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BOGUSŁAW HUTEK: Nie możemy zrezygnować z węgla przed 2049 rokiem

Konkrety, nie obietnice
– Przed 2049 rokiem Polska po prostu nie może zrezygnować z węgla, zwłaszcza w kontekście 

rosnącego zapotrzebowania na energię, niestabilnych cen gazu i innych nośników. Chcemy, 
by rząd zrealizował to, do czego zobowiązał się w umowie społecznej. Wejście w życie ustawy 

umożliwiającej subsydiowanie branży to duży krok w tym kierunku, który jednak nie rozwiewa 
wszystkich wątpliwości – mówi w wywiadzie dla Nowego Górnika lider górniczej Solidarności 

Bogusław Hutek.
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20 lat od katastrofy górniczej 
w kopalni Jas-Mos

6 lutego minęło równo 20 lat od 
katastrofy górniczej, w której tra-
gicznie zginęło 10 górników.

STRONA 3

Pomoc dla górnictwa na 
ostatniej prostej
Wkrótce kopalnie powinny otrzy-
mać pierwsze dopłaty.
 STRONA 4

Nadchodzi dekada wodoru
Mirosław Skibski prezesem Śląsko-
-Małopolskiej Doliny Wodorowej.
 STRONA 4

Czy palenie w kominkach jest 
ekologiczne?

Spalanie drewna jest prawdopo-
dobnie najstarszym sposobem 
ogrzewania domu, a jednocze-
śnie pomaga stworzyć przyjem-
ną atmosferę. Domowe kominki 
mają jednak swoje wady i warto się 
zastanowić, czy są ekologiczne.
 STRONA 8

Nowa Alfa Romeo Tonale
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Spółka w stu 
procentach zrealizowała ubiegłoroczny plan,  
dostosowany do zapisów  
umowy społecznej w sprawie 
transformacji górnictwa.  
Kluczowe cele, jak produkcja  
i sprzedaż węgla, zostały  
wykonane z nadwyżką.
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Eldorado

Najprawdopodobniej przed Jastrzębską Spółką Węglo-
wą wielkie żniwa. Zanosi się na urodzajny rok 2022. 

Analitycy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środo-
wiska prognozują, że JSW w 2022 roku będzie miała 
zysk netto na poziomie 5,89 mld złotych. Przychody 
mają sięgnąć 17,1 mld złotych. To eldorado, a nie żniwa!

Na jakiej podstawie powstała tak optymistyczna pro-
gnoza? Analitycy przewidują, że w 2022 roku średnia 

cena węgla koksowego osiągnie 350 dolarów za tonę. 
Wcześniej zakładano cenę o około 100 dolarów niższą. 
Jednak w tej – wydawać by się mogło – wyjątkowo 
optymistycznej informacji jest także wielka pułapka. 
Chodzi mi o wzrost kosztów energii, usług, zakupu ma-
szyn, inflację i niepewną sytuację polityczną związaną 
z agresywnymi planami Rosji. 

W zrost cen energii powoduje także bezpośredni 
wzrost kosztów wydobycia węgla. Dlatego trzeba 

ostrożnie podchodzić do wszelkich hurraoptymistycz-
nych przepowiedni. Jest jeszcze jedna pułapka zwią-
zana z wysokimi cenami węgla. Otóż jeśli one rosną, 
to znaczy, że kiedyś zaczną spadać. Wiele razy mieliśmy 
do czynienia z nagłym tąpnięciem koniunktury, a kosz-
ty raczej nie malały. Dlatego tak ważna jest odbudowa 
funduszu stabilizacyjnego.  

Jeden ze znajomych dziennikarzy wiele lat temu po-
wiedział mi, że nie ma gorszej informacji dla JSW 

niż informacja o potężnych zyskach. Otóż w obecnej 
sytuacji możemy stać się obiektem nacisków zmierza-
jących do włączenia się JSW w ratowanie kopalń węgla 
energetycznego. Jeden z liderów związkowych od daw-
na powtarza, że powinniśmy przejąć od PGG kopalnie, 
w których są złoża węgla koksowego. To uratowałoby 
PGG. Przypomnę tylko, że my już ratowaliśmy dawną 
Kompanię Węglową, kupując od niej kopalnię Knurów-
-Szczygłowice. Kosztowało to nas 1,5 mld złotych, które 
KW przejadła. 

 •

Oderwani od rzeczywistości

Zakończył się czesko-polski spór o Kopalnię Węgla 
Brunatnego Turów. Po wielu miesiącach negocjacji 

zostało podpisane porozumienie. Mogło być podpisane 
znacznie wcześniej, ale temat Turowa był przez długi 
czas wykorzystywany w trwającej w Czechach kampa-
nii wyborczej do parlamentu. Przez jego instrumental-
ne potraktowanie przez czeskich sąsiadów narobiło się 
wiele zamieszania. 

P rzecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wyobrażał 
sobie, że Polska zgodzi się na zamknięcie kopalni, 

a co za tym idzie i elektrowni, która zapewnia około 
10 proc. potrzebnej krajowi energii elektrycznej. Tego, 
wbrew rozsądkowi, domagał się Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w stanowisku dotyczącym 
zastosowania środka tymczasowego nakazującego 
wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni 
po skardze Czechów, którzy wywodzili, że kopalnia 
szkodzi sąsiadującym z nią czeskim miejscowościom. 
Decyzja o kontynuacji wydobycia węgla brunatne-
go i pracy elektrowni kosztowała nas 68,5 mln euro, 
bo Trybunał zasądził 500 tys. euro za każdy dzień 
kontynuacji pracy elektrowni. Licznik przestał bić 
po wycofaniu przez Czechów skargi. 

D ecyzja TSUE zapadła w czasie, kiedy Europa walczy 
z kolejnymi falami COVID-19, światowa gospodarka 

próbuje podnieść się po kryzysie, kiedy trwa gazowy 
szantaż Rosji i rosną ceny energii. Po drugie, decyzję 
wydała jedna osoba i to taka, która nie ma pojęcia 
o uwarunkowaniach działania kopalni węgla brunat-
nego i elektrowni przez nią zasilanej. Natychmiastowe 
wstrzymanie prac wiązałoby się z nieodwracalnymi 
stratami. 

zastanawiająca była reakcja części polityków opozycji, 
którzy nie ukrywali swego zadowolenia z orzeczenia 

TSUE. Przyzwyczaiłem się, że unijni urzędnicy są ode-
rwani od rzeczywistości. Po co do tego towarzystwa 
dołączają politycy opozycji?  •

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

Kij w mrowisko

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

Pięścią w stół

TRZEJ GÓRNICY ZOSTALI RANNI – w tym dwaj bardzo po-
ważnie – w wyniku tąpnięcia, do którego doszło 7 lu-
tego w kopalni Mysłowice-Wesoła. Energię wstrząsu 
oszacowano na ponad 3,4 stopnia w skali Richtera. 
Wypadek nastąpił w rejonie likwidowanej ściany wy-
dobywczej 660 m pod ziemią. W akcji uczestniczyły 
zastępy kopalniane oraz ratownicy z CSRG w Bytomiu 
i OSRG w Jaworznie.

W 20. ROCZNICĘ KATASTROFY W KOPALNI JAS-MOS, gdzie  
6 lutego 2002 roku wybuch pyłu węglowego zabił  
10 górników, w Jastrzębiu-Zdroju upamiętniono ofiary 
tej tragedii. Przy ołtarzu z figurą Świętej Barbary w ce-
chowni oraz na grobach zmarłych górników złożono 
kwiaty i zapalono znicze. Pamięć zmarłych uczcili rów-
nież jastrzębscy samorządowcy. Najmłodszy zmarły 
wtedy górnik miał 28 lat, najstarszy 43 lata.

W GRUDNIU UB.R. CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO 
dla energetyki wzrosły o 6,8 proc. wobec listopada 
(do 253,47 złotych za tonę), zaś wzrost cen surowca 
dla ciepłownictwa wyniósł 2 proc. (do 349,90 złotych 
za tonę) – wskazują indeksy cenowe publikowane przez 
katowicki oddział ARP.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA, gdzie w końcu stycz-
nia z powodu izolacji lub kwarantanny w pracy 

nieobecnych było prawie 1,1 tys. górników, zdecydo-
wała o czasowym ograniczeniu części robót przygoto-
wawczych. W zeszłym roku spółka przekroczyła plan 
takich prac prawie o tysiąc metrów. Obecne ogranicze-
nia dotyczą jedynie kilku z 70 przodków.

W 2021 ROKU INDEKS KRAJOWYCH CEN WĘGLA DLA ENERGETYKI 
osiągnął wartość 248,57 złotych za tonę (11,42 złotych 
za gigadżul energii) – to prawie 6,4 proc. mniej niż 
w roku 2020 i 4,9 proc. mniej niż w 2019 roku. Średnio-
roczna wartość indeksu cen dla ciepłownictwa wynio-
sła w 2021 roku 299,76 złotych za tonę (12,38 złotych 
za gigadżul) – 5,3 proc. mniej niż w roku 2020 i 3,2 proc. 
mniej niż w 2019 roku – wynika z danych ARP.

ROSNĄCE NAPIĘCIA GEOPOLITYCZNE MIĘDZY ROSJĄ A UKRAINĄ 
stanowią ryzyko dla europejskich cen węgla. Nie wia-
domo jeszcze, czy wydarzenia te będą miały znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne UE, ale Rosja 
jest kluczowym dostawcą energii do regionu i ma zna-
czący udział w imporcie węgla i gazu do Wspólnoty 
– czytamy w analizie ARP.

PREZES SPÓŁKI PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA 
Andrzej Legeżyński został wiceprezydentem Europej-
skiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego 
Euracoal. Szefem tej międzynarodowej organizacji 

od roku jest Czech Vladimir Budinski, a wiceprezyden-
tem seniorem – prezes PGG Tomasz Rogala, wcześniej 
przez trzy lata kierujący stowarzyszeniem.

TEGOROCZNY STYCZEŃ PRZYNIÓSŁ WZROST CEN NA EUROPEJSKIM 
RYNKU WĘGLA. Sprzyjały temu między innymi rosnąca 
produkcja energii z tego surowca i zakłócenia dostaw 
z Rosji. W końcu miesiąca zapasy węgla w Europie były 
najmniejsze od wielu lat – wynika z opracowania ARP.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ ogłosiła 
konkurs na stanowiska dwóch wiceprezesów firmy. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 lutego, a rozmowy 
z wybranymi przez radę kandydatami, którzy spełnią 
kryteria formalne, zaplanowano na 18 lutego w sie-
dzibie SRK w Bytomiu. Obecnie zarząd SRK pracuje 
w dwuosobowym składzie.

SAMORZĄD BYTOMIA PRZEJĄŁ OD SRK WART 1 MLN ZŁOTYCH 
2,3-hektarowy teren Szybu Południowego dawnej ko-
palni Miechowice. Ze zniszczonym w końcu II wojny 
światowej szybem wiąże się niewyjaśniona zagadka 
historyczna – Niemcy mieli tam ukryć skrzynie z kosz-
townościami lub dokumentami. Niespełna 10 lat temu 
prace w tym rejonie prowadzili górnicy z Siltechu, ale 
skarbu nie znaleziono. 

 •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Taki mały szczegół
Teoretycznie rzecz biorąc, transformacja energetyczna 
w transporcie indywidualnym jest prosta jak kij do mopa. 
Przynajmniej tak przedstawiają ją lobbyści czystego trans-
portu i wszyscy, którzy widzą możliwość zarobienia na nim. 

Po prostu w dniu X zamiast do auta z silnikiem 
spalinowym (ropa, benzyna) wsiądziemy do pojazdu 
elektrycznego bądź z napędem wodorowym. Ziemia ode-
tchnie z ulgą, klimat się stopniowo ochłodzi, ludzie staną 
się zdrowsi i zaczną żyć dłużej. Ostatnie niedobitki jeż-
dżące na przejściowym paliwie gazowym będą zagania-
ne do pieczar przez aktywistów zielonej transformacji. 

Jak wynika z danych sprzed dwóch lat, w Polsce 
zarejestrowanych było około 30 mln aut, z czego 23 mln 
to samochody osobowe. Według danych ubezpieczenio-
wych samochodów było o milion mniej. Ale i tak dużo. 

Po części to rezultat wzbogacenia się mieszkańców 
kraju, a po części konieczności wynikłej z likwida-
cji transportu publicznego. W dużych miastach i ich 
najbliższej okolicy jeszcze jakoś on funkcjonuje. Tyle 
że w Polsce w dużych miastach mieszka około 10 mln 
ludzi. Reszta to miasta średnie i małe (12,5 mln) oraz 
wsie (15,3 mln mieszkańców). Ludzie muszą dojechać 
do pracy, dojechać na zakupy, ogólnie przemieszczać 
się. Regularnego transportu lokalnego jest coraz mniej, 
więc kupują auta. Z silnikami spalinowymi.

Dość znany ekspert od transportu wyjaśniał nie-
dawno, że kierowców odstrasza od aut elektrycznych 
cena prądu. Bo przecież nawet na polskim rynku mają 
do wyboru już 190 modeli różnych marek i wielkości. 
Przybywa też ładowarek. 

Jak przystało na wybitnego fachowca, pan ekspert 
pominął taki drobiazg, że na przykład ostatni fiat 500 
(wersja podwyższonego standardu) z silnikiem spa-
linowym był (bo już produkowany nie jest) o prawie  
80 tys. złotych tańszy od jego nowoczesnego odpowied-
nika z napędem wyłącznie elektrycznym. 

Przyjemnie jest wiedzieć, że żyjemy w kraju, w któ-
rym takie szczegóły nie mają znaczenia dla uświado-
mionego nabywcy samochodu. ZBIGNIEW KORWIN
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Wyrazy głębokiego współczucia  

oraz słowa otuchy z powodu śmierci 

Ojca  
składa

Panu

Jarosławowi Grzesikowi 
Przewodniczącemu Krajowego 

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 

NSZZ „Solidarność”

zarząd JastrzębskieJ spółki 

węGloweJ

Panu

Jarosławowi Grzesikowi

Przewodniczącemu 

Krajowego Sekretariatu

Górnictwa i Energetyki NSZZ 

„Solidarność”

składamy wyrazy

głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy

i wsparcia

z powodu śmierci

Ojca
zarząd i rada Nadzorcza polskieJ 

Grupy GórNiczeJ sa

Panu 

Jarosławowi Grzesikowi

Przewodniczącemu Krajowego 

Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 

NSZZ Solidarność

Wyrazy współczucia z powodu 

śmierci  

Ojca
Składa  

zarząd i rada Nadzorcza 

spółki restrukturyzacJi kopalń sa

K O N D O L E N C J E

Przyczyną katastrofy w KWK Jas-Mos był 
wybuch pyłu węglowego podczas robót 
strzałowych. 

Do wybuchu doszło o godzinie 
4:36 na poziomie 700 metrów pod po-
wierzchnią, kiedy eksplodował pył wę-
glowy. W strefie wypadku znajdowało 
się 47 górników prowadzących roboty 

strzałowe, 37 z nich udało się wyprowa-
dzić na powierzchnię, a dwóch z nich 
odniosło obrażenia, 10 znajdujących się 
najbliżej wybuchu zginęło. 

Najmłodsza z ofiar śmiertelnych 
miała 28 lat, najstarsza 43 lata. W ak-
cji ratunkowej brały udział zastępy ra-
towników górniczych z JSW oraz Okrę-
gowej Stacji Ratownictwa Górniczego 

w Wodzisławiu Śląskim. Z okazji roczni-
cy prezes zarządu JSW, Tomasz Cudny, 
i zastępca prezesa JSW ds. technicznych 
i operacyjnych, Edward Paździorko, 
wraz z dyrekcją kopalni i przedstawi-
cielami związków zawodowych oraz ko-
legami tragicznie zmarłych górników 
złożyli kwiaty i zapalili znicze przed 
tablicą upamiętniającą ofiary tragedii.

Łukasz Szlązak, dyrektor kopal-
ni Jastrzębie-Bzie, podkreślił, że była 
to największa katastrofa w historii 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a tak-
że jedna z największych w polskim 
górnictwie.

HK

6 lutego minęło równo 20 lat od katastrofy górniczej, w której tragicznie zginęło 10 górników

20 lat od katastrofy górniczej 
w kopalni Jas-Mos

Tablica poświęcona górnikom, którzy zginęli na stanowiskach pracyPrzedstawiciele JSW SA wzięli udział w uroczystości upamiętniającej ofiary katastrofy
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Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja 
Dudę w pierwszych dniach lutego weszła 
w życie znowelizowana ustawa górnicza, 
ustanawiająca system publicznego wspar-
cia dla sektora węgla kamiennego. W cią-
gu 10 lat Polska Grupa Górnicza, Tauron 
Wydobycie i Węglokoks Kraj mają otrzy-
mać łącznie 28,8 mld złotych w postaci do-
płat do redukcji zdolności produkcyjnych. 
Po wejściu w życie ustawy Ministerstwo 
Aktywów Państwowych opublikowało 
rozporządzenie określające szczegóło-
we warunki dotyczące dopłat, które mogą 
być przyznawane w formie dotacji z bu-
dżetu państwa lub w formie skarbowych 
papierów wartościowych, przekazanych 
na podwyższenie kapitału zakładowego 
przedsiębiorstwa. Uruchomienie pomocy 
to kwestia najbliższych tygodni.

NAJWIĘCEJ ŚRODKÓW 
DLA PGG

Nowelizacja ustawy o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego wraz 
z rozporządzeniem stanowią krajowe 
podstawy prawne do udzielania pomo-
cy publicznej dla spółek węglowych, 
objętych nowym systemem wsparcia. 
– Spółki mogą już składać wskazane 
w rozporządzeniu dokumenty, które 
po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu 
przez MAP będą stanowiły punkt wyj-
ścia do podpisania stosownych umów, 
a następnie do przekazywania środków. 
Wszystkie strony biorące udział w pro-
cesie są bardzo zaangażowane i stara-
my się, aby środki zostały uruchomio-
ne w możliwie najkrótszym terminie 
– zapewnia Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych. Największym beneficjentem 

publicznej pomocy ma być Polska Gru-
pa Górnicza. Jak informowano podczas 
parlamentarnych prac nad noweliza-
cją ustawy, w latach 2022–2031 z tytułu 
dopłat do redukcji zdolności produk-
cyjnych spółka ma otrzymać łącznie 
20,7 mld złotych, z czego ponad 5 mld 
złotych w tym roku. Dzięki ustawie 
możliwe będzie również zawieszenie 
i docelowe umorzenie ponad 818 mln 
złotych zobowiązań PGG wobec ZUS 
oraz 1 mld złotych pożyczki z PFR. 
Po ponad pięciomiliardowej dopłacie 
w tym roku dotacje dla PGG w kolej-
nych latach mają być mniejsze: od ponad  
2,7 mld złotych w 2023 roku i blisko 
2 mld złotych w 2024 roku do ponad  
1,2 mld złotych w 2031 roku – ostatnim, 
którego dotyczy znowelizowana usta-
wa górnicza. W ciągu 10 lat z dopłat 
do redukcji zdolności produkcyjnych 
w kopalni Bobrek-Piekary spółka Węglo-
koks Kraj ma otrzymać łącznie niespełna  
1,6 mld złotych, a Tauron Wydobycie 
do redukcji w kopalniach Brzeszcze i So-
bieski-Janina – łącznie 6,5 mld złotych.

BRUKSELA CZEKA NA WNIOSEK
Wdrożenie przyjętych w nowelizacji 

ustawy górniczej rozwiązań wymaga 
notyfikacji Komisji Europejskiej. Wbrew 
ministerialnym zapowiedziom przed 
końcem stycznia nie udało się wysłać 
dokumentacji do Brukseli. – Wniosek 
notyfikacyjny zostanie przekazany 
do Komisji Europejskiej za pośrednic-
twem Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w najbliższych dniach. 
W trakcie procedury notyfikacyjnej Ko-
misja może zadawać dodatkowe pytania 
na piśmie oraz prosić o uzupełnienie 

przekazanych informacji – wyjaśnia 
rzecznik ministerstwa Karol Manys. 

ZANIM POPŁYNĄ PIENIĄDZE…
Prace nad wnioskiem notyfikacyj-

nym nie hamują przygotowań do uru-
chomienia pomocy dla górnictwa. Sposób 
ustalania dopłaty do redukcji zdolności 
produkcyjnych oraz tzw. ceny referen-
cyjnej reguluje opublikowane już przez 
MAP rozporządzenie. Ujęto w nim obo-
wiązki informacyjne dla przedsiębiorstw 
w zakresie składania dokumentów nie-
zbędnych do przyznania dopłaty. Do-
kument określa także formy rozliczeń 
z wykorzystania dotacji oraz terminy 
ich przedkładania. Uwzględnia zasady 
monitorowania, kontroli i weryfikacji 
systemu wsparcia. – Zasady dopłat do re-
dukcji zdolności produkcyjnych opierają 
się na z góry określonym mechanizmie, 
który będzie brał pod uwagę koszty kwa-
lifikowane oraz przychody kwalifikowane 
przedsiębiorstwa – napisano w uzasad-
nieniu rozporządzenia. Dopłata do re-
dukcji zdolności produkcyjnych będzie 
obliczana na podstawie dodatniej różni-
cy pomiędzy kosztami kwalifikowany-
mi działalności wydobywczej jednostek 
produkcyjnych a przychodami kwalifiko-
wanymi. Za koszty kwalifikowane będą 
uznawane zapłacone koszty produkcji 
węgla związane z bieżącą produkcją, 
z uwzględnieniem skutków finanso-
wych kosztów lat ubiegłych. Natomiast 
za przychody kwalifikowane uznawane 
będą zrealizowane przychody ze sprze-
daży węgla oraz pozostałe przychody 
uzyskane w ramach prowadzonej przez 
przedsiębiorstwa działalności. Rozpo-
rządzenie zastrzega, że aby nie doszło 

do nadmiernego przyznawania dopłaty 
oraz aby zapewnić minimalizację wpływu 
wsparcia dla przedsiębiorstw górniczych 
na otoczenie rynkowe, cena sprzedaży 
węgla przy wyliczaniu poziomu pomocy 
będzie odnoszona do ceny referencyjnej 
– będzie nią średnio ważona jednostkowa 
cena węgla energetycznego importowane-
go spoza Unii Europejskiej, ustalana dla 
każdego miesiąca odrębnie i wyznaczana 
przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

SKARB PAŃSTWA JEDYNYM 
WŁAŚCICIELEM KOPALŃ
Równolegle z przygotowaniami 

do uruchomienia systemu wsparcia kon-
tynuowane są przygotowania do nabycia 
przez Skarb Państwa akcji lub udzia-
łów w spółkach objętych tym systemem. 
Ma to nastąpić do połowy tego roku. 
Obecnie właścicielem spółki Tauron Wy-
dobycie jest grupa energetyczna Tauron, 
spółka Węglokoks Kraj należy do kato-
wickiego Węglokoksu, a akcje Polskiej 
Grupy Górniczej mają między innymi 
firmy energetyczne i Węglokoks. Docelo-
wo jedynym właścicielem spółek węglo-
wych objętych budżetowym wsparciem 
ma być Skarb Państwa. – Nabycie akcji 
PGG, Tauron Wydobycie oraz udziałów 
Węglokoks Kraj przez Skarb Państwa jest 
wciąż aktualne. Obecnie na ukończeniu 
są prace związane z wyceną wartości 
tych spółek. Z uwagi na konieczność 
uzyskania formalnych zgód organów 
korporacyjnych obecnych właścicieli 
PGG, Tauron Wydobycie i Węglokoks 
Kraj do finalizacji transakcji powinno 
dojść do końca pierwszego półrocza 
2022 roku – informuje Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych.  MH

Wkrótce kopalnie powinny otrzymać pierwsze dopłaty

Pomoc dla górnictwa na ostatniej prostej

– Mamy wielką, niepowtarzalną szansę, 
aby zbudować silne kompetencje w no-
wym obszarze technologicznym. Ktoś po-
wie: spokojnie, możemy poczekać, aż 
na świecie ktoś inny za nas to zrobi – ale 
wtedy te technologie będą znacznie droż-
sze i znacznie mniej dostępne – przeko-
nywał w ostatnim dniu stycznia w Katowi-
cach wiceminister klimatu i środowiska, 
pełnomocnik rządu ds. odnawialnych 
źródeł energii, Ireneusz Zyska. Tego dnia 
oficjalnie powstała Śląsko-Małopolska 
Dolina Wodorowa. Jej prezesem został 
dyrektor katowickiego oddziału Agencji 
Rozwoju Przemysłu – Mirosław Skibski.

WSPÓLNIE DLA GOSPODARKI 
WODOROWEJ

W zebraniu założycielskim śląsko-
-małopolskiej doliny, która będzie dzia-
łać w formule stowarzyszenia, uczest-
niczyli między innymi przedstawiciele 
Orlenu Południe, Grupy Azoty, Polener-
gii, Columbusa, Węglokoksu, Politechniki 
Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu 

Śląskiego, Instytutu Techniki Górniczej 
Komag, Instytutu Chemicznej Przeróbki 
Węgla, Głównego Instytutu Górnictwa 
oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Me-
tropolii. Dolina – jedna z kilku podob-
nych, powstających w Polsce w ramach 
Polskiej Strategii Wodorowej – ma być 
ponadregionalnym miejscem wdrażania 
konkretnych przedsięwzięć w zakresie 
gospodarki wodorowej. – Już dziś mamy 
wielki potencjał przemysłowy, naukowy 
i technologiczny, żeby technologie wo-
dorowe we wszystkich obszarach stały 
się polską specjalnością eksportową. 
Wierzę, że w ciągu dekady tak będzie – 
przekonywał wiceminister Zyska. Jako 
przykład przedsięwzięcia służącego roz-
wojowi gospodarki wodorowej podał 
działający od ub.r. w Rafinerii Trzebinia 
pierwszy w kraju hub wodorowy, pro-
dukujący wodór na potrzeby transportu 
zbiorowego.

KOŁO ZAMACHOWE 
GOSPODARKI
Animatorem tworzenia dolin wodo-

rowych w Polsce jest Agencja Rozwoju 

Przemysłu. Jej wiceprezes Paweł Kol-
czyński zapowiada, że niebawem Kato-
wice mają się stać centrum współpracy 
polskich dolin wodorowych w ramach 
klastra, zaś w pierwszej połowie tego 
roku w stolicy województwa śląskie-
go zaplanowano kongres wodorowy. 
O tym, jak poważnie założyciele Śląsko-
-Małopolskiej Doliny Wodorowej pod-
chodzą do tego przedsięwzięcia, świad-
czy zarząd stowarzyszenia w składzie 
z rektorami AGH i Politechniki Śląskiej, 
przedstawicielami Orlenu Południe i Pol- 
energii, a także dyrektorem katowickie-
go oddziału ARP Mirosławem Skibskim, 
którego wybrano na prezesa. 

W grudniu ub.r. katowicki oddział 
ARP uruchomił informacyjny portal wo-
dorowy h2poland.eu, który ma eduko-
wać w zakresie gospodarki wodorowej 
w Polsce.

WODÓR PRZYSZŁOŚCIĄ 
TRANSPORTU?
W Polsce powstanie co najmniej 

pięć dolin wodorowych (oprócz Śląska 
i Małopolski oraz Podkarpacia między 

innymi na Dolnym Śląsku), gdzie roz-
wijane będą technologie oparte na tym 
paliwie. Polski Ekosystem Innowacji 
Dolin Wodorowych ma obejmować in-
nowacyjne przedsięwzięcia przemy-
słowe, projekty inwestycyjne o dużej, 
wieloletniej skali, realizowane na okre-
ślonych obszarach. Polska Strategia 
Wodorowa do 2030 roku zakłada mię-
dzy innymi osiągnięcie mocy instalacji 
produkcji z niskoemisyjnych źródeł, 
procesów i technologii dla potrzeb 
produkcji wodoru i jego pochodnych 
na poziomie 2 GW, w tym szczególnie 
instalacji elektrolizerów. Zakłada się 
także rozpoczęcie eksploatacji 800– 
–1000 nowych autobusów wodorowych 
(w tym wyprodukowanych w Polsce), 
powstanie co najmniej 32 stacji tanko-
wania i bunkrowania wodoru, a także 
tworzenie ośrodków będącymi centra-
mi doskonałości w procesie wdraża-
nia gospodarki wodorowej, integracji 
sektorów, transformacji klimatycznej 
przemysłu oraz budowaniu niezbędnej 
infrastruktury.

MH
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Nadchodzi dekada wodoru
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Przed 2049 rokiem Polska po prostu nie 
może zrezygnować z węgla, zwłaszcza 
w kontekście rosnącego zapotrzebowania 
na energię, niestabilnych cen gazu i innych 
nośników. Chcemy, by rząd zrealizował 
to, do czego zobowiązał się w umowie 
społecznej. Wejście w życie ustawy umoż-
liwiającej subsydiowanie branży to duży 
krok w tym kierunku, który jednak nie 
rozwiewa wszystkich wątpliwości – mówi 
w wywiadzie dla Nowego Górnika lider 
górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

NOWY GÓRNIK: Czy wejście w życie znowe-
lizowanej ustawy górniczej, otwierającej 
drogę do uruchomienia dopłat do redukcji 
zdolności produkcyjnych, rozwiewa wiszą-
ce nad kopalniami czarne chmury?

BOGUSŁAW HUTEK: I tak, i nie. Wdrożenie 
systemu wsparcia dla górnictwa było 
zobowiązaniem rządu wynikającym 
z umowy społecznej. Strona rządowa 
wywiązała się z tego, choć z opóźnie-
niem. Spodziewane w najbliższych tygo-
dniach uruchomienie dopłat zlikwiduje 
bezpośrednią groźbę utraty płynności 
i bankructwa Polskiej Grupy Górniczej, 
a tym samym da stabilność firmie i jej 
pracownikom. Ale to nie zamyka spra-
wy, ponieważ kluczowa będzie zgoda 
Komisji Europejskiej na zastosowane 
rozwiązania pomocowe. Jeżeli Unia za-
kwestionuje wsparcie dla kopalń, mo-
żemy stanąć przed żądaniem zwrotu 
udzielonej pomocy – na taki scenariusz 
chyba nikt nie jest przygotowany. Ćwi-
czyliśmy to już w przypadku stoczni 
w Szczecinie, która w przeszłości mu-
siała zwracać otrzymane pieniądze. Jest 
jednak istotna różnica, ponieważ stocz-
nia dostała wsparcie na rozwój, a gór-
nictwo ma dostawać środki w związku 
z redukcją zdolności produkcyjnych, 
aż do całkowitego wygaszenia kopalń 
w 2049 roku. Przed tym terminem Pol-
ska po prostu nie może zrezygnować 
z węgla, zwłaszcza w kontekście rosną-
cego zapotrzebowania na energię oraz 
niestabilnych cen gazu i innych nośni-
ków. Bezpieczeństwo energetyczne kraju 
wymaga, by to zobowiązanie z umowy 
społecznej zostało dotrzymane.

Przed kilkoma tygodniami pojawiły się 
sygnały, że 2049 rok jest nie do przyjęcia 

dla Komisji Europejskiej, a spółki węglowe 
zaczęły analizować możliwość skrócenia 
żywotności kopalń…

Takie pogłoski były jednym z ele-
mentów, które sprawiły, że jako sygna-
tariusze umowy społecznej postawiliśmy 
rządowi ultimatum w związku z nie-
realizowaniem zapisów tego porozu-
mienia. Efektem było spotkanie z mi-
nistrami w Warszawie. Dyskusja była 
twarda i konkretna, momentami nawet 
bardzo ostra. Nasze pytania dotyczyły 
przede wszystkim tego, czy aktualna 
jest ustalona w umowie oś czasu, czy-
li harmonogram wygaszania kopalń. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że wszyst-
ko pozostaje po staremu, a wyliczenia 
przewidujące wcześniejsze terminy były 
tworzone tylko po to, by przekonać Unię, 
iż przed 2049 rokiem Polska nie zrezy-
gnuje z węgla. Zapewniono nas także, 
że przed przesłaniem wniosku notyfika-
cyjnego do Brukseli otrzymamy do niego 
wgląd, a proces notyfikacji będzie ob-
serwował nasz przedstawiciel. Liczymy, 
że rząd wywiąże się z tych zapewnień. 
Przyspieszenia mają też nabrać pra-
ce nad projektem ustawy o Funduszu 
Transformacji Śląska oraz formułą po-
wołania pełnomocnika ds. transformacji 
województwa śląskiego. Inna rządowa 
obietnica dotyczy zapisanych w umowie 
społecznej inwestycji w czyste technolo-
gie węglowe. Zapewniono nas, że i tu na-
stąpi przyspieszenie – do tego stopnia, 
iż w ciągu najbliższego pół roku mamy 
poznać lokalizacje poszczególnych in-
stalacji. Trudno powiedzieć, czy strona 
rządowa wywiąże się z tych obietnic. 
Musimy pozostawać w stałej gotowości, 
by w razie potrzeby podjąć zdecydowa-
ne działania, które zmuszą rząd do do-
trzymania własnych zobowiązań. Liczą 
się konkrety, nie obietnice.

Jeżeli Unia zakwestionuje 
wsparcie dla kopalń, możemy 
stanąć przed żądaniem zwrotu 
udzielonej pomocy – na taki 
scenariusz chyba nikt nie jest 
przygotowany. Ćwiczyliśmy 
to już w przypadku stoczni 
w Szczecinie, która w przeszłości 
musiała zwracać otrzymane 
pieniądze. Jest jednak istotna 
różnica, ponieważ stocznia 
dostała wsparcie na rozwój, 
a górnictwo ma dostawać środki 
w związku z redukcją zdolności 
produkcyjnych, aż do całkowitego 
wygaszenia kopalń w 2049 roku. 
Przed tym terminem Polska 
po prostu nie może zrezygnować 
z węgla, zwłaszcza w kontekście 
rosnącego zapotrzebowania 
na energię oraz niestabilnych cen 
gazu i innych nośników.

Styczeń przyniósł próbkę takich zdecy-
dowanych działań… Jak doszło do tego, 
że związkowcy znaleźli się na torach, 
blokując wysyłkę węgla z kopalń 
do elektrowni?

Była to konsekwencja braku poro-
zumienia w sporze zbiorowym, jaki 
wszczęliśmy w Polskiej Grupie Górni-
czej. Dotyczył on wypłaty rekompen-
saty dla pracowników spółki, którzy 
od sierpnia/września pracują w soboty 
i niedziele, w nadgodzinach, żeby dać 
krajowi więcej węgla. Po drugie, chcie-
liśmy ustalić odpowiednią wielkość 
średniego wynagrodzenia, żeby bijąca 
dziś rekordy, zbliżająca się do 10 proc. 
inflacja nie spowodowała drastycznej 
obniżki wynagrodzeń górników. Napo-
tkaliśmy niezrozumiały opór ze strony 
zarządu. Środki, o jakie się ubiegaliśmy, 
to dwudniowa wartość sprzedaży PGG 
– to nie jest kwota, która mogłaby wy-
wrócić firmę. Porozumienie udało się 
osiągnąć dzięki zdecydowanej postawie 
samych górników, którzy – mimo mro-
zu – nie wahali się przed podjęciem ak-
cji polegających na blokadzie wysyłki 
węgla do elektrowni. Dziękuję wszyst-
kim uczestnikom protestów, bo bez 
ich zaangażowania pozycja związko-
wych negocjatorów wobec pracodaw-
cy byłaby o wiele słabsza. Ostatecznie 
udało się doprowadzić do zwiększe-
nia średniego wynagrodzenia w PGG 
na koniec zeszłego roku do 8200 zło-
tych brutto. Uzyskaliśmy też jednorazo-
wą rekompensatę w średniej wysokości  
1500 złotych na pracownika, która bę-
dzie wypłacona 1 marca. To jednak 
nie zamyka tematu płac – już rozpo-
częliśmy rozmowy na temat wskaź-
nika wzrostu wynagrodzeń w tym 
roku. Przy obecnej inflacji i wzroście 
kosztów utrzymania jest jasne, że przy-
jęty w umowie społecznej wskaź-
nik 3,8 proc. musi zostać znacząco 
zwiększony.

Wasz styczniowy protest zwrócił uwagę 
opinii publicznej na sytuację krajowe-
go rynku węgla. Dlaczego go brakuje, 
mimo wytężonej pracy górników także 
w weekendy?

Odpowiedź jest chociażby w kore-
spondencji, jaką Polska Grupa Górni-
cza prowadziła ze spółkami energetycz-
nymi w roku 2020, kiedy energetyka 
nie odebrała około 6,5 mln ton węgla, 
a także w pierwszym półroczu zeszłego 
roku, kiedy odmówiła odebrania kolej-
nych ponad 3 mln ton. Nie jest prawdą, 
że za obecną sytuację odpowiadają gór-
nicy i górnicze spółki. Gdy prowadzili-
śmy spór w PGG, mówiono nam, że igra-
my z bezpieczeństwem energetycznym. 
Nie, to Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych razem z zarządami spółek ener-
getycznych igrało z bezpieczeństwem 
energetycznym państwa, bo właśnie 
nieodbieranie węgla spowodowało, iż 
obecnie elektrownie nie mają zapasów, 
mają problem z węglem i potrzebują go. 
Sprawę trzeba też widzieć w szerszym 
kontekście przychodów PGG. Jest ku-
riozalne, że w zeszłym roku cena węgla 
z naszych kopalń dla energetyki spadła 
rok do roku o 7,6 proc. Tymczasem jako 

spółka musimy ponieść koszty wzrostu 
cen energii o około 60 proc., a także 
wzrostu cen właściwie wszystkich ma-
teriałów, co w skali całej firmy oznacza 
roczny koszt rzędu nawet 500–700 mln 
złotych. Jak mamy na to zarobić, sko-
ro nie możemy podnieść ceny węgla 
dla energetyki? Bo jeżeli podniesiemy 
– straszą nas dalszym wzrostem cen 
prądu. Wszyscy inni mogą podnosić 
ceny i wrzucać wzrost kosztów w koń-
cową cenę swojego produktu, tylko 
my nie możemy? Z górnictwa znów 
robi się kotwicę cen energii w Polsce, 
zapominając, że jako PGG musimy 
na to wszystko zarobić. Warto tu przy-
pomnieć, że po odjęciu 82 euro podatku 
ETS cena prądu z węgla jest najniższa 
w porównaniu do innych nośników. 
Dlatego jeszcze raz apelujemy do rzą-
dzących: zastanówcie się nad tym, nie 
odchodźcie od własnego źródła energii 
i od własnych zasobów.

Macie żal do polityków – właściwie prawie 
wszystkich opcji – popierających politykę 
odchodzenia od węgla?

Czasem mam wrażenie, że niektórzy 
politycy zapominają, że 80 proc. tego 
prądu jest dzisiaj z węgla kamiennego, 
i jest to prąd najtańszy w Europie, cho-
ciaż obłożony podatkiem od emisji w wy-
sokości – według niedawnych notowań 
– 82 euro. 

Wszyscy inni mogą podnosić 
ceny i wrzucać wzrost kosztów 
w końcową cenę swojego 
produktu, tylko my nie możemy? 
Z górnictwa znów robi się 
kotwicę cen energii w Polsce, 
zapominając, że jako PGG musimy 
na to wszystko zarobić.

Unia Europejska chce uznać atom, 
a przejściowo również gaz, za zielone 
paliwo. My pytamy, co z „zielonymi” 
technologiami węglowymi, o których 
mowa w umowie społecznej. Takie 
technologie z powodzeniem stosuje 
Japonia, która po odejściu od energe-
tyki jądrowej z atomu pozyskuje dziś 
jedynie 11 proc. energii, zaś 77 proc. 
– z węgla, oczywiście z wykorzysta-
niem niskoemisyjnych technologii 
wychwytywania CO2. To jest kierunek, 
w którym należy pójść, by wykorzy-
stywać własne zasoby, zamiast poli-
tyki wpychającej nas w uzależnienie 
od surowców z importu. Na dodatek 
politycy opozycji przekonują do znacz-
nie szybszej likwidacji górnictwa 
niż wynegocjowane w umowie spo-
łecznej 28 lat – efektem byłby brak 
300–400 tys. miejsc pracy na Śląsku. 
Gdzie są te miejsca pracy, miejsca dla 
naszych dzieci i wnuków? Mamy wy-
jechać ze Śląska? Stale musimy o tym 
przypominać. Górnicy mają dość cią-
głego zwodzenia. Podkreślam – walczy-
my o nasze, górnicze sprawy. Na polity-
kę pewnie przyjdzie jeszcze czas.

Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

BOGUSŁAW HUTEK: Polska nie może zrezygnować z węgla przed 2049 rokiem

Konkrety, nie obietnice
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NOWY GÓRNIK: W ubiegłym roku wśród ob-
serwatorów sytuacji w górnictwie pojawia-
ły się coraz nowsze prognozy, jak długo 
PGG wystarczy środków, by przetrwać – 
do marca, kwietnia, może do połowy roku… 
Jak wobec tego udało się przetrwać cały 
2021 rok?
TOMASZ ROGALA: Na pewno nie był to rok 
łatwy. Wciąż zmagamy się ze skutkami 
pandemii i trudnym otoczeniem rynko-
wym, ale wykorzystaliśmy nasz poten-
cjał wszędzie tam, gdzie było to możliwe. 
Między innymi rozbudowaliśmy nowo-
czesne linie produkcyjne węgla kiero-
wanego na rynek komunalno-bytowy, 
co wpłynęło na zwiększenie sprzedaży 
i przychodów. Nasz plan na ubiegły rok 
był dostosowany do zapisów umowy 
społecznej, wyznaczającej kierunek 
działania sektora węglowego. Ten plan 
zrealizowaliśmy w 100 proc., a kluczowe 
cele, jak wielkość produkcji i sprzedaży 
węgla, zostały zrealizowane z nadwyżką. 
Również w tym roku zamierzamy konse-
kwentnie realizować zapisy umowy spo-
łecznej, dostosowując do nich wielkość 
produkcji i skalę inwestycji. W planach 
operacyjnych określiliśmy poziom wy-
dobycia i koszty, podzielone na poszcze-
gólne kopalnie. Zamierzamy realizować 
to tak, by racjonalnie prowadzić przed-
siębiorstwo i minimalizować wydatki. 
Warto przy tym zaznaczyć, że nową ja-
kość dla funkcjonowania spółki tworzy 
wejście w życie ustawy ustanawiającej 
system wsparcia dla branży węglowej 
– to regulacja kluczowa zarówno dla na-
szej spółki, jak i pozostałych podmiotów, 
które będą korzystały z dopłat do reduk-
cji zdolności produkcyjnych.

Na pewno nie był to rok łatwy. 
Wciąż zmagamy się ze skutkami 

pandemii i trudnym otoczeniem 
rynkowym, ale wykorzystaliśmy 
nasz potencjał wszędzie tam, 
gdzie było to możliwe. Między 
innymi rozbudowaliśmy 
nowoczesne linie produkcyjne 
węgla kierowanego na rynek 
komunalno-bytowy, co wpłynęło 
na zwiększenie sprzedaży 
i przychodów.

Prace legislacyjne nad ustawą obfitowa-
ły w zwroty akcji. Po tym, jak noweliza-
cję odrzucił Senat, zastanawiano się, czy 
na pewno w Sejmie znajdzie się większość, 
by przywrócić rozwiązania pomocowe…

Decyzja posłów, którzy ostatecznie 
odrzucili senacki sprzeciw wobec usta-
wy budującej system publicznego wspar-
cia dla sektora węglowego, podtrzyma-
ła plan transformacji górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce. Ma to kluczowe 
znaczenie nie tylko dla Polskiej Grupy 
Górniczej, ale także dla całej branży 
węglowej, ponieważ pozwala kontynu-
ować przyjęty program działania według 
wcześniejszych założeń. Nowelizacja 
przewiduje dopłaty do redukcji zdolno-
ści produkcyjnych, nakładając na nas 
przy tym obowiązek stopniowego ogra-
niczenia wydobycia węgla. Regulacja 
daje też możliwość zawieszenia, a na-
stępnie umorzenia zobowiązań pienięż-
nych spółek górnictwa węgla kamienne-
go objętych systemem wsparcia. Faktem 
jest, że ze względu na skalę działalno-
ści nasza spółka będzie największym 
beneficjentem przewidzianej ustawą 
publicznej pomocy. Musimy przy tym 
pamiętać, że przyjęte rozwiązania wy-
magają teraz notyfikacji Komisji Euro-
pejskiej. Od dawna staramy się dotrzeć 
do opinii publicznej z argumentami 

przemawiającymi za przyjęciem na-
szego planu, który umożliwia odejście 
od węgla w sposób rozłożony w czasie, 
przemyślany i gwarantujący społeczną 
akceptację dla zmian. Wierzymy, że Ko-
misja Europejska uzna nasze racje.

Niemniej budżetowe dopłaty mają być 
jedynie uzupełnieniem środków, które 
Polska Grupa Górnicza będzie – jak do-
tąd – pozyskiwać na rynku ze sprzedaży 
swojego produktu. Jak spółka zamknęła 
ubiegły rok pod względem rynkowym?

Rynek nam sprzyjał. Udało nam się 
z nadwyżką zrealizować plany dotyczące 
produkcji i sprzedaży węgla. 

Od dawna staramy się 
dotrzeć do opinii publicznej 
z argumentami przemawiającymi 
za przyjęciem naszego planu, 
który umożliwia odejście 

od węgla w sposób rozłożony 
w czasie, przemyślany 
i gwarantujący społeczną 
akceptację dla zmian. Wierzymy, 
że Komisja Europejska uzna nasze 
racje.

Od stycznia do końca grudnia zeszłe-
go roku nasze kopalnie wydobyły netto 
ponad 23 mln ton surowca. Znacząco 
polepszyła się sprzedaż, która wyniosła 
24,3 mln ton – 4,5 proc. powyżej planu. 
Wpłynęło to na zwiększenie przycho-
dów ze sprzedaży, które przekroczyły 
plan o 11,8 proc. Pozbyliśmy się nad-
miernych zapasów, redukując poziom 
zwałów o ponad 1 mln ton więcej, niż 
początkowo zakładaliśmy – w końcu 
zeszłego roku stan zapasów surowca 
zmniejszył się do 987 tys. ton i był naj-
niższy od lat. Warto podkreślić, że wzro-
sła sprzedaż węgli wysokomarżowych: 

POLSKA GRUPA GÓRNICZA. Spółka w stu procentach zrealizowała 
ubiegłoroczny plan, dostosowany do zapisów umowy społecznej 
w sprawie transformacji górnictwa. Kluczowe cele, jak produkcja 
i sprzedaż węgla, zostały wykonane z nadwyżką. – Maksymalnie 

wykorzystujemy nasz potencjał. Również w tym roku, korzystając 
ze wsparcia wynikającego ze znowelizowanej ustawy górniczej, 

będziemy realizować zapisy umowy, dostosowując do nich 
wielkość produkcji i skalę inwestycji – zapowiada w wywiadzie 

dla Nowego Górnika prezes PGG, Tomasz Rogala.

Umowa społeczna wyznacza
kierunek działania PGG
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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – W 2021 roku firma zapłaciła prawie 3 mld złotych zobowiązań publicznoprawnych – podatków, składek itp., a do budżetów samorządów wpłynęło 
około 118 mln złotych. Nasi dostawcy w ramach regulowania bieżących zobowiązań handlowych otrzymali prawie 4,9 mld złotych
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Umowa społeczna wyznacza
kierunek działania PGG

w sortymentach grubych i średnich 
sprzedaliśmy 288 tys. ton węgla więcej, 
niż zakładaliśmy w planie techniczno-
-ekonomicznym. Kontynuujemy też ro-
boty przygotowawcze służące zabezpie-
czeniu frontów wydobywczych na rok 
2022 i lata kolejne. W ub.r. w naszych 
kopalniach wykonano łącznie 87,3 km 
podziemnych wyrobisk, funkcjonowały 
średnio 34 ściany wydobywcze. Wiel-
kość nakładów inwestycyjnych zamknę-
ła się kwotą 2,1 mld złotych.

Największy wolumen dostaw z PGG 
to oczywiście sprzedaż miałów energe-
tycznych do energetyki zawodowej, jednak 
najbardziej opłacalny segment to wciąż 
węgiel dla sektora komunalno-bytowego. 
Zainteresowanie między innymi ekogrosz-
kami zdaje się rosnąć tym bardziej, im 
głośniej „ekolodzy” starają się zniechęcić 
do ich używania…

Rzeczywiście to segment ryn-
ku, gdzie utrzymuje się duże zapo-
trzebowanie. Z myślą o zwiększaniu 
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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – W 2021 roku firma zapłaciła prawie 3 mld złotych zobowiązań publicznoprawnych – podatków, składek itp., a do budżetów samorządów wpłynęło 
około 118 mln złotych. Nasi dostawcy w ramach regulowania bieżących zobowiązań handlowych otrzymali prawie 4,9 mld złotych Górnicy z Piasta upamiętnieni 

w narodowym sanktuarium
– Piastowski Krzyż Wolności stanowi symbol zwycięstwa wolnej ojczyzny i wolnego narodu nad 
komunistycznym zniewoleniem poprzez niezłomność strajkujących górników kopalni Piast – te 
słowa padły 2 lutego na Jasnej Górze, gdzie górnicza delegacja przywiozła szczególne wotum: 
wykonany z węgla krzyż, w który wpisano siedem górniczych hełmów. Symbolizują one siedmiu 
liderów najdłuższego w powojennej historii górnictwa podziemnego strajku, postawionych 
po proteście w stan oskarżenia. Podczas grudniowych obchodów 40-lecia strajku taki sam krzyż 
umieszczono przy ołtarzu Świętej Barbary w kopalnianej cechowni. Drugi krzyż górnicy z Piasta 
przywieźli do narodowego sanktuarium w Częstochowie. – Po krzyżach upamiętniających poległych 
stoczniowców w Gdańsku oraz Krzyżu-Pomniku przed katowicką kopalnią Wujek nasz Piastowski 
Krzyż Wolności jest kolejnym symbolem przypominającym o historycznych wydarzeniach 
sprzed ponad 40 lat – wyjaśnia lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek, który uczestniczył 
w przekazaniu wotum. Uroczystość na Jasnej Górze w dniu święta Ofiarowania Pańskiego miała 
szczególny charakter – krzyż przekazano podczas 33. Pielgrzymki Parlamentarzystów, w obecności 
marszałek Sejmu Elżbiety Witek. – Składamy dzisiaj Twojemu Niepokalanemu Sercu ten Piastowski 
Krzyż Wolności jako wotum pamięci w 40. rocznicę strajku w kopalni węgla kamiennego Piast, 
zawierzając wszystkich strajkujących górników, którzy narażali swoje życie i zdrowie – mówił 
przedstawiciel załogi Piasta w akcie zawierzenia. Prowadzony 650 m pod ziemią podziemny strajk 
w kopalni Piast, rozpoczęty po ogłoszeniu 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 kopalnie działają pod wspólnym szyldem. 
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sprzedaży przed rokiem w rybnickiej 
kopalni ROW Ruch Chwałowice urucho-
miliśmy nowoczesną, zrobotyzowaną 
linię paczkującą ekogroszku Pieklorz 
o wydajności ponad 200 ton na dobę, 
czyli 50 tys. ton rocznie. Ponadto in-
westycje w zakładzie przeróbczym ko-
palni Piast-Ziemowit w Woli pozwoliły 
na zwiększenie dostępnego wolume-
nu węgli kwalifikowanych spełniają-
cych normy emisyjności dla kotłów 
klasy 5 i Ecodesign. Ich całkowita pro-
dukcja w 2021 roku wyniosła blisko  
385 tys. ton, z czego około 73 tys. ton 
stanowiły ekopaliwa konfekcjonowane 
– ekogroszki i ekomiał Greenpal. Z kolei 
pod koniec roku na rynku pojawiły się 
pierwsze pilotażowe dostawy Karolinki. 
Ten produkt jest mieszanką wyselek-
cjonowanych węgli z naszych kopalń, 
zawierającą około 15 proc. specjalnego 
dodatku antysmogowego, czyli odga-
zowanego uprzednio tzw. błękitnego 
węgla. W porównaniu z tradycyjny-
mi ekogroszkami, których parametry 
są o wiele przyjaźniejsze dla środowi-
ska niż w przypadku typowego węgla 
zasypowego, nowe paliwo gwarantuje 
jeszcze co najmniej 30-proc. redukcję 
zanieczyszczeń, w tym pyłów. Zakłada-
my stopniowe doskonalenie naszych pa-
liw kwalifikowanych, by zmniejszyć ich 
emisyjność do absolutnego minimum. 
Rynek komunalno-bytowy to nadal bar-
dzo ważny obszar naszej działalności.

Skalę działalności Polskiej Grupy Górni-
czej obrazują także relacje spółki z oto-
czeniem i poziom regulowanych zobowią-
zań wobec samorządów i kontrahentów. 
Jak pod tym względem przedstawiał się 
miniony rok?

Warto przypomnieć, że PGG na-
leży do największych pracodawców 
w Polsce. Na koniec ubiegłego roku 
zatrudnialiśmy 36,8 tys. osób – to po-
nad połowa wszystkich zatrudnionych 
w polskim górnictwie węgla kamienne-
go. Jesteśmy największym producentem 
węgla w Unii Europejskiej. W 2021 roku 
firma zapłaciła prawie 3 mld złotych 
zobowiązań publicznoprawnych – po-
datków, składek itp., a do budżetów 
samorządów wpłynęło około 118 mln 
złotych. Nasi dostawcy w ramach regu-
lowania bieżących zobowiązań handlo-
wych otrzymali prawie 4,9 mld złotych. 
Stale angażujemy się również w wiele 
projektów dla pożytku pracowników 
i naszego otoczenia społecznego. Warto 
tu wspomnieć między innymi Fundusz 
Prewencyjny, którego zadaniem – w ra-
mach umowy zawartej z PZU Życie – 
jest udzielanie dodatkowego wsparcia 
finansowego pracownikom poszkodo-
wanym w wypadkach i członkom ich 

rodzin. Kwotą prawie 2 mln złotych 
dofinansowaliśmy w zeszłym roku 
rozmaite procedury diagnostyczne, 
rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne, 
sprzęt protetyczny i specjalistyczne 
urządzenia podnoszące bezpieczeństwo 
pracy i jakość opieki medycznej, jak 
na przykład defibrylatory, AED, kardio-
monitory, elektrokardiografy, aptecz-
ki, nosze i wózki dla chorych. Ponadto 
rozszerzona została opieka PGG i PZU 
Życie z dostępem do prywatnej opieki 

medycznej – objęła ona nie tylko obec-
nych, ale też około tysiąca byłych pra-
cowników spółki na zasadzie kontynu-
acji ubezpieczenia grupowego. Mocno 
zaangażowaliśmy się także – w spółce 
i poza nią – w działania służące walce 
z pandemią COVID-19. Mamy wielką 
nadzieję, że 2022 rok będzie czasem 
wygasania pandemii, która tak bardzo 
wpłynęła na nasze życie – zarówno oso-
biste, jak i gospodarcze. 
 •
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Dym powstały ze spalania drewna zawiera 
toksyczny tlenek węgla, tlenki azotu po-
wodujące smog, sadzę, drobne cząsteczki 
oraz szereg innych chemikaliów i gazów, 
które mogą powodować lub pogarszać 
poważne problemy zdrowotne. Badania 
pokazują, że dzieci mieszkające w gospo-
darstwach opalanych drewnem częściej 
miewają trudności w oddychaniu, chorują 
na zapalenie płuc i inne choroby układu 
oddechowego. Dym drzewny jest również 
szkodliwy dla środowiska zewnętrznego, 
przyczyniając się do powstawania smogu 
czy kwaśnych deszczy.

 EKOLOGICZNE ALTERNATYWY. Jedną z bar-
dziej ekologicznych alternatyw dla spa-
lania drewna opałowego w kominku jest 
pellet drzewny wykonany z trocin i in-
nych produktów ubocznych drewna, któ-
re w przeciwnym razie wylądowałyby 
na wysypisku śmieci. Ze względu na nie-
wielką zawartość wilgoci pellet spala się 
bardzo wydajnie i prawie całkowicie, 
dzięki czemu mniej zanieczyszczeń prze-
dostaje się do powietrza. Potrzebny jest 
jednak specjalny piec do spalania pel-
letu drzewnego lub odpowiedni wkład 
kominkowy.

Innym sposobem na zmniejszenie 
emisji z istniejącego kominka jest zasto-
sowanie wkładu gazowego, który spala 
płynny propan lub gaz ziemny. Wkła-
dy te odprowadzają dym na zewnątrz, 
w górę komina lub przez otwór wenty-
lacyjny. Jednak takie paleniska zazwy-
czaj nie są w stanie ogrzewać dużych 
pomieszczeń tak efektywnie jak wolno-
stojące piece na drewno czy pellet.

 WYBÓR WŁAŚCIWEGO DREWNA. Niska wil-
gotność, twardsze drewno i materiały 
pochodzące z recyklingu to czynniki, 
na które należy zwrócić uwagę przy wy-
borze ekologicznego drewna do spala-
nia. Wybór drewna, które płonie w wyż-
szych temperaturach, takiego jak dąb, 
minimalizuje zanieczyszczenia powie-
trza uwalniane przez ogień na zewnątrz, 
a wybór drzewa o niższej wilgotności 

jest bardziej wydajnym źródłem cie-
pła. Warto więc zadbać, żeby drewno 
przechowywane było pod dachem dla 
ochrony przed deszczem, z jednocze-
snym zachowanym dobrym przepływem 
powietrza.

Przy wyborze drewna ważne jest 
także, żeby unikać rodzajów, które mogą 

być trujące lub toksyczne (jak na przy-
kład drewno pokryte bluszczem czy wy-
łowione z morza).

Drewno jest surowcem odnawial-
nym, ale tylko tak długo, jak trwa po-
nowne zalesianie, więc warto trosz-
czyć się o to, żeby więcej drzew było 
posadzonych niż wyciętych. Jeśli lubisz 

używać drewna jako neutralnego pod 
względem emisji dwutlenku węgla źró-
dła paliwa, wspieraj wysiłki sadzenia 
drzew w twojej okolicy. Wybór drewna 
ze zrównoważonych lokalnych źródeł 
lub produktów pochodzących z recy-
klingu dodatkowo zmniejsza wpływ jego 
spalania na środowisko.

BEZPIECZEŃSTWO. Wysoka sprawność 
urządzeń opalanych drewnem ozna-
cza również niższą emisję. Jeśli żaden 
z alternatywnych sposobów ogrzewania 
domu nie jest dla ciebie, to pamiętaj, 
aby regularnie sprawdzać kominek pod 
kątem cofania się dymu, ewentualnych 
nieszczelności i pęknięć, które mogą 
powodować dodatkowe zanieczysz-
czenia w domu. Upewnij się również, 
że co kilka lat kominiarz przeprowa-
dza inspekcję komina i sprawdza, czy 
nie jest on zatkany, co może prowadzić 
do zwiększonego zanieczyszczenia 
powietrza w pomieszczeniach. A je-
śli planujesz zakup nowego kominka 
lub wkładu, upewnij się, że zatrudnisz 
wykwalifikowanego specjalistę, który 
go zamontuje, ponieważ niewłaściwa 
konfiguracja może kosztować zdrowie 
twojej rodziny.

ZAKAZY UŻYWANIA KOMINKÓW. Rozważa-
jąc zamontowanie w domu kominka, 
należy zwrócić uwagę na antysmogowe 
ustawy, które wprowadza coraz więcej 
regionów w kraju. Nic w tym dziwnego, 
skoro w wielu miastach jakość powietrza 
w zimie jest tak słaba, że Polska znajduje 
się wysoko w niechlubnych rankingach 
państw z najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem. W takich miastach częścio-
wą alternatywą dla zwykłego kominka 
może być biokominek. Jest to co praw-
da namiastka prawdziwego kominka, 
w której spalane są bezwonne i bezdym-
ne paliwa w płynnej lub żelowej formie, 
ale nie wymagają one podłączenia do ko-
mina, a ich montaż jest prosty. Mają one 
jednak niskie możliwości grzewcze i peł-
nią funkcję głównie ozdobną.

 HANNA KRZYŻOWSKA

Spalanie drewna jest prawdopodobnie najstarszym sposobem ogrzewania domu, a jednocześnie pomaga stworzyć przyjemną 
atmosferę. Domowe kominki mają jednak swoje wady i warto się zastanowić, czy są ekologiczne.

Czy palenie w kominkach jest ekologiczne?
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

KOLEJNA CZĘŚĆ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE. 
Minister klimatu i środowiska Anna Mo-
skwa ogłosiła, że nowe zasady programu 
Czyste Powietrze zaczną obowiązywać 
od 25 stycznia 2022 roku. Jego celem jest 
rozwiązanie problemu smogu w Polsce, 
czyli doprowadzenie do wymiany sta-
rych pieców i kotłów na paliwo stałe 
oraz termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych, co ma pomóc efektyw-
nie zarządzać energią. Na te działania 
przeznaczono 103 mld złotych na lata 
2018–2029. Nabór w programie Czyste 
Powietrze rozpoczął się 19 września 
2018 roku.

Trzecia część programu Czyste Po-
wietrze ma w pierwszej kolejności po-
móc ludziom w gorszej sytuacji finan-
sowej, bo to bardzo często właśnie ich 
domy wymagają najpilniejszego wspar-
cia. Mogą oni liczyć na dofinansowanie 

rzędu do 69 tys. złotych przy miesięcz-
nym dochodzie nie większym niż 900 
lub 1260 złotych na osobę (dotyczy odpo-
wiednio gospodarstw wieloosobowych 
i jednoosobowych) oraz dla osób z usta-
lonym prawem do zasiłku.
ROŚLINY, KTÓRE ZNIKAJĄ Z POWIERZCHNI ZIEMI. 
W miarę ocieplania się klimatu wiele ga-
tunków zwierząt będzie musiało zmienić 
lokalizację, w której żyją, aby utrzymać 
się w przyjaznym zakresie temperatur. 
Połowa roślin na świecie jest rozsiewa-
na przez zwierzęta w ich odchodach. 
Jednak jak wynika z nowych badań, 
w czasie gdy coraz więcej ptaków i ssa-
ków rozsiewających nasiona wymiera 
na całym świecie, niektóre gatunki roślin 
tracą zdolność do zmiany lokalizacji, 
aby nadążyć za eskalacją zmian klima-
tycznych. Ta pierwsza globalna anali-
za utraty rozsiewaczy nasion pokazuje 

wzajemne powiązania między zmianą 
klimatu i różnorodnością biologiczną – 
dwa z dziewięciu punktów granicznych 
dla Ziemi.
WSTRZYMANIE WYCINEK LASU MOŻE POWSTRZYMAĆ 
KOLEJNE EPIDEMIE. Główne czynniki ryzy-
ka pandemii znane są od dziesięcioleci: 
wylesianie, rozwijające się rolnictwo 
i handel dziką fauną i florą, a wszystko 
to zaostrzane przez rosnącą populację 
ludzką. Szczególnie niepokojące jest 
niszczenie bogatych w gatunki lasów 
tropikalnych na potrzeby górnictwa, rol-
nictwa i hodowli.

Naukowcy podkreślają, że utrzy-
manie lasów w stanie nienaruszonym 
jest kluczowe. Szacuje się, że ponad  
5 tys. kilometrów kwadratowych lasów 
tropikalnych jest wycinanych rocznie 
w miejscach, gdzie pojawiają się choroby 
zakaźne. Doprowadza to do kontaktu 

ludzi z nietoperzami, naczelnymi, gry-
zoniami i innymi dzikimi gatunkami, 
o których wiadomo, że są nosicielami 
licznych wirusów.

Zajęcie się głównymi czynnikami 
– wylesianiem, handlem dziką fauną 
i florą oraz rozkwitającym rolnictwem, 
zwłaszcza w tropikach – może zapobiec 
przyszłym pandemiom, ratować życie 
i związane z tym katastrofalne zakłóce-
nia społeczne.

Nowe badanie podkreśla potrzebę 
powstrzymania pandemii przed ich 
rozpoczęciem, wykraczającą poza po-
szukiwania nowych szczepionek i me-
tod leczenia chorób odzwierzęcych, ale 
również finansowanie interwencji, któ-
re przede wszystkim zapobiegają ich 
wystąpieniu.

 •

Ekologia na świecie

Jedną z bardziej ekologicznych alternatyw dla spalania drewna opałowego w kominku jest pellet drzewny 
wykonany z trocin i innych produktów ubocznych drewna
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 Tonale cechuje się wyrazistym, zmysłowym designem Nowy SUV Alfa Romeo ma kompaktowe wymiary – długość 4,53 m, szerokość 1,84 m i wysokość 1,6 m
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Nowa Alfa Romeo Tonale
Alfa Romeo zaprezentowała nowy model 
Tonale, który już od kwietnia można bę-
dzie zamawiać. Cen jeszcze nie podano. 

Nowy SUV Alfa Romeo ma kompakto-
we wymiary – długość 4,53 m, szerokość 
1,84 m i wysokość 1,6 m. Tonale cechuje 
się wyrazistym, zmysłowym designem, 
który choć wybiega w przyszłość, jest 
wyraźnie zakorzeniony w historii tego 
modelu. Warto jednak spojrzeć na ce-
chy mające wyznaczać nowe kanony 
stylistyczne, które pozostaną punktem 
odniesienia w przyszłych modelach Alfy 
Romeo: pięciootworowe, aluminiowe 
obręcze kół, zegary w „teleskopowej” 
tablicy rozdzielczej, trzyramienna spor-
towa kierownica i reflektory główne o si-
nusoidalnie wygiętym kształcie. 

Zwłaszcza wnętrze jest zainspirowa-
ne historią wyścigów Alfy Romeo – jest 
silnie skoncentrowane na kierowcy, z ła-
twym dostępem do wszystkich elemen-
tów sterujących.

Od zewnętrznej strony rzucają się 
w oczy światła, zwłaszcza przednie – 
reflektory adaptacyjne (matrycowe) 3+3 
z nową matrycą Full LED. Reflektory 
składają się z trzech modułów. Ostatni 
jest automatycznie aktywowany pod-
czas pokonywania zakrętów, aby za-
pewnić najlepsze możliwe oświetlenie 
boczne. Nowe światła oferują dwie cie-
kawe technologie. Pierwsza z nich, Ada-
ptive Driving Beam, stale dostosowuje 

światła mijania w zależności od pręd-
kości i warunków jazdy; druga, Glare-
-Free High Beam Segmented Technolo-
gy, automatycznie wykrywa ruch przed 
samochodem lub jazdę z przeciwnego 
kierunku, aby uniknąć oślepiania przez 
inne samochody.

O nowoczesności auta stanowią 
także najwyższy poziom łączności 
i całkowicie nowy system multimedial-
ny zaprojektowane tak, aby zapewnić 
aktualizacje Over-the-Air i integrację 
z Amazon Alexa. Dwa duże ekrany Full 
TFT o łącznej przekątnej 22,5 cala są naj-
lepsze w swojej klasie w tym segmencie. 
Dzięki spersonalizowanemu systemowi 
operacyjnemu Android i łączności 4G 
z aktualizacjami Over-the-Air (OTA) ofe-
ruje on również treści, funkcje i usługi, 
które są na bieżąco aktualizowane.

W napędzie mamy już dwie wersje 
zelektryfikowane. Wersje hybrydowe 
są dostępne w dwóch poziomach mocy, 
130 KM i 160 KM, w obu przypadkach 
z napędem na przednie koła, półtora-
litrowym silnikiem spalinowym, nową, 
siedmiostopniową skrzynią biegów z po-
dwójnym sprzęgłem oraz wbudowanym 
silnikiem elektrycznym P2 o mocy 48 V 
i momencie obrotowym 55 Nm, który 
może napędzać koła nawet przy wyłą-
czonym silniku spalinowym.

Wersja Plug-in Hybrid Q4 o mocy 
275 KM z napędem na wszystkie koła 
jest najlepsza w swojej klasie, a jej 

przewidywany zasięg w trybie elek-
trycznym wynosi do 80 km w cyklu 
miejskim. Jest to najmocniejsza i najbar-
dziej wydajna wersja w gamie, z przy-
spieszeniem 0–100 km/h w zaledwie 
6,2 sekundy.

Ofertę silników dopełnia nowy mo-
tor wysokoprężny o pojemności 1,6 litra 
i mocy 130 KM, dysponujący momentem 
obrotowym 320 Nm, zestawiony z sze-
ściobiegową, dwusprzęgłową, automa-
tyczną skrzynią biegów Alfa Romeo TCT 
i napędem na przednie koła. 

AUTONOMICZNA JAZDA NIE 
WYSTARCZA – TOYOTA CHCE 
DRIFTOWAĆ
Toyota Research Institute (TRI) oraz 

Dynamic Design Laboratory Uniwer-
sytetu Stanforda pracowały przez rok, 
by nauczyć Toyotę Suprę GT driftować 
bez kierowcy. Autonomiczna GR Su-
pra jako pierwsza na świecie pokonała 
wyznaczoną trasę driftu bez udziału 
kierowcy, omijając wszelkie przeszko-
dy. To nie zabawa. Prace mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa na drogach 
w przyszłości przez „nauczenie” syste-
mów autonomicznego prowadzenia, jak 
się zachować w niebezpiecznych i eks-
tremalnych sytuacjach, a tym samym 
poprawić bezpieczeństwo na drodze. 
Może się więc okazać, że autonomiczny 
samochód będzie sobie radził na drodze 
o niebo lepiej niż jego właściciel. 

Co roku w wypadkach drogo-
wych w USA ginie prawie 40 tys. osób, 
a na świecie około 1,25 miliona osób. 
Toyota chce zredukować liczbę śmiertel-
nych wypadków do zera. Choć do więk-
szości wypadków dochodzi w zwyczaj-
nych okolicznościach, zdarzają się też 
takie sytuacje, że żeby uniknąć kolizji, 
prowadzący auto musiałby posiadać 
umiejętności kierowcy zawodowego lub 
nawet wyczynowego.

Naukowcy z Toyota Research In-
stitute postanowili pomóc kierowcom, 
wykorzystując technologię jazdy auto-
nomicznej. Przy wsparciu specjalistów 
od tuningu z GReddy oraz legendy driftu 
Kena Gushiego stworzono system, który 
prowadzi pojazd podobnie jak doświad-
czony, profesjonalny kierowca. 

– Dzięki temu projektowi poszerza-
my możliwość kontroli nad autem tak, 
by zwykły kierowca mógł skorzystać 

z instynktów profesjonalnych kierow-
ców wyścigowych w najtrudniejszych 
awaryjnych sytuacjach na drodze. 
Wszystko po to, by zwiększyć bezpie-
czeństwo na drogach – przekonuje Avi-
nash Balachandran, manager z działu 
Human Centric Driving Research w TRI.

Do testów wykorzystano Toyotę GR 
Suprę specjalnie przygotowaną do jaz-
dy driftowej. Charakterystyka ustawień 
układów zawieszenia, kierowniczego, 
przeniesienia napędów została zastoso-
wana zgodnie z regulacjami zawodów 
Formula Drift. Auto ma też profesjonalne 
systemy bezpieczeństwa, w tym klatkę 
i układ gaśniczy. Prototypowa GR Su-
pra została wyposażona w sterowany 
komputerowo gaz, kierownicę, sprzęgło, 
sekwencyjną skrzynię biegów, a także 
hamulce.

Kluczowe było zaprogramowanie 
pojazdu do autonomicznego driftowa-
nia wokół przeszkód na zamkniętym 
torze. Połączono rozległą wiedzę na te-
mat dynamiki pojazdu i jego prowadze-
nia. Przełomem w badaniach okazało 
się zastosowanie eksperymentalnego 
kontrolera NMPC, który jest w stanie 
błyskawicznie przejść od jazdy w głębo-
kim poślizgu do poruszania się z pełną 
przyczepnością, dokładnie analizując 
otoczenie, w tym nawet skraj drogi. Za-
prezentowane oprogramowanie oblicza 
trajektorię poruszania się pojazdu co 
50 milisekund, by zbalansować zachowa-
nie auta na torze. W trakcie testu dane 
z auta były na bieżąco przekazywane 
radiowo do inżynierów.

Prototypowa Toyota GR Supra 
pokonała wyznaczoną trasę na za-
mkniętym torze Thunderhill Raceway 
w Kalifornii, wykorzystując systemy 
jazdy autonomicznej. Choć podczas te-
stu w kabinie cały czas znajdował się 
kierowca, auto poruszało się w trybie 
autonomicznym i samo poślizgami po-
konało trasę.

Udane zakończenie pierwszej fazy 
badań przybliża Toyotę do stworzenia 
systemu, który mógłby wykorzystać kon-
trolowany poślizg, jak w przypadku dri-
ftu, do zapobiegania wypadkom w eks-
tremalnych sytuacjach, gdy na przykład 
na drodze pojawi się gołoledź lub przed 
autem nieoczekiwanie znajdzie się 
przeszkoda.

 PIOTR MYSZORNa zewnątrz łatwo rzucają się w oczy światła, zwłaszcza przednie – reflektory adaptacyjne
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Paweł miał niebieskie oczy, bujne 
blond włosy ze złocistymi refleksami 

– i były to właściwie jedyne zewnętrzne 
cechy, których zazdrościli mu koledzy. 
Gdy miał sześć lat, niefortunnie spadł 
z drzewa i połamał nos tak, że już za-
wsze wyglądał jak mocno doświadczony 
nos boksera. Bez znaczenia, ile się starał, 
miał wątłe ramiona i chude nogi, a cało-
ści dopełniał jego największy kompleks 
– czyli bardzo niski jak na mężczyznę 
wzrost. Nigdy nie był rozchwytywany 
przez kobiety, ale dzięki niezwykłemu 
urokowi, inteligencji i poczuciu humoru 
nie dało się go nie lubić i zawsze miał 
wokół siebie grupę ludzi.

I ta sytuacja nie była może nawet dla 
niego tak dokuczliwa w trakcie studiów 
czy nawet później, ale z czasem Paweł 
poczuł się odstawiony na boczny tor. 
Znajomi zakładali rodziny, wyjeżdżali 
na wakacje, a on stawał się weekendo-
wym kumplem do wychodzenia na piwo 
raz na jakiś czas. Poszukiwania miłości 
przez apki randkowe też nie przynio-
sły wielkich sukcesów. Właściwie nie 
przyniosły żadnych rezultatów, bo wspo-
mniane zewnętrzne cechy bardzo szyb-
ko go dyskredytowały.

Jeśli dołożymy do całości tego obrazu 
pracę, która choć dobrze płatna, to nie 
była już od dawna dla niego satysfakcjo-
nująca, to wyłania się dość smutny obraz 
samotnego przeciętniaka zbliżającego 

się do średniego wieku, który spędzał 
wieczory, oglądając seriale…

Ale Paweł przeciętniakiem jednak 
nigdy nie był. Miał swoje sekrety, o któ-
rych dla bezpieczeństwa nie wiedział 
prawie nikt. Swoje techniczne umiejęt-
ności z pracy zawodowej zdarzało mu 
się czasem przenosić na grunt całkiem 
normalnego życia i jak lubił o sobie my-
śleć – stawał się wtedy kimś pomiędzy 
Robin Hoodem a internetowym trollem, 
ale z rodzaju tych dobrych. Potrafił na-
mieszać na serwerach i stronach firm, 
które według niego postępowały mocno 
wątpliwie etycznie. Mimo to jego dzia-
łania długo pozostawały niezauważone 
dla szerszej grupy ludzi, bo firmy błyska-
wicznie je tuszowały i informacje o ata-
kach rzadko wypływały gdzieś dalej.

Jednak podczas jednej z bezsennych 
nocy Paweł odkrył niezabezpieczone 
dokumenty rządowe, które ujawniały 
machlojki dotkliwie uderzające w grupy 
społecznie już bardzo poszkodowane. 
Niewiele myśląc, pokopiował dokumen-
ty, ale na tym nie zakończył swojej akcji. 
Upublicznił część z nich. 

Następnego ranka jak gdyby nigdy 
nic pojechał do pracy. I choć spodzie-
wał się, że w pewnych sferach wywoła 
zamieszanie, to okazało się, że raczej 
poruszył czuły punkt, który doprowa-
dził do zsunięcia się medialnej lawiny 
skutkującej publicznym poruszeniem 

i zamieszaniem w rządowych kuluarach. 
On sam został szybko okrzyknięty inter-
netowym celebrytą. 

Paweł przyglądał się temu wszyst-
kiemu z zadowoleniem, choć doskonale 
wiedział, że nigdy nikomu nie wyjawi 
prawdy o swojej tożsamości, a szansa, 
że ktoś ją odkryje, jest znikoma. No 
i tutaj się pomylił. Nadepnął na odcisk 
wyjątkowej mendzie i już dwa dni póź-
niej został aresztowany, a jemu samemu 
postawiono zarzuty. Jednocześnie całą 
sprawę szybko starano się zamieść pod 
dywan, żeby jeszcze bardziej nie ośmie-
szać słabych zabezpieczeń materiałów 
rządowych, a Pawłowi nie zapewnić 
jeszcze większego poklasku.

I tak nastąpił kolejny zwrot akcji. 
Zanim on sam wziął się za szukanie 
prawnika, zgłosiła się do niego Aśka. 

Z nieprzeciętną inteligencją, długimi, 
rudymi włosami, śmiesznym, spicza-
stym nosem i ostrym jak brzytwa poczu-
ciem humoru również nie było jej łatwo 
we współczesnym świecie. Z Pawłem 
podzielali także podobne wartości, więc 
dogadali się błyskawicznie.

Finalnie Paweł dostał symboliczną 
karę, a co więcej szybko zatrudniono 
go w jednym z banków w dziale cyber-
bezpieczeństwa. I choć on sam stał się 
także internetowym celebrytą, po latach 
odwróciła się jego zła passa i mógł prze-
bierać wśród zainteresowanych nim ko-
biet – ale już nie chciał. Stworzyli z Aśką 
team doskonały, nie tylko na gruncie 
okołozawodowym. I oboje szybko prze-
kuli w zalety swoje cechy, które przez 
lata uważali za wady. 

 • 
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Z nudów

Omawialiśmy już wiele aspektów zarówno 
domowych, jak i bardziej oficjalnych uro-
czystości. Warto więc przyjrzeć się także 
nieodłącznej ich części, czyli zaprasza-
niu gości.

Podstawowe różnice w etykiecie mię-
dzy zaproszeniami formalnymi a zwy-
kłymi to ton, prezentacja i informacje, 
których można się spodziewać. Warto 
więc o tym pamiętać, żeby zaproszeni 
goście nie mieli wątpliwości co do cha-
rakteru uroczystości czy na przykład 
tego, jak się ubrać.

Na domowe lub niewielkie uroczy-
stości obchodzone w małym gronie, któ-
re nie wymagają od zapraszanych osób 
większych przygotowań, możemy zapro-
sić gości z dwu- lub trzytygodniowym 
wyprzedzeniem. Jeśli jednak chodzi 
o większe uroczystości jak wesela, które 
mogą się wiązać ze sporymi wydatkami, 
a także z koniecznością zaplanowania 
przyjazdu bądź wzięciem urlopu, warto 
wysłać prośbę o zarezerwowanie daty 
(ang. save-the-date) cztery do sześciu 
miesięcy przed uroczystością. Samo ofi-
cjalne zaproszenie może zostać dostar-
czone później – na przykład na dwa–trzy 
miesiące przed planowanym ślubem.

Przyjmuje się, że zaproszenie 
dla pary, która mieszka razem, jest 
adresowane obydwoma imionami 
wymienionymi w kolejności alfabe-
tycznej i w różnych wierszach. Para, 
która nie mieszka razem, otrzymuje dwa 

zaproszenia, każde tylko z imieniem, lub 
jedno zaproszenie z obydwoma imiona-
mi w kolejności alfabetycznej w różnych 
wierszach. 

Warto pamiętać, że zaproszenie, któ-
re zawiera tylko jedno imię i nazwisko, 
jest skierowane do jednej osoby, bez go-
ścia. Zapytanie gospodarza, czy można 
przyprowadzić gościa, może spowodo-
wać bardzo kłopotliwą sytuację.

Bardzo praktyczne jest także umiesz-
czenie na zaproszeniu informacji, czy 
wymagany jest strój formalny, półfor-
malny, biznesowy, czy casualowy.

Oczywiście nie można zapomnieć 
o umieszczeniu na zaproszeniu lokali-
zacji, daty, godziny, rozpoczęcia, a cza-
sem także zakończenia imprezy. Czasem 
można także zaznaczyć datę, do której 
prosimy potwierdzić obecność na uro-
czystości (tzn. RSVP). Przy okazji – warto 
przypomnieć, aby na zaproszenia za-
wsze odpowiadać tak szybko jak to moż-
liwe.  HK

To choroba genetyczna, która występuje 
niezależnie od płci. Dotknięte nią kobiety 
średnio osiągają około 1,75 metra wzro-
stu, zaś mężczyźni ponad 1,9 metra. Około 
75 proc. chorych dziedziczy ją od swoich 
rodziców, a u około 25 proc. to sponta-
niczna mutacja. W jej wyniku uszkodzone 
są włókna sprężyste, a synteza elastyny 
jest zaburzona. Chorzy na zespół Marfana 
cierpią na nieprawidłowości szkieletowe 
oraz liczne, nieraz poważne problemy 
ze strony układu krwionośnego. W prze-
szłości choroba ta prowadziła do śmierci 
około 30. roku życia.

JAKIE SĄ JEJ OBJAWY? U chorych rozpię-
tość ramion jest większa od wysokości 
całego ciała, a jego dolna część jest wi-
docznie dłuższa od tułowia. U 80 proc. 
występuje podwichnięcie soczewek, 
co powoduje zmianę jej położenia. Nie-
wielkie podwichnięcie może nie powo-
dować zaburzeń pola widzenia, jednak 
są one dostrzegalne w zaawansowanych 
przypadkach zespołu Marfana. Choroba 
ta często powoduje też niedomykalność 
zastawki aortalnej, przez co krew prze-
pływa wstecz z aorty do lewej komory 
serca. Wada ta długo nie daje oznak, ale 
w końcu pojawiają się duszności, koła-
tanie serca i ból w jego okolicy. Chorzy 
mają też liczne wady postawy, jak klat-
ka piersiowa szewska (lejkowata, prze-
ważnie u mężczyzn – klatka wygląda 
na zapadniętą) i klatka piersiowa kurza 
(uwypuklony mostek).

CZY ZESPÓŁ MARFANA DA SIĘ LECZYĆ? Cho-
ciaż liczba dolegliwości w tej chorobie 
może przerazić, to nie musi ona elimi-
nować chorych z normalnego życia. 
Kuracja polega na profilaktyce i lecze-
niu chorób współistniejących. Chorzy 
nie powinni podejmować intensywne-
go wysiłku, jednak dostosowane do ich 
możliwości dbanie o formę zapobiega 
komplikacjom ze strony układu serco-
wo-naczyniowego. W przypadku po-
ważniejszej niedomykalności zastawki 
aortalnej stosuje się leczenie zachowaw-
cze lub inwazyjne. Zachowawcze polega 
na podawaniu leków poszerzających na-
czynia krwionośne, a inwazyjne oznacza 
interwencję chirurgiczną, podczas któ-
rej wymienia się uszkodzoną zastawkę 
na zastawkę sztuczną. Odnośnie do pro-
blemu z soczewkami wskazaniem do ich 
usunięcia jest przemieszczenie soczewki 
do komory przedniej, zmętnienie, wtór-
na jaskra, zapalenie błony naczyniowej 
oraz zaburzenia widzenia.

•

Z D R O W I E

Choroba wysokich,  
czyli zespół MarfanaU
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Jak kulturalnie 
zapraszać gości
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Na większe uroczystości jak wesela warto wysłać 
prośbę o zarezerwowanie daty cztery do sześciu 
miesięcy przed uroczystością



1 6 – 2 8  L U T E G O  2 0 2 2 11W W W . N OW Y G O R N I K . P L R O Z M A I T O Ś C I

PROGNOZOWANE PRZYSPIESZENIE INFLACJI W POL-
SCE W 2022 ROKU SIĘGNIE POZIOMU 6,8 PROC. Ko-
misja Europejska ogłosiła swoje progno-
zy gospodarcze dla wszystkich 27 krajów 
Unii. Średnia unijna inflacja szacowana 
jest na poziomie 3,9 proc., natomiast 
w 2023 roku przewidywany jest spadek 
inflacji w Polsce do 3,8 proc., a średniej 
w całej UE do 1,9 proc. Roczna inflacja 
w 2021 roku na poziomie 5,2 proc. była 
najwyższa od 20 lat i znacznie przewyż-
szała średnią w pozostałych państwach 
Unii, gdzie wyniosła 2,9 proc.

MOC ZAINSTALOWANEJ W POLSCE FOTOWOLTAIKI 
NA KONIEC 2021 ROKU WYNIOSŁA 7670 MW. Jest 
to o 93,6 proc. więcej niż na koniec 2020 
roku – wynika z materiałów Agencji 
Rynku Energii. W 2021 roku w Polsce 
przybywało też innych OZE. Moc zain-
stalowana wiatraków sięgnęła prawie 
7117 MW (wzrost o 11,5 proc. r/r)., a moc 
elektrowni biogazowych wyniosła nie-
spełna 260 MW (o 4,7 proc. więcej niż 
rok wcześniej). Niewielki wzrost mocy 
zanotował segment elektrowni na bio-
masę. Ich moc zainstalowana na koniec 
2021 roku sięgnęła nieco ponad 912 MW 
(tylko o 0,6 proc. więcej niż w roku po-
przednim). Bardzo podobnie było w seg-
mencie elektrowni wodnych. 

PONAD 80 PROC. OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
NIE MIAŁO W LATACH 2018–2020 PRACY ANI JEJ 
NIE SZUKAŁO. Jak wynika z raportu NIK,  
z 3 mln osób z niepełnosprawnościa-
mi aż 2,5 mln nie pracuje. Problemem 
jest brak ofert pracy dla takich osób. 
Przy czym większość ofert dotyczy 
pracy za minimalne wynagrodzenie 
i na podstawie krótkoterminowych 
umów. Wśród głównych powodów bra-
ku chęci podjęcia pracy raport wyróż-
nił: ograniczenia związane ze stanem 
zdrowia i niepełnosprawnością, niskie 
kompetencje i wykształcenie, wiek, nie-
dostosowanie miejsc pracy do potrzeb 
niepełnosprawnych, a także obecne 
w przestrzeni publicznej stereotypy. 
Jednocześnie kontrolerzy stwierdzili, 
że część pracodawców traktuje osoby 
z niepełnosprawnością jak tanią siłę ro-
boczą. •

Polscy parlamentarzyści z różnych partii 
na co dzień są podzieleni i trudno im się 
zgodzić w jakiejkolwiek sprawie… z jed-
nym wyjątkiem. Okazuje się, że przedsta-
wicieli różnych stron sceny politycznej 
połączyło piwo serwowane w sejmowym 
bufecie, a raczej jego brak. Złożyli nawet 
w tej sprawie wspólny wniosek do szefo-
wej Kancelarii Sejmu. 

Obecnie posłowie i senatorowie 
mogą w coctail-barze Za kratą w sejmo-
wym hotelu zamówić trunki jednego 
z międzynarodowych koncernów piwo-
warskich. Przedstawiciele województwa 
śląskiego zaproponowali poszerzenie 
jego oferty o piwa warzone w Browa-
rze Zamkowym Cieszyn. Pomysłodawcą 
wniosku był poseł Przemysław Koperski 
(Lewica), a podpisali się pod nim rów-
nież inni parlamentarzyści z regionu: 
Mirosław Suchoń (Polska 2050), Grze-
gorz Gaża (PiS) oraz senator Tadeusz Ko-
peć (PiS). Wnioskodawcy zwrócili uwa-
gę, że przed wojną, w latach 1933–1939, 
piwo warzone w Browarze Zamkowym 
Cieszyn było dostępne w ofercie bufetu 
sejmowego, którego obecnie działający 
bar jest kontynuatorem. W archiwach 

zachowało się 
nawet zdjęcie 
ministra spraw 
zagranicznych 
Józefa  Bec -
ka, na którym 

sączy on cieszyński trunek w tym 
przybytku.

Ponadto w swym piśmie par-
lamentarzyści z ziemi śląskiej 
zwrócili się do szefowej Kancelarii 
Sejmu z inicjatywą, by w holu głównym 
Sejmu lub innym dostępnym miejscu 
zorganizowano czasową wystawę po-
święconą funkcjonowaniu przedwojen-
nego bufetu sejmowego. Jak dotąd nie 
otrzymali oficjalnej odpowiedzi na swój 
wniosek i zawarte w nim postulaty.

MUNDIAL BEZ PIWA?
Mistrzostwa świata w piłce nożnej 

w Katarze odbędą się w tym roku i po-
trwają od 21 listopada do 18 grudnia. 
Wciąż jednak nie wiadomo, czy przy-
jezdni kibice różnych reprezentacji 
będą mogli wypić piwo w trakcie meczu. 
Zgodnie z tamtejszym prawem alkohol 
dostępny jest w hotelach i prywatnych 
klubach, ale spożywanie go w miejscu 
publicznym jest poważnym wykrocze-
niem. Podobno jednak światowa fede-
racja FIFA usiłuje wpłynąć na lokalnych 
decydentów, aby złagodzili oni przepisy 
dotyczące alkoholu na stadionach i w ich 
pobliżu. W grę wchodzą też interesy 
browarów, które są jednym z głównych 
sponsorów tej wielkiej piłkarskiej im-
prezy. Należy do nich koncern AB InBev, 
właściciel między innymi piwa Budwe-
iser. W 2019 roku w trakcie Klubowych 
Mistrzostw Świata w Katarze działała 

już strefa kibica, w której przy-
jezdni fani mogli pić alkohol. 

Ma ona powrócić także w czasie 
mundialu, ale wciąż nie wiadomo, 

jak władze odniosą się do picia piwa 
na stadionach. Jedna z propozycji zakła-
da sprzedawanie piwa o niskiej zawarto-
ści alkoholu. Negocjacje Fify i browarów 
z katarskim rządem wciąż trwają.

SREBRNY HENIEK
Grupa Żywiec wprowadza na rynek 

piwo Heineken Silver, które pomimo 
„dostojnej” nazwy będzie przeznaczo-
ne dla młodych konsumentów. Osoby 
z pokolenia Y i Z ma do niego prze-
konać ekologiczny sposób produkcji 
– do warzenia wykorzystano jęczmień 
ze zrównoważonych upraw, uprawia-
ny z poszanowaniem środowiska na-
turalnego oraz lokalnych społeczności 
i dobrostanu wszystkich gatunków ho-
dowlanych. Władze browaru podkreśla-
ją, że Heineken Silver to lżejsze, mniej 
goryczkowe piwo. Wszystko dzięki in-
nowacyjnemu sposobowi leżakowania 
w temperaturze -1 stopnia Celsjusza, 
przez przynajmniej trzy dni, dzięki cze-
mu jest orzeźwiające i delikatne, przy 
4-proc. zawartości alkoholu. Koncern 
chce, by była to marka pierwszego wy-
boru wśród generacji Z i Y, ponieważ 
odzwierciedla ona wartości i styl życia 
młodych, dorosłych konsumentów. 
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Krzyżówka panoramiczna nr 4

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CNOTA CNOCIE NIE WADZI.
Nagrodę wylosowała: ILONA WUZIK.



12 1 6 – 2 8  L U T E G O  2 0 2 2 R E K L A M A

MOJ S.A. Katowice

strategiczny partner


