
do elektrowni trwała dobę. – Premier Ja-
cek Sasin i moja skromna osoba robimy 
wszystko, żeby przepchnąć przez par-
lament ustawę o tzw. płynności trzech 
spółek górniczych. Jeżeli to się nie uda, 
to ich protest na nic się zda. To chyba 
każde dziecko w tym kraju rozumie – 
ratujemy polskie górnictwo. Każda ręka, 
która przyłoży się do tego, żeby uratować 
polskie górnictwo, będzie zawsze przy-
tulona i będzie zawsze naszą ręką – ko-
mentował wówczas protest wiceminister 
aktywów Piotr Pyzik.

NAJPIERW USTAWA,  
POTEM ROZMOWY
Po świętach wiceszef MAP przyje-

chał na rozmowy do Polskiej Grupy Gór-
niczej, jednak związkowców nie przeko-
nał. – Jesteśmy zawiedzeni. Pan minister 
przyjechał z niczym. Przyjechał pogadać 
i przekonywać nas do tego, że ma jakieś 
problemy – to są ich problemy, bo to nie 
my spóźniliśmy się z ustawą o pomocy 
dla górnictwa i z pewnymi działaniami 
– relacjonował lider górniczej Solidar-
ności Bogusław Hutek. – Negocjacje nie 
zakończyły się tak, jak obie strony by so-
bie chciały życzyć, ale negocjacje trwają. 
Dla mnie – i to przedstawiłem stronie 
społecznej – najważniejszą kwestią jest 

dokończenie procesu legislacyjnego 
w parlamencie, czyli przejście ustawy 
przez Senat, a następnie zaakceptowa-
nie przez Sejm. Zadeklarowałem, że na-
stępnego dnia po tym, kiedy ten proces 
zostanie zakończony, ja deklaruję ciąg 
dalszy tych rozmów. Strona społeczna 
miała inne zdanie i nie doszło do porozu-
mienia – wyjaśniał pełnomocnik rządu. 
Związki nie chciały czekać na ustawę 
i ogłosiły scenariusz dalszych protestów. 
4 stycznia ponownie rozpoczęła się blo-
kada wysyłki węgla koleją do elektrowni 
– tym razem dwudniowa. Wieczorem 
przy torowiskach zapłonęły ogniska i pa-
leniska, a dzięki rolnikom z Agrounii 
protestujący mogli skosztować świeżego 
chleba i swojskiej kiełbasy. Przepusz-
czono dwa pociągi z węglem – do elek-
trociepłowni i fabryki sody. Wicemini-
ster Pyzik komentował, że protest w tej 
formie to igranie z bezpieczeństwem 
energetycznym kraju. – To nieprawda – 
oświadczyli w odpowiedzi organizatorzy 
protestów.

RANO BLOKADA, WIECZOREM 
ROZMOWY
W pierwszym dniu 48-godzinnej 

blokady PGG po cichu zaprosiła związ-
kowców na rozmowy. Jak mówią dobrze 
poinformowani, na stole pojawiła się 
propozycja maksymalnie 1500 złotych 
jednorazowej rekompensaty i wzrostu 
średniego wynagrodzenia do 8100 zło-
tych brutto. Dlaczego nie doszło do po-
rozumienia? Tu wersje są różne – jedni 
przypisują fiasko rozmów zablokowa-
niu propozycji przez ministra aktywów 
państwowych, inni mówią o braku po-
rozumienia wśród samych związków. 
Po dwudniowej blokadzie sztab protesta-
cyjno-strajkowy ogłosił harmonogram 
dalszych działań i protestów: 10 stycznia 
rozmowy z udziałem mediatora, dzień 
później masówki w kopalniach, a w ko-
lejnych dwóch dniach referendum straj-
kowe. Jak postanowili, tak zrobili. Media-
tor, radca prawny z Warszawy Malwina 
Strecker, nie doprowadziła do zbliżenia 
stanowisk, choć związkowcy zgodzili 

się przerwać rozmowy do 12 stycznia, 
jednocześnie nie rezygnując z masówek 
i referendum. Gdy przyszli na rozmo-
wy w PGG, było już wiadomo, że tego 
dnia porozumienia nie będzie – nie-
spełna dwie godziny wcześniej przyszło 
zaproszenie na spotkanie 13 stycznia 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
w Warszawie – z wiceministrem Piotrem 
Pyzikiem, a może także wicepremierem 
Jackiem Sasinem. Związki zadeklarowa-
ły, że do stolicy pojadą. W tym samym 
dniu mają się spotkać sygnatariusze 
umowy społecznej dla górnictwa i znane 
będą wyniki referendum strajkowego – 
dość łatwe do przewidzenia, biorąc pod 
uwagę argumenty w postaci wysokości 
inflacji i wzmożonego wysiłku górników 
w ostatnich miesiącach. W PGG pod-
pisano kolejny protokół rozbieżności, 
a o dalszych działaniach związki mają 
decydować po spotkaniu w Warszawie. 
Na razie aktualny pozostaje plan bezter-
minowej blokady wysyłki węgla z kopalń 
do elektrowni od 17 stycznia.

GDZIE TKWI PROBLEM?
Dlaczego tym razem tak trudno 

o kompromis? Prezes Polskiej Grupy 
Górniczej Tomasz Rogala podkreśla, 
że kluczowa dla sprawy jest procedo-
wana obecnie w parlamencie ustawa 
o systemie wsparcia dla górnictwa.  
– Zarząd zadeklarował gotowość do roz-
mów, ale warunkiem koniecznym jest 
to, aby przeprocedowana została droga 
parlamentarna. Innymi słowy muszą 
być zapewnione środki na funkcjono-
wanie PGG w roku 2022, żeby rozma-
wiać o tych elementach wrażliwych, 
jakimi są wynagrodzenia. Taka jest 
konieczność – w pierwszej kolejności 
finansowanie, a dopiero w drugiej ko-
lejności, z natury rzeczy, kwestie koszto-
we, czyli związane z wynagrodzeniami. 
Mam nadzieję, że po zakończeniu drogi 
legislacyjnej będziemy mogli do tych 
rozmów wrócić i zakończyć je pozytyw-
nie, czyli w sposób, który będzie satys-
fakcjonował obie strony – na pewno nie 
w 100 proc., ale jakiś kompromis może 

wtedy uda się wypracować – mówił 
po zakończonych fiaskiem mediacjach 
prezes PGG. – Dzisiaj jesteśmy na eta-
pie, w którym mówimy: najpierw Sejm, 
najpierw zagwarantowanie środków, 
a później wracamy do tych rozmów. 
Chodzi o to, żeby zachować właściwą 
kolejność i logiczną naturę rzeczy – ar-
gumentował Tomasz Rogala. Zapew-
niał przy tym, że spółka ma pieniądze 
na lutowe wypłaty, także na czternast-
kę. Co będzie dalej, jeżeli nie będzie 
uruchomiony system wsparcia? – Bę-
dziemy szukać alternatywnych warian-
tów – mówi prezes.

SZYBSZE ZAMKNIĘCIE 
KOPALŃ?
Niepokój związkowców wzbudziły 

też docierające do nich nieoficjalne sy-
gnały w sprawie możliwego przyspiesze-
nia harmonogramu zamykania kopalń 
wobec ustaleń z umowy społecznej. 
Sierpień’80 skierował w tej sprawie pi-
smo do szefa rządu, pytając Mateusza 
Morawieckiego, czy jest prawdą, iż 
MAP wydało spółkom węglowym po-
lecenie przygotowania planów skróce-
nia żywotności kopalń. Resort aktywów 
zaprzeczył takim sugestiom. – Pismo 
Sierpnia’80 jest niezrozumiałe, zawie-
ra kompletnie nieprawdziwe sugestie 
i niepotrzebnie podgrzewa emocje. 
W sprawie górnictwa węgla kamienne-
go nie toczą się z Komisją Europejską 
żadne poufne rozmowy. Oparte są one 
na wniosku prenotyfikacyjnym, który 
z kolei jest oparty na zapisach umowy 
społecznej, która jest dobrze znana 
stronie społecznej. MAP koncentruje się 
w tej chwili na przygotowaniu wniosku 
notyfikacyjnego i wszelkie materiały, 
dane czy analizy pozyskiwane ze spółek 
węglowych mają na celu wzmocnienie 
stanowiska negocjacyjnego – oświadczył 
rzecznik resortu Karol Manys. – Spekulo-
wanie o jakichkolwiek złych intencjach 
rządu czy rozpowszechnianie tego typu 
informacji wprowadza jedynie w błąd 
opinię publiczną, jest nieodpowiedzialne 
i wprost godzi nie tylko w dobro branży, 
ale też interesy gospodarcze kraju – pod-
kreślił rzecznik. Również prezes Rogala 
powiedział, że nie ma tego typu poleceń 
z MAP. – Jest dużo różnego rodzaju ana-
liz i modeli, które wykonujemy i które 
są naturalną rzeczą w tak dużym proce-
sie, o tak dużej wartości. Tego typu plotki 
i pomówienia trzeba wyjaśniać. Na żąda-
nie Komisji Europejskiej musimy składać 
wyjaśnienia i modele dotyczące różne-
go rodzaju elementów. Nic złego się nie 
dzieje – zapewnił prezes PGG. Ocenił, 
że rozwiązanie sporu w Grupie wymaga 
rzeczowego i spokojnego dialogu. – Za-
wsze protesty mają swoje konsekwencje. 
W pierwszej kolejności trudne do nadro-
bienia straty, ponieważ nie sprzedajemy 
produktu. Druga grupa konsekwencji 
to straty wizerunkowe i konsekwencje 
wzmacniające argumentację oponentów 
węgla co do tego, żeby skracać okres ży-
wotności kopalń – skomentował Tomasz 
Rogala. Związki zapowiadają, że w razie 
braku porozumienia ostatecznością bę-
dzie protest pod ziemią.

HANNA KRZYŻOWSKA

Gorący przełom roku w Polskiej Grupie Górniczej

Zapachniało strajkiem

W PGG podpisano kolejny protokół rozbieżności, a o dalszych działaniach związki mają decydować 
po spotkaniu w Warszawie. Na razie aktualny pozostaje plan bezterminowej blokady wysyłki węgla 
z kopalń do elektrowni od 17 stycznia
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– Chcieli wolności, solidarności, gwarancji 
swoich praw i ich przestrzegania. Chcie-
li godnego życia w dużo szerszym tego 
słowa znaczeniu niż tylko kwestia mate-
rialna. I za to polegli – mówił 16 grudnia 
przed Krzyżem-Pomnikiem przy kopalni 
Wujek prezydent Andrzej Duda. – Nie po-
szła tamta krew na marne – trzeba powie-
dzieć, patrząc na dzisiejszą Polskę wol-
ną, niepodległą, suwerenną, która rośnie 
w siłę z roku na rok – podkreślił prezydent 
RP. Przed katowickimi uroczystościami 
w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek 
Andrzej Duda odwiedził kopalnię Piast, 
wieńcząc tym samym obchody 40-lecia 
najdłuższego podziemnego strajku, jaki 
prowadzili górnicy z tego zakładu po ogło-
szeniu stanu wojennego.

O WARTOŚCIACH – JĘZYKIEM 
MŁODYCH

Grudniowe uroczystości upamięt-
niające górników z Wujka i Piasta mia-
ły szczególnie podniosły charakter.  
16 grudnia punktualnie o 11.00 rozległ 
się dźwięk syren alarmowych dla uczcze-
nia pamięci dziewięciu zamordowanych 
górników z kopalni Wujek. Wcześniej 
przed Krzyż-Pomnik przybiegło kilkuset 
uczniów, wraz z opiekunami, z kilku-
dziesięciu szkół województwa śląskiego. 
Uczestnicy dziewiątej edycji Biegu Dzie-
więciu Górników mieli koszulki z wize-
runkami zastrzelonych górników: Józefa 
Czekalskiego, Krzysztofa Gizy, Ryszarda 
Gzika, Bogusława Kopczaka, Zenona Za-
jąca, Zbigniewa Wilka, Andrzeja Pełki, 
Jana Stawisińskiego i Joachima Gnidy. 
Później oficjalnie otwarto nową, rozbu-
dowaną i multimedialną ekspozycję Ślą-
skiego Centrum Wolności i Solidarności. 
– Ta wystawa jest skierowana do młodego 
pokolenia i mówi ich językiem. Mówi 
o tym, jak pamiętać. Mówi o wartościach, 
które w latach 80. towarzyszyły ludziom 
walczącym o wolność, o solidarność, 
o godność człowieka – wyjaśniał dyrektor 
Centrum Robert Ciupa. 

KONTYNUOWAĆ DOBRY 
KIERUNEK. OSŁONIĆ TYCH, 
KTÓRZY MOGĄ UCIERPIEĆ
Główną część rocznicowych obcho-

dów rozpoczęła msza święta w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pod 
przewodnictwem metropolity warszaw-
skiego kard. Kazimierza Nycza. Podkreślił 
on, że strajk okupacyjny w kopalni Wujek 
był protestem w obronie wolności Polski 
i godności człowieka pracy, zaś śmierć 
dziewięciu górników z Wujka była wiel-
ką narodową tragedią. – Złożyli ofiarę 
i trud życia, by Polska była wolna, piękna 
i przyjazna ludziom – mówił hierarcha. 
– Padły strzały do swoich, zginęło dzie-
więciu górników, kilkudziesięciu zostało 
rannych. Osierocone dzieci, żony, rodzi-
ny, wielka tragedia narodowa – dodał. 

RANY WCIĄŻ NIEZABLIŹNIONE
W późniejszym przemówieniu przy 

Krzyżu-Pomniku prezydent Andrzej 
Duda zauważył, że rany wielu rodzin 
górników, którzy polegli za wolną Pol-
skę, nie zostały zabliźnione, a ich żony 
i dzieci nie zapomną nigdy, że im ich 

odebrano. Poruszył też kwestię odpowie-
dzialności za wydarzenia z 1981 roku. 
– Dziś wiemy, kto był odpowiedzialny 
za tamte wydarzenia, tylko wymiar 
sprawiedliwości Rzeczypospolitej po  
1989 roku nie potrafił sobie z tym pro-
blemem poradzić. Pierwsze wyroki ska-
zujące zapadły 18 lat po 1989 roku. Moż-
na z tego punktu widzenia zapytać, na ile 
ta Polska była już wolna. Z pewnością 
nie była wolna od postkomunistycznego 
uwikłania – ocenił prezydent. Przed ofi-
cjalnymi uroczystościami kwiaty przed 
pomnikiem złożył marszałek Senatu 
Tomasz Grodzki z delegacją senatorów. 

SIEDEM KASKÓW, SIEDMIU 
BOHATERÓW
Przed przyjazdem do Katowic An-

drzej Duda odwiedził kopalnię Piast, 

by oddać hołd uczestnikom trwające-
go dwa tygodnie podziemnego strajku 
sprzed 40 lat. – Byłem także w kopalni 
Piast po to, by przed tamtym pomni-
kiem, przed tamtą organizacją związ-
kową, przed ludźmi tamtych dni pochy-
lić głowę z szacunkiem i powiedzieć, 
że trzeba było mieć wielką odwagę, 
aby od 14 do 28 grudnia nieprzerwanie 
trwać w akcji strajkowej na dole w ko-
palni – wspomniał prezydent. W kopal-
nianej cechowni Andrzej Duda złożył 
wieniec przed tablicą upamiętniającą 
uczestników tego najdłuższego w powo-
jennej historii górnictwa protestu pod 
ziemią. Dzień wcześniej odsłonięto tam 
Piastowski Krzyż Wolności, w który wpi-
sano siedem kasków symbolizujących 
siedmiu górniczych liderów oskarżo-
nych po zakończeniu protestu. Dzięki 

odwadze nieżyjącego już sędziego Józefa 
Medyka zostali oni potem uniewinnieni 
przez sąd wojskowy, lecz zaraz potem 
zatrzymani i internowani. Spotkały ich 
liczne represje, a wielu Służba Bezpie-
czeństwa zmusiła do opuszczenia Polski 
– między innymi Andrzeja Oczko i Ada-
ma Urbańczyka, którzy na rocznicowe 
obchody przylecieli ze Stanów Zjedno-
czonych. Wraz ze Stefanem Czardybo-
nem, Kazimierzem Gracą, Andrzejem 
Makoszem i Januszem Pioskowikiem 
otrzymali oni przyznane przez prezy-
denta Medale Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości oraz specjalny list od pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

PIAST JAK WESTERPLATTE
Szef górniczej Solidarności Bogusław 

Hutek zapowiedział, że Piastowski Krzyż 
Wolności znajdzie się również na Jasnej 
Górze – po krzyżach upamiętniających 
poległych stoczniowców w Gdańsku oraz 
Krzyżu-Pomniku przed katowicką ko-
palnią Wujek będzie kolejnym symbo-
lem przypominającym o historycznych 
wydarzeniach sprzed 40 lat. Prowadzo-
ny 650 m pod ziemią podziemny strajk 
w kopalni Piast, rozpoczęty po ogłosze-
niu stanu wojennego, trwał od 14 do  
28 grudnia 1981 roku. Przez dziewięć 
dni podobny protest prowadzili wówczas 
górnicy z sąsiedniej kopalni Ziemowit 
w Lędzinach – dziś obie działają pod 
wspólnym szyldem. – Strajk w kopalni 
Piast to było na tamte czasy Westerplatte 
– ocenił w wywiadzie dla TVP Katowice 
wicepremier, minister kultury Piotr Gliń-
ski. – Liczono, jak długo Westerplatte się 
utrzyma i jak długo utrzyma się Piast. 
Oni wyjeżdżali stamtąd jako zwycięzcy; 
przegrani zwycięzcy – mówił.

 MH

Upamiętniono górników z Wujka i Piasta w 40. rocznicę stanu wojennego

Tamta krew nie poszła na marne
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Przed katowickimi uroczystościami w 40. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek prezydent Andrzej Duda 
odwiedził kopalnię Piast, wieńcząc tym samym obchody 40-lecia najdłuższego podziemnego strajku, jaki 
prowadzili górnicy z tego zakładu po ogłoszeniu stanu wojennego

Prezydent Andrzej Duda: – Chcieli wolności, solidarności, gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli godnego życia w dużo szerszym tego słowa 
znaczeniu niż tylko kwestia materialna. I za to polegli
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– Węgiel i gaz, atom i wodór, wiatr i słońce 
– nowe technologie przyszłości muszą się 
uzupełniać. Chcemy nadal móc wykorzy-
stywać węgiel w nowych technologiach, 
nowych przemysłach. Do tych wszystkich 
nowych projektów, rozwiązań i technolo-
gii potrzebny jest człowiek – zapewniał 
premier Mateusz Morawiecki, który dwa 
dni przed wigilią odwiedził Łaziska Górne. 

Szef rządu uczestniczył w zainicjo-
wanym przez posła Adama Gawędę (PiS) 
wyjazdowym spotkaniu sejmowej pod-
komisji stałej ds. transformacji regionów 
zagrożonych wykluczeniem w związku 
z wdrożeniem Zielonego Ładu oraz par-
lamentarnego zespołu ds. transformacji 
regionów górniczych w województwie 
śląskim. Morawiecki ocenił, że Śląsk po-
siada niedostępny w innych miejscach 
Polski i bezcenny kapitał ludzki, który 
jest najbardziej potrzebny do transfor-
macji i wdrażania nowych pomysłów. 
– To ludzie, którzy nie boją się trudnych 
przemysłowych projektów, a przecież 
takie projekty w dobie rewolucji tech-
nicznej i przemysłowej będą najważniej-
sze – przekonywał premier, zapewniając, 
iż program dla zmieniającego się Śląska 
„będzie szczodrze wyposażony w środki 
finansowe ze strony budżetu państwa 
polskiego”.

CZYSTE TECHNOLOGIE 
WĘGLOWE W PARTNERSTWIE 
PUBLICZNO-PRYWATNYM?
Wśród tematów spotkania w Łazi-

skach był między innymi plan inwestycji 
strukturalnych dla województwa ślą-
skiego związanych z wdrażaniem zasad 
Zielonego Ładu, a także wpisujące się 
w procesy transformacji przedsięwzięcia 
spółek z branż górniczej, energetycznej 
i innych sektorów w latach 2021–2030. 
Wiceminister aktywów państwowych 
Piotr Pyzik zapewniał, że zapisane 
w umowie społecznej dla górnictwa 
„bardzo ambitne” inwestycje w czyste 
technologie węglowe będą realizowane 
w latach 2023–2029. – Realizacja tych 
inwestycji zostanie wsparta z wykorzy-
staniem dostępnych środków pochodzą-
cych ze źródeł zarówno krajowych, jak 
i instrumentów finansowych Unii Euro-
pejskiej, oczywiście z poszanowaniem 
przepisów regulujących wykorzystanie 
tych środków – powiedział wicemini-
ster, wskazując, iż inną możliwą ścieżką 
realizacji takich inwestycji jest partner-
stwo publiczno-prywatne. Przypomniał, 
że wśród planowanych przedsięwzięć 
mają być różnego typu instalacje do zga-
zowywania węgla: w technologii IGCC 
(na potrzeby bloku gazowo-parowego), 
instalacja do produkcji syntezowego 
gazu ziemnego oraz instalacja do pro-
dukcji metanolu. – Obecnie 100 proc. 
wykorzystywanego w Polsce metanolu 
pochodzi z importu, a roczne zapotrze-
bowanie na ten produkt sięga pół mi-
liona ton. Na świecie 24 proc. produkcji 
amoniaku i 55 proc. produkcji metanolu 
odbywa się z wykorzystaniem techno-
logii zgazowania węgla – uzasadniał 
planowane inwestycje wiceszef MAP. 
Szczegółów dotyczących finansowania 

i konkretnych terminów realizacji tych 
pomysłów nie podał.

ŚLĄSK I MAŁOPOLSKA 
POSTAWIĄ NA WODÓR
Jednym z kierunków rozwoju Ślą-

ska ma być gospodarka wodorowa. Wi-
ceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu 
Paweł Kolczyński zapowiedział, że jesz-
cze w styczniu nastąpi powołanie Ślą-
sko-Małopolskiej Doliny Wodorowej – 
jednej z kilku powstających w Polsce 
w ramach krajowej strategii wodorowej. 
Ponadto Katowice mają się stać centrum 
współpracy polskich dolin wodorowych 
w ramach klastra, zaś w pierwszej poło-
wie przyszłego roku w stolicy Górnego 
Śląska odbędzie się kongres wodorowy. 
W grudniu katowicki oddział Agencji 
uruchomił informacyjny portal wodo-
rowy, który ma w przystępny dla każ-
dego sposób edukować w zakresie go-
spodarki wodorowej w Polsce. Jest on 
dostępny pod adresem www.h2poland.
eu. Zgodnie z Krajowym Planem Odbu-
dowy w Polsce powstanie co najmniej 
pięć dolin wodorowych (oprócz Śląska 
i Małopolski między innymi na Podkar-
paciu i Dolnym Śląsku), gdzie rozwijane 
będą technologie oparte na tym paliwie. 
Rządowa strategia zakłada, że wodór 
to nośnik energii, który może stać się 
ważnym filarem transformacji polskiej 
gospodarki – w ramach KPO środki 
przeznaczone na projekty wpisujące 
się w rozwój technologii wodorowych 
sięgną 800 mln euro. Zakłada się roz-
poczęcie eksploatacji 800–1000 nowych 
autobusów wodorowych (w tym wypro-
dukowanych w Polsce), powstanie też 
co najmniej 32 stacji tankowania i bun-
krowania wodoru.

GAZ OGRZEJE RYBNIK
Zanim gospodarka wodorowa stanie 

się faktem, energetyka chce postawić 
między innymi na gaz. Jak zapowiedział 
prezes spółki PGNiG Termika Energe-
tyka Przemysłowa Krzysztof Zalewski, 

od 2023 roku mieszkańcy Rybnika, za-
opatrywani obecnie w ciepło z węglo-
wej elektrociepłowni Chwałowice, będą 
zasilani z sześciu rozproszonych źródeł 
gazowych, zbudowanych za 129,5 mln 
złotych. – Będzie to pierwszy taki pro-
jekt w Polsce, gdzie kilka rozproszonych 
źródeł gazowych o mocy do 20 mega-
watów będzie zasilało miasto. To zara-
zem pierwsza inwestycja pokazująca, 
w jaki sposób małe, efektywne źródła 
mogą bilansować system energetycz-
ny i ciepłowniczy – wyjaśniał prezes. 
Powstanie sześć rozproszonych ko-
tłowni gazowych w sześciu różnych lo-
kalizacjach – każda kotłownia będzie 
niezależnym obiektem energetycz-
nym. Wytwarzane tam ciepło zastąpi 
obecne dostawy z elektrociepłowni 
Chwałowice. PGNiG Termika realizuje 
również projekty gazowe w Raciborzu, 
gdzie kosztem 9,3 mln złotych do końca  
2022 roku powstanie mała elektrocie-
płownia gazowa w dzielnicy Ostróg, 
a także – do czerwca – dwa kotły gazowe 
za 6 mln złotych. – W ciągu najbliższych 
dwóch lat jedna trzecia paliwa, które 
będzie wykorzystywane na cele ener-
getyczne w Raciborzu, to będzie paliwo 
gazowe – zapowiedział Zalewski.

WĘGLOKOKS BEZ WĘGLA
Ścieżkę odejścia od węgla podtrzy-

muje Węglokoks. Prezes katowickiej 
spółki Tomasz Heryszek poinformował 
posłów, że należąca do grupy kapita-
łowej Węglokoksu firma Węglokoks 
Kraj, do której należy bytomska kopal-
nia Bobrek-Piekary, właśnie zmieniła 
formę prawną ze spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 
– W perspektywie najbliższych sześciu 
miesięcy będziemy z tych aktywów re-
zygnować – powiedział Heryszek, przy-
pominając, iż akcje spółki ma przejąć 
Skarb Państwa, podobnie jak posiadany 
obecnie przez Węglokoks 18,43-proc. 
pakiet akcji Polskiej Grupy Górniczej. 
Obecnie Węglokoks jest w przededniu 

przedstawienia nowej strategii, w której 
skupi się na kapitałochłonnych inwe-
stycjach w segmencie hutniczym: Hu-
cie Łabędy oraz spółkach Huta Pokój 
Profile, Huta Pokój Konstrukcje i Wal-
cownia Blach Grubych Batory. Grupa 
chce też zaangażować się w budowę 
instalacji termicznego przerobu odpa-
dów w Rudzie Śląskiej oraz instalacji 
do przygotowania tzw. pre-RDF, czyli 
paliwa alternatywnego z odpadów. Al-
ternatywą dla tych działań mogą być 
akwizycje w segmencie ciepła systemo-
wego. Ponadto rozważane są przejęcia 
spółek z sektora wysokich technologii 
oraz rozwój kompetencji w obszarze 
handlu: obrót krajowy oraz trading su-
rowców i towarów. Prezes Węglokok-
su poinformował, że Grupa zamyka  
2021 rok przychodami rzędu 3,5 mld zło-
tych oraz wynikiem EBITDA na poziomie 
blisko 300 mln złotych.

TAURON ZIELONY I STABILNY
Nad aktualizacją strategii pracuje 

również grupa energetyczna Tauron. 
Dokument, wpisujący się w rządowe 
programy dla górnictwa i energetyki, 
ma być przedstawiony w pierwszym 
kwartale br. Grupa zamierza rozwijać 
odnawialne, ale i bardziej stabilne źródła 
energii. Wiceprezes Taurona Jerzy To-
polski przypomniał podczas posiedzenia 
podkomisji, że zgodnie z dotychczasową 
strategią tzw. zielonego zwrotu w roku 
2030 w strukturze wytwarzania energii 
Grupy ma być 66 proc. aktywów nisko- 
i zeroemisyjnych (około 3 GW mocy), 
zaś pozostałe aktywa (w tym węglowe) 
będą dysponowały mocą niespełna 
2 GW. – Pewne elementy tego miksu się 
zmienią; w naszej strategii chcemy się 
wpisać i realizować to, aby w miejsce 
powstawania zielonego zwrotu, czyli no-
wych mocy opartych na wietrze i słońcu, 
również nie zapomnieć o konieczności 
stabilnych źródeł energii elektrycznej, 
źródeł regulacyjnych. I w tym obszarze 
będziemy się rozwijać, wykorzystując 
bogatą infrastrukturę, która dzisiaj jest 
zlokalizowana szczególnie na Śląsku – 
wyjaśniał Topolski. Wśród rozważanych 
przez Tauron przedsięwzięć inwestycyj-
nych jest między innymi budowa bloku 
gazowo-parowego w Elektrowni Łagi-
sza o mocy 400–500 MW elektrycznych 
i 250 MW cieplnych. To obecnie najbar-
dziej zaawansowany tego typu projekt, 
jednak jego realizację Grupa uzależnia 
od uzyskania wsparcia w ramach rynku 
mocy. Wśród rozwijanych koncepcji in-
westycyjnych Topolski wymienił między 
innymi wykonanie studiów wykonalności 
dla potencjalnych bloków parowo-ga-
zowych o mocy około 700 MW w elek-
trowniach Jaworzno, Łaziska i Siersza, 
dostosowanych do współspalania wodo-
ru. Studia wykonalności mają określić 
i ocenić potencjał, wykonalność i opła-
calność takich inwestycji. Kolejny kieru-
nek, którym zamierza podążać Tauron, 
to dekarbonizacja ciepłownictwa. Anali-
zowana będzie między innymi możliwość 
zastąpienia jednostek węglowych gazo-
wymi, odnawialnymi źródłami ciepła lub 
paliwami alternatywnymi. MH

PREMIER: Chcemy nadal móc wykorzystywać węgiel w nowych technologiach

Zielony Śląsk – wyłącznie bez węgla?
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Premier Mateusz Morawiecki ocenił, że Śląsk posiada niedostępny w innych miejscach Polski i bezcenny 
kapitał ludzki, który jest najbardziej potrzebny do transformacji i wdrażania nowych pomysłów
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Zgodnie z zapowiedziami z początków 
grudnia projekt ustawy trafił do Sejmu 
jako poselski, co umożliwiło pominięcie 
trwającego zwykle co najmniej kilka ty-
godni procesu konsultacji i uzgodnień 
międzyresortowych. Choć taki tryb pro-
cedowania wzbudził sprzeciw opozycji, 
już następnego dnia projektem zajęła się 
sejmowa komisja, a dzień później odby-
ło się drugie czytanie na forum Sejmu, 
który – wobec zgłoszonych poprawek – 
skierował projekt ponownie do komisji, 
gdzie poprawki odrzucono. 17 grudnia 
izba niższa ustawę przyjęła. W styczniu 
dokumentem zajął się Senat. 

Najpierw senacka Komisja Nadzwy-
czajna ds. Klimatu zarekomendowała 
odrzucenie ustawy w całości – senato-
rowie zgłosili szereg krytycznych uwag 
dotyczących zasad udzielania wsparcia 
kopalniom, które określono jako „zaka-
muflowaną dotację”, zaś najpoważniej-
sze zastrzeżenia dotyczyły kwestii noty-
fikacji przepisów w KE. Później Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przyjęła poprawkę wskazującą, że po-
moc dla przedsiębiorstw górniczych nie 
będzie podlegać egzekucji sądowej ani 
administracyjnej. 

– Jedyną realną alternatywą dla 
nowego systemu wsparcia jest 
niekontrolowana upadłość spółek 
górniczych i szokowe pojawienie 
się negatywnych zjawisk, 
w tym bezrobocia – napisano 
w uzasadnieniu ustawy. 

11 stycznia ustawę podczas obrad 
plenarnych rozpatrzył Senat, zwraca-
jąc dokument obu komisjom do wypra-
cowania wspólnego stanowiska. Dzień 
później komisje zarekomendowały od-
rzucenie ustawy, zaś głosowanie całej 
izby zaplanowano na 13 stycznia. Nie-
zależnie od ostatecznej decyzji jeszcze 
w styczniu strona polska ma złożyć for-
malny wniosek o notyfikację propono-
wanych w ustawie rozwiązań w Komisji 

Europejskiej, licząc na sfinalizowanie 
tego procesu w ciągu 6–12 miesięcy. Se-
natorowie przeciwni ustawie argumen-
towali, że bez unijnej notyfikacji projekt 
nie powinien być w ogóle procedowany, 
ani w Sejmie, ani w Senacie, zaś perspek-
tywa zwrotu pomocy publicznej – w ra-
zie braku notyfikacji – grozi upadłością 
spółek węglowych.

MILIARDY URATUJĄ 
GÓRNICTWO?
Ustawa precyzuje między innymi za-

sady udzielania publicznego wsparcia 
w postaci dopłat do redukcji zdolności 
produkcyjnych, przewiduje zawiesze-
nie spłaty i docelowe umorzenie czę-
ści zobowiązań górniczych firm oraz 
określa możliwości podwyższania ich 
kapitału za pomocą emisji skarbowych 
papierów wartościowych. Określa koszty 
tych działań na najbliższe 10 lat, szaco-
wane na 28,821 mld złotych. To dopłaty 
do redukcji zdolności produkcyjnych 
dla przedsiębiorstw górniczych objętych 
wsparciem. Na finanse publiczne bę-
dzie miało wpływ również zawieszenie 
i docelowe umorzenie składek na ubez-
pieczenia społeczne w części finansowa-
nej przez pracownika i płatnika, Fun-
dusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Emerytur Po-
mostowych oraz ubezpieczenie zdrowot-
ne. Chodzi o stare zobowiązania spółek 
węglowych, których spłatę w przeszłości 
odroczono i rozłożono na raty – docelo-
wo miałyby one zostać umorzone wraz 
z odsetkami za zwłokę, jeżeli KE uzna, iż 
takie umorzenie jest zgodne z unijnym 
rynkiem wewnętrznym. 

Najpierw senacka Komisja 
Nadzwyczajna ds. Klimatu 
zarekomendowała odrzucenie 
ustawy w całości – senatorowie 
zgłosili szereg krytycznych uwag 
dotyczących zasad udzielania 
wsparcia kopalniom, które 
określono jako „zakamuflowaną 
dotację”, zaś najpoważniejsze 

zastrzeżenia dotyczyły 
kwestii notyfikacji przepisów 
w KE. Później Komisja Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności 
przyjęła poprawkę wskazującą, 
że pomoc dla przedsiębiorstw 
górniczych nie będzie podlegać 
egzekucji sądowej ani 
administracyjnej.

Do czasu unijnej decyzji w tej spra-
wie (jednak nie dłużej niż do końca 
2023 roku) spłaty mają być zawieszone. 
Zawieszenie spłat ma też dotyczyć po-
życzek z Polskiego Funduszu Rozwoju 
udzielonych w związku z ubiegłorocz-
nym kryzysem pandemicznym. Po po-
zytywnej decyzji KE ma być umorzona 
również pożyczka 1 mld złotych, jaką 
otrzymała Polska Grupa Górnicza.

SUBWENCJA ZA REDUKCJĘ
Nowela zakłada, że „przedsiębior-

stwo górnicze objęte systemem wspar-
cia stopniowo wygasza działalność 
wydobywczą wyznaczonych jednostek 
produkcyjnych i w okresie do dnia 

zamknięcia tych jednostek, zgodnie z za-
sadami systemu wsparcia, otrzymuje 
wsparcie publiczne w postaci dopłaty 
do redukcji zdolności produkcyjnych”. 
Taka dopłata to „dodatnia różnica po-
między kosztami kwalifikowanymi dzia-
łalności wydobywczej a przychodami 
kwalifikowanymi, z uwzględnieniem 
zastosowania ceny referencyjnej”. Do-
płata będzie przekazywana w formie 
dotacji z budżetu państwa lub podwyż-
szenia kapitału zakładowego przedsię-
biorstwa objętego systemem wsparcia 
skarbowymi papierami wartościowymi 
przez Skarb Państwa na podstawie od-
powiednio: umowy o przyznanie dotacji 
na finansowanie dopłaty lub umowy 
o podwyższeniu kapitału zakładowego. 
Udzielanie oraz rozliczanie dopłat i dzia-
łania korzystającego z nich przedsiębior-
stwa będą monitorowane, kontrolowane 
i weryfikowane. – Jedyną realną alter-
natywą dla nowego systemu wsparcia 
jest niekontrolowana upadłość spółek 
górniczych i szokowe pojawienie się ne-
gatywnych zjawisk, w tym bezrobocia 
– napisano w uzasadnieniu ustawy. 

– Dla mnie najważniejszą teraz 
kwestią jest dokończenie procesu legi-
slacyjnego w parlamencie, czyli przej-
ście ustawy przez Senat, a następnie 

USTAWA GÓRNICZA. PONAD 28,8 MLD ZŁOTYCH POMOCY PUBLICZNEJ DLA 
KOPALŃ W CIĄGU 10 LAT. – Naszym celem jest ratowanie polskiego 

górnictwa, doprowadzenie do harmonijnego realizowania planu, 
który został zawarty w umowie społecznej. Na pewno od tego 
nie odstąpię – deklaruje wiceminister aktywów państwowych 

Piotr Pyzik, dla którego szybkie przyjęcie i wejście w życie 
znowelizowanej ustawy górniczej jest w tej chwili jednym 

z najważniejszych priorytetów. Ustawa, przekładająca na język 
legislacyjny ustalenia umowy społecznej dla górnictwa, 

17 grudnia 2021 roku została przyjęta przez Sejm, jednak  
12 stycznia dwie połączone senackie komisje zarekomendowały 

jej odrzucenie. Senat miał zdecydować w tej sprawie dzień 
później, już po oddaniu do druku obecnego numeru Nowego 
Górnika. W przypadku negatywnej decyzji izby wyższej lub 
przyjęcia z poprawkami ustawa wróci do Sejmu. Ponowna 

pozytywna decyzja rządowej większości spowoduje, że regulacja 
trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli wejdzie w życie, 
górnictwo do końca 2031 roku będzie mogło liczyć na budżetowe 

subwencje. Jest tylko jedno ale – wymaga to zgody Komisji 
Europejskiej. W przeciwnym wypadku pieniądze trzeba będzie 

oddać.

Szybka ścieżka dla ustawy górniczej

Naszym celem jest ratowanie polskiego górnictwa, doprowadzenie do harmonijnego realizowania planu, który został zawarty w umowie społecznej. Na pewno od tego nie odstąpię 
– deklaruje wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik
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zaakceptowanie przez Sejm – mówił 
po grudniowym spotkaniu ze stroną 
społeczną w Katowicach wiceminister 
Piotr Pyzik.

TRUDNY KONSENSUS
W Sejmie, mimo licznych wątpli-

wości, o potrzebie uchwalenia ustawy 
mówili przedstawiciele wszystkich 
sił politycznych, oprócz Konfederacji.  
– Problem wymaga poważnego wspar-
cia z budżetu państwa, nikt inaczej 
nie mówi – mówił w debacie poseł KO 
Krzysztof Gadowski. – Projekt jest abso-
lutnie kluczowy dla przyszłości polskiej 
energetyki i dla przyszłości Śląska (…), 
jednak sposób procedowania w formule 
projektu poselskiego jest nieodpowie-
dzialny, biorąc pod uwagę skalę i wagę 
spraw, o których rozmawiamy – oceniał 
poseł Lewicy Maciej Konieczny. Projekt 
skrytykował poseł Konfederacji Robert 
Winnicki, oceniając, iż „to jest ustawa 
likwidacyjna, likwidująca górnictwo wę-
gla kamiennego w Polsce”. – To jest ra-
dykalne, jaskrawe złamanie przyrzeczeń 
PiS-u z kampanii wyborczej, z pierw-
szych lat rządów – skomentował par-
lamentarzysta, opowiadając się za wy-
powiedzeniem przez Polskę unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego. 

Szybka ścieżka dla ustawy górniczej
O tym, że ustawa – choć 
spóźniona wobec wcześniejszych 
deklaracji rządu – jest konieczna, 
przekonani są przedstawiciele 
strony społecznej. – W związku 
z tym, że rząd jest w dużym 
niedoczasie, jeśli chodzi 
o notyfikację pomocy publicznej 
dla górnictwa, ta ustawa jest 
dla górnictwa jedyną szansą 
przetrwania, tylko że nie 
wiadomo na jak długo. Bo nie 
ma co ukrywać, że jeżeli Komisja 
Europejska nie notyfikuje 
programu pomocowego 
dla górnictwa, to ustawa 
zostanie uznana w dużej części 
za niedozwoloną pomoc publiczną 
– skomentował przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz.

Odpowiadając na pytania posłów, 
wiceminister Pyzik tłumaczył, że szybki 
tryb procedowania nowelizacji wynika 
z konieczności zapewnienia płynności 
finansowej spółkom węglowym (poprzez 
między innymi zawieszenie spłat czę-
ści zobowiązań wobec ZUS i PFR), oraz 
apelował o prace nad ustawą i konsen-
sus ponad podziałami politycznymi, dla 
dobra polskiego górnictwa i gospodar-
ki, a także dla uratowania miejsc pracy 
w sektorze węglowym.

GDZIE JEST PLAN B?
O tym, że ustawa – choć spóźnio-

na wobec wcześniejszych deklaracji 
rządu – jest konieczna, przekonani 
są przedstawiciele strony społecznej. 
– W związku z tym, że rząd jest w du-
żym niedoczasie, jeśli chodzi o noty-
fikację pomocy publicznej dla górnic-
twa, ta ustawa jest dla górnictwa jedyną 
szansą przetrwania, tylko że nie wia-
domo na jak długo. Bo nie ma co ukry-
wać, że jeżeli Komisja Europejska nie 
notyfikuje programu pomocowego dla 
górnictwa, to ustawa zostanie uznana 
w dużej części za niedozwoloną pomoc 
publiczną – skomentował przewodni-
czący śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. Jego zdaniem, o ile 
planowane umorzenie płatności wo-
bec PFR i ZUS to elementy pomocowe 
niebudzące dużych wątpliwości, o tyle 
wątpliwości KE mogą budzić zapisy 
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Naszym celem jest ratowanie polskiego górnictwa, doprowadzenie do harmonijnego realizowania planu, który został zawarty w umowie społecznej. Na pewno od tego nie odstąpię 
– deklaruje wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik

Ostatnie dni 2021 roku były bardzo pra-
cowite dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń. 
28 grudnia przekazała  ponad 16,5 tys. m2 

terenów gminie Nowa Ruda (wałbrzyskie), 
dzień później 41 tys. m2 z zabudowaniami 
gminie Rydułtowy. 

O ile w Nowej Rudzie były to przede 
wszystkim obszary zielone i drogi, o tyle 
w Rydułtowach chodziło o teren w cen-
trum miasta, potrzebny do realizacji pla-
nu jego przebudowy, w tym postawienia 
nowego osiedla. Gmina przewiduje reali-
zację tych planów w  latach 2024–2029.

Z kolei w sylwestra przedstawiciele 
SRK i JSW podpisali akt notarialny  do-
tyczący przejęcia Obszaru Górniczego 

Jastrzębie III – szybu zjazdowo-ma-
teriałowego, 2,7 km wyrobisk, 37 ha 
gruntu ze znajdującymi się na nich 
obiektami. SRK opracuje i będzie reali-
zować plan likwidacji tej części KWK 
Jastrzębie-Bzie.

Wraz z majątkiem SRK przejęła także 
2148 pracowników (w tym 1682 doło-
wych), którzy – po pozytywnej weryfi-
kacji ich uprawnień przez ZUS – zostaną 
objęci systemem osłonowym, urlopa-
mi górniczymi lub jednorazowymi od-
prawami, na podstawie porozumienia 
podpisanego między rządem a związ-
kami zawodowymi w pierwszej połowie  
2021 roku.

 •
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W sylwestra przedstawiciele SRK i JSW podpisali akt notarialny  dotyczący przejęcia Obszaru Górniczego 
Jastrzębie III. Wraz z majątkiem SRK przejęła także 2148 pracowników

mówiące o pomocy publicznej prze-
znaczonej bezpośrednio na produkcję 
węgla w kopalniach, które będą stop-
niowo redukować zdolności produkcyj-
ne. – W projekcie ustawy jest zastrzeże-
nie dotyczące konieczności notyfikacji 
pomocy publicznej przez KE, ale je-
śli wczytać się w tę ustawę, to pomoc 
do produkcji ma obowiązywać od mo-
mentu wejścia ustawy w życie – uważa 
związkowiec. Przypomniał, że w prze-
szłości pomoc publiczną przed unij-
ną notyfikacją otrzymały na przykład 

stocznie i LOT. W przypadku linii lot-
niczych pomoc została później uznana 
za uprawnioną, jednak pieniądze prze-
kazane stoczniom trzeba było zwrócić. 
– Jeżeli Komisja Europejska nie zgodzi 
się na pomoc, to w górnictwie będzie 
sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia 
w czerwcu i lipcu roku 2020. Od miesię-
cy domagamy się planu B w razie braku 
notyfikacji, ale jestem pewny, że rząd 
tego planu B nie ma – podsumował Do-
minik Kolorz.

 •



8 Z I E L O N A  S T R E F A1 6 – 3 1 � S T Y C Z N I A A � 2 0 2 2

W ciągu ostatniej dekady branża czystej 
energii podlegała bardzo wielu zmianom. 
Koszty zdecydowanie spadły, technologie 
stały się bardziej wydajne, a rozwiąza-
nia w zakresie integracji odnawialnych 
źródeł energii z sieciami elektrycznymi 
się rozwinęły. Odnawialne źródła energii 
z powodzeniem zastępują energię z pa-
liw kopalnych.

ELEKTROWNIE WIATROWE I SŁONECZNE MOGĄ 
BYĆ BUDOWANE PRZY MINIMALNYM WPŁYWIE 
NA ŚRODOWISKO. Wszystkie elektrownie 
wywierają pewien wpływ na środowi-
sko podczas wyboru lokalizacji, rozwoju 
i eksploatacji. W ciągu ostatnich dwóch 
dekad praktyki dotyczące lokalizacji 
projektów wiatrowych stały się skutecz-
niejsze w minimalizowaniu ich oddzia-
ływań. W rezultacie projekty wiatrowe 
plasują się na samym dole na listach 
przedsięwzięć, które mogą mieć nega-
tywny wpływ na środowisko i przyro-
dę. Co więcej, często zapewniają one 
dodatkowe korzyści. Farmy wiatrowe 
zlokalizowane na obszarach wiejskich 
przynoszą korzyści rolnikom i hodow-
com, umożliwiając także właścicielom 
gruntów dalsze użytkowanie tych tere-
nów do celów rolniczych lub wypasu.

Jednocześnie ważne są badania ma-
jące na celu zidentyfikowanie i zmini-
malizowanie negatywnych skutków in-
westycji. Można opracować plany, które 
zapewnią dodatkowe korzyści, takie jak 
ochrona dzikiej przyrody, poprawa sta-
nu gleby i retencji wody, pielęgnowanie 
rodzimej roślinności lub wprowadza-
nie roślin przyjaznych dla zapylaczy. 
Trzeba także pamiętać, że eksploatacja 
elektrowni odnawianych źródeł energii 
nie wymaga infrastruktury dostarcza-
jącej paliwo, takiej jak gazociągi, cięża-
rówki z gazem, barki węglowe i koleje, 

z których wszystkie mają negatywny 
wpływ na środowisko.

ENERGIA SŁONECZNA I WIATROWA DOSTARCZA-
JĄ TERAZ NAJTAŃSZĄ ENERGIĘ DLA 67 PROC. ŚWIA-
TA. W ostatnich latach koszty związane 
z energią słoneczną i wiatrową zdecy-
dowanie spadły. Ich gwałtowny spadek 
na skalę przemysłową sprawił, że są one 
najtańszymi źródłami energii w dwóch 
trzecich świata. Obecnie projekty foto-
woltaiczne w Chile, na Bliskim Wscho-
dzie i w Chinach czy projekty wiatrowe 
w Brazylii, Stanach Zjednoczonych i In-
diach zbliżają się do wartości poniżej 
30 USD/MWh, czyli niższych niż koszty 
budowy i produkcji energii w elektrow-
niach wykorzystujących węgiel, a nawet 
najtańszy gaz. Do 2030 roku nadchodzą-
ce innowacje prawdopodobnie jeszcze 
bardziej obniżą koszty.

CHOCIAŻ WIATR I SŁOŃCE NIE MOGĄ WY-
TWARZAĆ ENERGII O KAŻDEJ PORZE DNIA, ENER-
GIĄ Z TYCH ŹRÓDEŁ MOŻNA ZARZĄDZAĆ W SIECI. 
Farmy wiatrowe wytwarzają energię 
elektryczną, gdy jest wietrznie, a farmy 
słoneczne – gdy jest słońce, co prowa-
dzi do zmienności dostaw energii. Mogą 
tym jednak zarządzać przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej i operatorzy 
sieci poprzez praktyki operacyjne, pro-
gnozowanie, responsywne obciążenia 
i infrastrukturę, taką jak magazynowa-
nie i przesył. Sieci elektroenergetyczne 
są zaprojektowane tak, aby uwzględniać 
zmienność zapotrzebowania odbiorców 
na energię elektryczną, utrzymywać cią-
głą równowagę między wytwarzaniem 
a zapotrzebowaniem oraz utrzymywać 
rezerwy na wszelkiego rodzaju przerwy 
w działaniu systemu (awarie).

CZYSTA ENERGIA STWARZA MILIONY MIEJSC 
PRACY. Na początku 2020 roku sektor 
energii odnawialnej zatrudniał tylko 
w USA około 3,4 miliona pracowników. 

Ważna jest również jakość tych miejsc 
pracy, a według badań przeprowadzo-
nych przez Brookings Institution pra-
cownicy zajmujący się czystą energią 
mają wyższe i sprawiedliwsze płace 
w porównaniu do zatrudnionych w wie-
lu innych branżach.

Do 2050 roku liczba miejsc pracy 
związanych z odnawialnymi źródłami 
energii na całym świecie może się po-
troić do nawet 42 milionów, podczas 
gdy szacuje się, że liczba miejsc pracy 
związanych z efektywnością energe-
tyczną wzrośnie sześciokrotnie, czyli 

zatrudnienie znajdzie 21 milionów osób 
więcej. Dla porównania szacuje się, 
że przemysł paliw kopalnych ma stra-
cić ponad 6 mln miejsc pracy w tym 
samym okresie.

Musimy także pamiętać, że w przy-
szłości ryzyko destrukcyjnych wydarzeń 
będzie prawdopodobnie wzrastać, po-
nieważ susze, fale upałów, intensyw-
niejsze burze i coraz dotkliwsze pożary 
będą częstsze z powodu globalnego ocie-
plenia, co zwiększy zapotrzebowanie 
na czyste technologie.
 HANNA KRZYŻOWSKA

Nie ma innej drogi ochrony klimatu niż radykalna zmiana sposobu, w jaki produkujemy i wykorzystujemy energię 
elektryczną. Energia odnawialna minimalizuje zanieczyszczenie węglem i ma znacznie mniejszy wpływ na nasze środowisko.

Znaczenie energii odnawialnej w walce ze 
zmianami klimatu
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE PORT WĘGLOWY BĘDZIE 
W 100 PROC. ZASILANY ENERGIĄ ODNAWIALNĄ. 
Nastąpi to przed 2040 rokiem. Chociaż 
port nadal eksportuje średnio 165 mln 
ton węgla rocznie, posunięcie to jest 
częścią planu dekarbonizacji biznesu 
i zwiększenia części pozawęglowej tak, 
aby do 2030 roku węgiel stanowił tylko 
połowę jego przychodów. Dyrektor ge-
neralny portu Craig Carmody zaznaczył, 
że ta zmiana była konieczna.
MIKROBY, KTÓRE PRODUKUJĄ TLEN W CIEMNOŚCI. 
Tlen jest niezbędny do życia na Ziemi 
i jest wytwarzany głównie przez rośli-
ny, glony i cyjanobakterie w procesie 
fotosyntezy. Wiadomo, że kilka drob-
noustrojów wytwarza tlen bez świa-
tła słonecznego, ale jak dotąd odkryto 
je tylko w bardzo ograniczonych ilo-
ściach i w bardzo specyficznych sie-
dliskach. Okazało się jednak, że Ni-
trosopumilus maritimus, oceaniczne 

mikroby, są zdolne do wytwarzania tle-
nu w ciemnym środowisku. Niewiele, 
ale wystarczająco, żeby się utrzymać. 
Badania prowadzone są przez naukow-
ców z Uniwersytetu Południowej Danii 
i zostały opublikowane w czasopiśmie 
Science. 
NAUKOWCY OPRACOWUJĄ ZAUTOMATYZOWANĄ ME-
TODĘ IDENTYFIKACJI ODGŁOSÓW RYB. Opracował 
ją zespół badawczy z Oregon State Uni-
versity. Wykorzystuje ona dane zebrane 
przez podwodne mikrofony, czyli hydro-
fony, oraz zapewnia skuteczny i niedrogi 
sposób na zrozumienie zmian w środo-
wisku morskim spowodowanych zmianą 
klimatu i innymi wpływami człowieka. 
W badaniach wykorzystano algorytmy 
uczenia maszynowego oparte na przy-
kładowych danych. Hydrofony są co-
raz częściej umieszczane w oceanach 
na świecie. Mają przewagę nad innymi 
rodzajami monitorowania, ponieważ 

działają w nocy, w słabej widoczności 
i przez długi czas. 
NIEBIESKA KROWA Z ŁOTWY. Krowy o jasno-
niebieskim umaszczeniu, niegdyś rzad-
kość, można ponownie zobaczyć na ło-
tewskiej wsi pasące się wśród zwykłych 
brązowych, czarnych lub łaciatych. 
Ta wyjątkowa i wytrzymała rasa, która 
w czasach komunizmu prawie wyginę-
ła, powróciła w ostatnich kilku deka-
dach jako symbol łotewskiej tożsamo-
ści narodowej. W 2000 roku na Łotwie 
było tylko 18 niebieskich krów, ale dziś 
jest ich około 1500 – zarówno pełnej 
krwi angielskiej, jak i mieszańców. Pier-
wotnie spotykane tylko na wybrzeżu 
Bałtyku w regionie Kurzeme, są coraz 
popularniejsze również w obszarach 
centralnych.
NIESPODZIEWANA NADZIEJA RAFY KORALOWEJ. 
Naukowcy badający rafy koralowe 
zniszczone przez rosnące temperatury 

morza odkryli nieoczekiwane zjawisko, 
dające nadzieję dla społeczności, które 
polegają na nich w kwestii bezpieczeń-
stwa żywnościowego. Ekosystemy raf 
koralowych wspierają różnorodne ło-
wiska na małą skalę, a złowione ryby 
są bogate w mikroskładniki odżywcze 
niezbędne dla zdrowia milionów ludzi 
w tropikach, jak wynika z nowego bada-
nia przeprowadzonego przez Lancaster 
University. Wbrew przypuszczeniom 
mimo wybielonych, martwych koralow-
ców i zmienionego składu ekosystemów 
raf rybołówstwo rafowe może pozostać 
bogatym źródłem mikroelementów. 
Odkrycie to jest obiecujące, ponieważ 
daje nadzieję, że rybołówstwo rafowe 
będzie nadal odgrywać kluczową rolę, 
nawet w obliczu zmian klimatycznych, 
i jednocześnie podkreśla ogromne zna-
czenie inwestowania w zrównoważone 
zarządzanie nim.  •

Ekologia na świecie

W ostatnich latach koszty związane z energią słoneczną i wiatrową zdecydowanie spadły. Ich gwałtowny 
spadek na skalę przemysłową sprawił, że są one najtańszymi źródłami energii w dwóch trzecich świata
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Opla Rocks-e kupimy za 7990 euro, czyli za nieco ponad 36 tys. złotych Toyota oferuje w Japonii model C+pod – mikrosamochodzik, który ma 2,49 m długości, 1,29 m szerokości
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Elektryki w wersji mikro
Wraca moda na maluchy, a w zasadzie mi-
krusy, zwłaszcza miejskie. W zatłoczonych 
miastach znowu mają pozwolić na uwol-
nienie nieco przestrzeni, a dodatkowo – 
małe auto to mało baterii. 

Toyota oferuje w Japonii model C+pod 
– mikrosamochodzik, który ma 2,49 m 
długości, 1,29 m szerokości (szerokość 
wnętrza to 1,1 m!) i 1,55 m wysokości. 
Mieści dwie osoby i niewielkie zakupy, 
ale do nawracania wystarczy mu 3,9 m. 
Silnik ma oczywiście elektryczny, o mocy 
9,2 kW i maksymalnym momencie obro-
towym 56 Nm. Maksymalna prędkość jest 
ograniczona do 60 km/h. Mikro, ale skoro 
to auto do zwykle zatłoczonych miast, 
to zdecydowanie wystarczy. 

Dzięki zastosowaniu w części poszy-
cia plastikowych paneli zamiast blach 
waży przy tym jednak mniej więcej tyle 
co maluch – zależnie od wersji 670 kg 
lub 690 kg. Masa ta obejmuje niewielkie 
baterie (9,06 kWh) zamontowane w pod-
łodze, które pozwalają na przejechanie 
150 km. Ładowanie do pełna ze zwykłej 
sieci elektrycznej 200 V, czyli podobnej 
jak u nas, zajmuje pieść godzin.

Przez rok kosztujące w przeliczeniu 
około 60 tys. złotych autko było dostępne 
tylko dla firm i instytucji. W końcu ubie-
głego roku zaczęto je sprzedawać także 
nabywcom indywidualnym. 

W Niemczech ruszyły zapisy na Opla 
Rocks-e, w cenie 7990 euro, czyli nieco 
ponad 36 tys. złotych. Tu także mamy po-
dobną długość jak w Toyocie, bo 2,41 m 
i nieco większą szerokość (1,39 m), ale 
waga wraz z baterią to tylko 471 kg. 

Prędkość maksymalna jest ogra-
niczona do 45 km/h, bo autko będzie 

dostępne już dla 15-latków, czyli bez 
prawa jazdy. Bateria o pojemności 5,5 
kWh da do 75 km zasięgu i będzie ła-
dowana przez 3,5 godziny ze standar-
dowej sieci. 

Wnętrze samochodu jest bardzo pro-
ste, choć deska rozdzielcza jest funkcjo-
nalnie zaprojektowana. W wykonaniu 
Opla to typowo miejskie jeździdełko, ale 
do wprowadzenia go szykuje się chyba 
także druga marka koncernu Stellan-
tis, Citroen, która pokazała go na razie 
jako prototyp autka do podróży. Nazwa 
My Ami Buggy wypowiadana na głos 
brzmi jak Miami Buggy, co też sugeruje, 
jakie to podróże – z domu na pobliską 
plażę. Pobliską, czyli miejską, bo trzeba 
przecież zaparkować przy ładowarce. 
Na przygotowanych przez markę zdję-
ciach jest sporo bagaży jak na tak małe 
autko. Z drugiej strony zwróćcie uwagę 
na półki na progach drzwi, do których 
stworzono dedykowane walizeczki. Dzię-
ki pomysłowości można zmniejszyć wie-
le niedogodności. 

Najważniejsze jest jednak to, że elek-
tromobilność otwiera kolejne możli-
wości zmian w ekosystemie miejskie-
go transportu. Może nad kupnem tak 
małych i drogich (jak na wielkość) aut 
niewielu będzie się zastanawiać, ale dla 
miejskiego car sharingu to może być cie-
kawa propozycja. 

FORD PODZIELI SIĘ ENERGIĄ
Zanim przesiądziemy się na elek-

tryki z tysiąckilometrowym zasięgiem, 
o których mowa w następnej notce, mu-
simy jakoś radzić sobie z krótszymi tra-
sami. Obrazki elektryków doładowywa-
nych w drodze za pomocą spalinowych 

generatorów prądu czasami obiegają 
internet. Ford chce inaczej – elektrycz-
ny F-150 Lightning i hybrydowy F-150 
PowerBoost Hybrid mają osprzęt pozwa-
lający przekierować energię do innych 
samochodów elektrycznych. Przy czym 
dla hybrydy to także może być wynikiem 
działania spalinowego generatora, prze-
znaczonego do ładowania między inny-
mi elektronarzędzi. Za to zapowiadany 
na wiosnę tego roku F-150 Lightning, 
pierwszy pełnowymiarowy, akumula-
torowy pick-up Forda, ma już oddawać 
energię z własnego zestawu baterii. 

Obydwie wersje F-150 będą mia-
ły gniazdka Pro Power Onboard  
240 V, co od razu wskazuje, że mowa 
o wolnym ładowaniu. Elektryczny Ford 
Mustang Mach-E będzie musiał przez 
godzinę zasysać energię z tego układu, 
by przejechać 20–30 mil, czyli 32–48 km 
(zależnie od wersji). To długi czas i nie-
wielkie doładowanie, ale kiedy zabrak-
nie komuś energii w drodze do ładowar-
ki, to dolanie z kanisterka już nie będzie 
możliwe. Zestaw Ford Mobile Power 
Cord ma pełnić właśnie taką rolę – uzu-
pełnić energię, by można było dojechać 
do najbliższej ładowarki. 

Oczywiście z energetycznej pomo-
cy F-150 będą mogły korzystać pojazdy 
różnych marek. Więcej – samochody te 
będą mogły w awaryjnych przypadkach 
służyć także jako wsparcie dla domo-
wych instalacji elektrycznych. 

ELEKTRYK Z ZASIĘGIEM DIESLA
Niestety to jeszcze nie rzeczywi-

stość, ale też już nie marzenie. Mer-
cedes pokazał prototyp samochodu, 
który ma mieć zasięg przekraczający 

1000 km i to nie poprzez dodanie ko-
lejnych ton baterii. – Ma zasięg ponad 
1000 km na jednym ładowaniu przy 
użyciu akumulatora, który zmieściłby 
się nawet w kompaktowym pojeździe 
– zastrzega Ola Källenius, prezes za-
rządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG. 
Według niego to wynik mocnego prze-
pracowania i poprawienia efektywno-
ści energetycznej samochodu – szeregu 
drobnych kroków zamiast wielkiego 
przełomu w konstrukcji baterii. 

Przede wszystkim popracowano nad 
konstrukcją samochodu, który wraz 
z niemal półtonowym zestawem baterii 
waży 1750 kg. Dużo aluminium, druk 3D 
elementów o skomplikowanej strukturze 
pozwalającej zmniejszyć masę, a tak-
że wykorzystanie kompozytów to se-
kret obniżenia masy. Trochę pomogły 
w tym także opony zapewniające niskie 
opory toczenia, a trochę bardzo aero-
dynamiczna sylwetka auta. Najwięcej 
jednak wyciśnięto z optymalizacji ste-
rującego zestawem baterii i silnikiem 
oprogramowania. 

Zestaw baterii mieszczących prawie 
100 kWh energii jest o połowę mniejszy 
i o 30 proc. lżejszy od baterii Mercedesa 
EQS, które posłużyły za wzorzec. Zasięg 
wydłuża też nieco (do 25 km w opty-
malnych warunkach) umieszczony 
na dachu samochodu zestaw 117 ogniw 
fotowoltaicznych. 

Na razie to tylko prototyp, ale po-
kazuje, jak wiele w samochodach elek-
trycznych można jeszcze poprawić. Pa-
miętajmy, że diesle były dopracowywane 
przez ponad 100 lat, zanim doszły do ty-
siąckilometrowych zasięgów. 

 PIOTR MYSZOR

Oczywiście z energetycznej pomocy F-150 będą mogły korzystać pojazdy różnych marek Mercedes pokazał prototyp samochodu, który ma mieć zasięg przekraczający 1000 km
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W rodzinie Maćka nigdy się nie przele-
wało. Ojciec, lekkoduch i niespełnio-

ny artysta, spędził życie na obmyślaniu 
swoich kolejnych wielkich dzieł. Choć 
nie można było na nim polegać w wielu 
sprawach, to matka Macieja kochała jego 
ojca od pierwszego wejrzenia aż do jego 
przedwczesnej śmierci. Była kobietą 
twardo stąpającą po ziemi, inteligentną 
i błyskotliwą. Oprócz zajmowania się 
domem ciężko pracowała, dzięki czemu 
sama utrzymywała całą rodzinę. Maciej 
widział starania matki i obiecał sobie, 
że zrobi wszystko, żeby zapewnić jej 
wygodne życie, a sobie inną przyszłość.

Życie w mieście, do którego wyjechał 
na studia, nie było jednak sielanką. Choć 
Maciej w swoim miasteczku był uzna-
nym sportowcem, to w dużym mieście 
jego wyniki były już przeciętne. Mimo 
to dzięki swoim studiom szybko udosko-
nalił swoje umiejętności tenisowe, zrobił 
uprawnienia trenerskie i zaczął szkolić 
w luksusowym ośrodku sportowym, któ-
rego klientami byli głównie wpływowi 
i bogaci ludzie.

Początkowo Maciej był speszony, jed-
nak za pierwszą wypłatę kupił drogie, 
sportowe ciuchy i poszedł do dobrego 
fryzjera, co na korcie upodobniło go 
do jego klientów. Zabrał się także za nad-
rabianie braków w edukacji – kupił kil-
ka streszczeń wielkich dzieł literatury 
i przejrzał ostatnie repertuary teatrów, 

filharmonii i opery. Na odwiedzenie tych 
miejsc zabrakło mu już samozaparcia, 
jednak zdobyta wiedza wystarczyła, 
żeby w przelotnej rozmowie z klienta-
mi móc błyskotliwie o nich wspomnieć.

Jednym z takich klientów był Karol, 
który z wdzięczności za postępy pod 
okiem Macieja zaoferował mu swoją lożę 
podczas spektaklu z okazji otwarcia no-
wej fundacji. Maciej zgodził się bez na-
mysłu, a następne dni spędził, studiując 
poradnik dobrych manier.

Mimo całkiem nowej sytuacji sta-
rał się przez cały wieczór zachowywać 
naturalnie. Był uprzejmy i nie udawał 
kogoś, kim nie był. Głównie tym ujął 
ojca swojego znajomego. Wśród gości 
była także Anna, piękna siostra Karo-
la, która także postanowiła zapisać się 
na lekcje tenisa. Choć przez następne 
tygodnie jej postępy nie były powa-
lające, to Maciej i Anna spotykali się 
prawie codziennie, a początkowa przy-
jaźń zamieniła się w gorący romans. 
Co prawda dziewczyna widziała w nim 
ambitnego, skromnego, przystojnego 
mężczyznę, a on w niej nieco naiwną, 
ale dobrą dziewczynę, której życie pod-
suwało pod nos absolutnie wszystko, 
czego chciała. I choć Maciej w grun-
cie rzeczy nie był złym człowiekiem, 
to wiedział, że dzięki Annie, jej rodzi-
nie, pieniądzom i znajomościom może 
naprawdę wiele osiągnąć.

Sprawa jednak skomplikowała się 
podczas jednego z wyjazdów Macieja 
w jego rodzinne strony. Wieczór spędzał 
w towarzystwie podpitych kolegów, gdy 
spotkał przy barze dziewczynę, w której 
kochał się od czasów dzieciństwa. Wy-
prostował się i bez cienia wcześniejszej 
niepewności przywitał się z koleżanką. 
Kilka drinków później zakończyli wie-
czór w jej mieszkaniu.

Maciej potraktował całe zajście jako 
swój kolejny sukces w rozliczaniu się 
z przeszłością, z której chciał wyrugo-
wać wszystkie swoje niepowodzenia. Nie 
wziął pod uwagę tylko jednego – dawna 
koleżanka miała co do niego zupełnie 
inne plany. 

Nie mógł uwierzyć, że w tak bez-
myślny sposób jest o krok od zniszczenia 
sobie przyszłości. Zebrał oszczędności 
i zaproponował je dziewczynie za mil-
czenie i zostawienie go w spokoju. Ona 

jednak nie odpuszczała – zaczęła Ma-
cieja nachodzić, szantażować, dzwonić, 
wysyłać maile, esemesy, wystawać pod 
jego oknem…

W głowie przerażonego Macieja kłę-
biły się najróżniejsze myśli i postanowił 
działać – gdy złapał dawną koleżankę 
kolejny raz wystającą pod jego domem, 
próbował ją nastraszyć, bezskutecznie. 
Doszło do szarpaniny, a gdy dziewczyna 
rzuciła się na niego z pięściami, nazwał 
ją małomiasteczkową desperatką.

Gdy tydzień później Anna podczas 
śniadania otwarła gazetę, na jednej 
z pierwszych stron znalazła wzmian-
kę o nieszczęśliwym wypadku. Młoda 
dziewczyna zginęła, wpadając rozpę-
dzonym samochodem do rzeki. Tę samą 
gazetę chwilę później trzymał w rękach 
Maciej – nie wiedział jednak, czy bar-
dziej odczuwał wtedy poczucie winy, czy 
ulgę. • 

P E R Y F E R I A

Kariera

Przepraszanie, choć jest jedną z najważ-
niejszych umiejętności życia w społe-
czeństwie, dla wielu osób jest niezwykle 
trudne. Jak wiele elementów komunikacji 
wymaga empatii i wyczucia, ale można się 
go też nauczyć.

Raczej nikt nie ma wątpliwości, jak 
przepraszać w sytuacji, kiedy przypad-
kowo kogoś nadepnęliśmy, potrąciliśmy 
czy popchnęliśmy. Natychmiast należy 
wtedy przeprosić i upewnić się, że u dru-
giej osoby wszystko w porządku.

Oczywiście bardziej skomplikowa-
na jest sytuacja, gdy zrobiliśmy coś, 
za co należy przeprosić. Tu już powo-
dów nie trzeba wymieniać – w takim 
położeniu był każdy z nas, niezależnie, 
czy uraziliśmy kogoś celowo, czy nie.

Przede wszystkim – najlepiej prze-
prosić szybko. Noszenie się z zamiarem 
przeprosin przez dłuższy czas czy licze-
nie, że sprawa sama się rozwiąże, wywo-
łuje tylko dodatkową frustrację i poczu-
cie winy, a także potencjalnie poczucie 
żalu u osoby, którą skrzywdziliśmy.

Po drugie – najlepiej przepraszać ja-
sno i wprost. Bez owijania w bawełnę, 
bez wybielania swojej winy, bez tuszo-
wania sprawy prezentami. Kwiaty mogą 
być miłym dodatkiem do przeprosin, ale 
ważne, żeby nie były ich zamiennikiem.

Kolejna sprawa – jeśli to możli-
we, dobrze, żeby przeprosiny były 
bezpośrednio, twarzą w twarz. Jeśli 
to jednak niewykonalne, można je złożyć 

telefonicznie czy przez wiadomość, ale 
nie powinny być przekazywane przez 
trzecią osobę.

Jedną z ważniejszych spraw przy 
przeprosinach jest także to, żeby były 
one szczere. Jeśli nie idą za nimi żadne 
czyny, a osoba przepraszająca świado-
mie powtarza te same krzywdzące za-
chowania, pokazuje to brak szacunku.

Zależnie też od wagi sprawy, za którą 
przepraszamy, możemy też pomyśleć 
o zadośćuczynieniu – czymś, co wyna-
grodzi osobie wyrządzoną przez nas 
krzywdę.

Nie mniej ważne jest umiejętne re-
agowanie na przeprosiny – jeśli ktoś 
przeprasza i jest to szczere, to warto 
nie przyjmować ich z wrogością czy 
lekceważeniem. Jeśli jednak mamy 
wątpliwości co do przeprosin, możemy 
poprosić o czas na przemyślenie. Nie 
warto jednak zbyt długo żywić urazy, ale 
nie warto też utrzymywać znajomości, 
w których jedna ze stron musi ciągle 
przepraszać. 

HK

W przebiegu tej choroby w narządach 
wewnętrznych odkładają się lipidy, czyli 
tłuszcze. Przyczyną jest niedobór gluko-
cerebrozydu – enzymu odpowiadającego 
za rozkład tłuszczowych substancji do for-
my cukru. Lipidy gromadzą się w różnych 
organach, na przykład w wątrobie, śle-
dzionie czy kościach. Przyczyną choro-
by jest mutacja w genie GBA kodującym 
jego białko, a by pojawiły się jej objawy, 
dziecko musi odziedziczyć wadliwą kopię 
genów od obojga rodziców. 

JAKIE SĄ OBJAWY CHOROBY GAUCHERA? Cho-
roba ta występuje w trzech postaciach, 
ale 99 proc. pacjentów choruje na typ 
pierwszy. Charakteryzuje się on po-
większeniem wątroby i śledziony oraz 
małopłytkowością (z wtórną skazą krwo-
toczną). U chorych stwierdza się też nie-
dokrwistość (anemię) i wynikające z niej 
osłabienie. Podczas ciężkiego przebiegu 
dochodzi do zmian kostnych (bóle kości, 
możliwe deformacje i złamania). Typo-
we są również towarzyszące chorobie 
przewlekłe bóle, które utrudniają, a na-
wet uniemożliwiają poruszanie się.

Objawami drugiego, najcięższego 
typu choroby jest zajęcie układu ner-
wowego i związane z nim zaburzenia 
połykania, jak również zez oraz apraksja 
gałek ocznych. Szybko narastają również 
objawy opuszkowe.

Typ trzeci choroby ma charakter 
pośredni między dwoma pierwszymi. 
Jego objawy najczęściej pojawiają się 

w dzieciństwie. Tę postać choroby Gau-
chera cechują: przedłużony skurcz mię-
śni (miotonia), powiększenie wątroby 
i śledziony oraz deformacje kości (ki-
foza). Objawy neurologiczne są mniej 
nasilone.

JAK LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? W leczeniu sto-
suje się enzymatyczną terapię zastępczą, 
przy użyciu beta-glukocerebrozydazy. 
Jest ona prowadzona do końca życia 
i prowadzi do zahamowania gromadze-
nia się substancji tłuszczowych w na-
rządach oraz usunięcia ich nadmiaru. 
Skutkiem jest normalizacja rozmiarów 
wątroby i śledziony oraz zmniejszenie 
lub ustąpienie dolegliwości ze strony 
układu kostnego. Inną formą leczenia 
jest eksperymentalna terapia genowa.

CZY CHOROBA GAUCHERA PROWADZI DO PO-
WIKŁAŃ? Jeśli nie zostanie odpowiednio 
wcześnie zdiagnozowana, w ciągu kilku 
lat może grozić poważnymi powikłania-
mi. Należą do nich krwotoki, nadciśnie-
nie płucne, choroby wątroby, zaburzenia 
wzrostu, jak również ogólne pogorszenie 
jakości życia pacjentów wynikające z za-
awansowanych chorób kości.

•

Z D R O W I E

Uśpiony enzym,  
czyli choroba Gauchera
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Jak przepraszać, 
żeby przeprosić
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Ważne, żeby przepraszać szczerze, jasno i wprost. 
Noszenie się z zamiarem przeprosin przez dłuższy 
czas może skomplikować sytuację
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INFLACJA W POLSCE PRZEKROCZYŁA 8 PROC. GUS 
informuje o wzroście cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w grudniu  
2021 roku o 8,6 proc. w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ub.r. Z da-
nych wynika, że w grudniu 2021 roku 
ceny paliwa do prywatnych środków 
transportu wzrosły w porównaniu 
do grudnia 2020 roku aż o 32,9 proc., 
nośników energii o 14,3 proc., natomiast 
żywności i napojów bezalkoholowych 
o 8,6 proc. Ekonomiści przewidują, 
że tempo wzrostu cen będzie wysokie 
także w tym roku. Powodem tego bę-
dzie wysoka inflacja oraz osłabienie 
konsumpcji.

MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PO-
DAŁO, że na koniec roku w urzędach pracy 
zgłoszonych było 895,7 tys. osób. Oznacza 
to, że szacowana stopa bezrobocia reje-
strowanego w końcu 2021 roku wyniosła 
5,4 proc. Są to dobre wiadomości z rynku 
pracy, bo stopa bezrobocia rejestrowane-
go w końcu 2021 roku kształtowała się   
od 3 proc. w województwie wielkopol-
skim do 8,6 proc. w warmińsko-mazur-
skim. W tym samym czasie pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. 
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 
zawodowej. To o 17,6 tys. mniej niż w li-
stopadzie 2021 roku, ale o 14,7 tys. więcej 
niż w grudniu 2020 roku.

BILL GATES PROGNOZUJE NAJWIĘKSZE ZAGROŻE-
NIE 2022 ROKU. Będzie nim obniżające się 
zaufanie społeczne. Jeden z najbogat-
szych ludzi na świecie niezwykle traf-
nie potrafi przewidywać przyszłe wy-
darzenia społeczne. Tym razem walka 
z koronawirusem zejdzie na drugi plan, 
natomiast na pierwszy wysunie się brak 
zaufania do rządów i związana z tym 
niesubordynacja, które będą mogły decy-
dować o tym, jak potoczą się losy świata. 
Utrata zaufania nie dotyczy tylko poli-
tyków, ale przenosi się również na au-
torytety naukowe, medyczne, a nawet 
wobec sąsiadów i znajomych. Częścio-
wo odpowiedzialne za to są pandemia, 
wpływ mediów społecznościowych oraz 
szerząca się dezinformacja. •

Pierwsze piwo zostało uwarzone w staro-
żytnej Babilonii, jego antyczni wynalazcy 
chcieli bowiem wykorzystać resztki chle-
ba i ziarna, by się nie zmarnowały. Mi-
nęły tysiące lat i problem ten wciąż jest 
aktualny – na całym świecie wyrzucane 
są przemysłowe ilości chleba. W Polsce 
jest to rocznie 3–4 mln ton rocznie. Jed-
nym z rozwiązań jest czerpanie ze starych 
wzorców – coraz więcej browarów w Pol-
sce i Europie zaczyna używać czerstwych 
wypieków do produkcji piwa. 

Właściciele krakowskiego Browaru 
Zaczyn postanowili nawiązać do staro-
żytnych tradycji piwowarskich. Rozpo-
częli współpracę z kilkoma piekarniami 
i odbierają od nich czerstwy chleb, który 
w procesie warzenia częściowo zastępu-
je zasyp słodowy. Przez rok pracowali 
nad metodami przygotowywania, prze-
chowywania i obróbki chleba, a także 
szukali idealnych proporcji, by nie zdo-
minował on smaku piwa. Owocami tych 
badań są trunki w trzech stylach – IPA, 
Gose oraz Brown Ale. Browar Zaczyn 
powstał w 2019 roku, gdy po otrzymaniu 
bonów na innowację rozpoczął ekspery-
menty we współpracy z Uniwersytetem 
Rolniczym z Krakowa.

CHLEB DO WIELU 
ZASTOSOWAŃ
Podobne idee przyświecają również 

krakowskiemu start-upowi Rebread, 

który traktuje chleb jak produkt 
pierwszej potrzeby, zapisany 
w naszej tożsamości kulturo-
wej. Dobrze ilustruje to ludowe 
przekonanie, że jest on symbolem 
pomyślności i dostatku, a wyrzucanie 
go to grzech. Oprócz tego marnotraw-
stwo chleba to nie tylko strata pienię-
dzy, lecz także większy ślad węglowy, 
bo żywność produkuje się coraz drożej 
ze względu na ocieplenie klimatu. Jedna 
ze współwłaścicielek Rebread prowa-
dzi jednocześnie piekarnię i podkreśla, 
że od początku do produkcji chleba pod-
chodziła z wielkim szacunkiem, dbając 
o to, by wypiekać tylko taką liczbę bo-
chenków, które można sprzedać. Dzię-
ki staraniom start-upu przez miesiąc 
uratowano przed wyrzuceniem pół tony 
pieczywa. Z zebranych z rodzinnych pie-
karni bochenków powstanie kraftowy 
alkohol – piwo i okowita. Właściciele 
Rebread uważają jednak, że w przyszło-
ści czerstwy chleb może mieć o wiele 
więcej zastosowań. Planują wytwarzać 
z niego kosmetyki, napoje probiotyczne, 
biodegradowalne opakowania i naczy-
nia jednorazowego użytku. Przy obecnej 
polityce Unii Europejskiej, zakazującej 
używania plastiku, może się to okazać 

strzałem w dziesiątkę.

NA WYSPACH
Na większą ska-

lę podobne pomysły 

wprowadza również browar 
World Top z Anglii, gdzie nie-

mal połowa (900 tys. ton rocz-
nie) produkowanego pieczywa 

staje się odpadami. Aby zmniejszyć 
jego marnotrawstwo, firma z Yorkshire 
warzy kilka piw (dwie odmiany lagera, 
pale ale, India pale ale), częściowo za-
stępując słód jęczmienny czerstwymi 
wypiekami. W przypadku angielskiego 
browaru stopień powtórnego wykorzy-
stania składników jest jeszcze wyższy – 
pozostałości po warzeniu piwa trafiają 
do miejscowych hodowców, którzy zuży-
wają je jako paszę dla zwierząt. 

Piwowarzy z World Top zwracają 
uwagę, że stowarzyszenia wspierają-
ce bezdomnych i ubogich nie zawsze 
są w stanie wykorzystać tony przekazy-
wanych im wypieków. Małe, rodzinne 
piekarnie nie oddają starego pieczywa 
instytucjom charytatywnym, ponieważ 
nie mają do tego warunków – brakuje 
im miejsca do przechowywania i mają 
zbyt małą flotę pojazdów. Do tego do-
chodzą koszty i prawne formalności. 
Na przekazywanie czerstwego chle-
ba i innych wypieków mogą sobie po-
zwolić sklepy wielkopowierzchniowe 
i piekarnie przemysłowe. Jednocze-
śnie od 10 lat panuje moda na małe, 
rzemieślnicze, lokalne browary, które 
chętnie pożytkują pieczywo wycofywa-
ne z handlu.

 MAREK KOWALIK
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Chleba (i piwa) naszego powszedniego
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Krzyżówka panoramiczna nr 2

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
LENIWY ZAWSZE BIADOLI.
Nagrodę wylosowała: PIOTR KOZINA.
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