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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA:
– Musimy inwestować
rozsądnie, reagować
elastycznie.
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NIE dla rosyjskiego węgla
Jak wypełnić rynkową lukę po
surowcu ze wschodu?
STRONA 4

Więcej węgla? Rząd jest za, ale…
Potrzebna modyfikacja umowy
społecznej?
STRONA 5



Bez węgla nie ma
bezpieczeństwa energetycznego

Więcej węgla w energetyce? Być
może, ale (na razie) tylko do
2049 roku. Wydarzenia tej rangi nie
było w branży górniczej od dawna.
4 kwietnia aulę katowickiej siedziby Głównego Instytutu Górnictwa
wypełnili między innymi szefowie
krajowych producentów węgla
energetycznego,
kierownictwo
Wyższego Urzędu Górniczego,
związkowi liderzy, odpowiedzialny za górnictwo wiceminister oraz
liczni eksperci z najbardziej cenionych ośrodków współpracujących
z sektorem węglowym.
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STRONA 6–7

W trosce o bezpieczeństwo
i środowisko
WFOŚiGW dofinansuje zakup
sprzętu i remont infrastruktury
OSP.



STRONA 8

Pierwsza Toyota tylko na baterie

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

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

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Paliwa nie z Rosji

K

ilka lat temu jeden z amerykańskich polityków przedstawił idealny obraz Rosji. Otóż stwierdził, że jest
to mafijna stacja benzynowa udająca kraj. Ja bym jeszcze do tego obrazu dodał, że jest to także mafijna gazownia. Polski rząd ogłosił, że zrezygnujemy z zakupów
rosyjskiej ropy, gazu i węgla. Co to oznacza? Oznacza
to uniezależnianie się od dostaw ze wschodu, szukanie
innych dostawców i najprawdopodobniej wzrost cen
paliw. Chcę w tym miejscu mocno podkreślić – w sytuacji kiedy Ukraina płaci najwyższą cenę w czasie wojny
z Rosją, cenę krwi żołnierzy i cywilów, mamy moralny
obowiązek stanąć w szeregu krajów ogłaszających
sankcje, dzięki którym Rosja poniesie karę za napaść
na Ukrainę.

J

eżeli do kogoś nie przemawiają argumenty moralne,
powinien wziąć pod uwagę argument może cyniczny,
ale wyjątkowo istotny dla Polski – nie jest tajemnicą,
że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Jeżeli ten kraj
polegnie, Polska może być następnym etapem realizacji
koncepcji Putina. Jego celem jest odbudowa imperium
carskiego.

W

obliczu mafijnych działań Rosji świat zbyt długo
był bierny, a nawet uległy. Europa uzależniła się
od dostaw rosyjskich paliw. Miliardy euro trafiały do
Gazpromu, pełniącego rolę kremlowskiej kasy, z której finansowano rozwój armii. Co dziwniejsze, Putin
nie ukrywał swoich zamiarów. Otwarcie dzielił się
swoimi przemyśleniami na temat Ukrainy, która jego
zdaniem nie zasługuje na niezależną państwowość.
Dawał do zrozumienia, że chce rozszerzyć wpływy
Rosji na kraje kiedyś zależne od Związku Radzieckiego.

M

amy do czynienia z nieobliczalnym szefem mafijnego państwa. Sankcje i pozbawienie go gotówki
za paliwa to najskuteczniejsza broń, zanim, nie daj
Boże, trzeba będzie chwycić za oręż w dosłownym tego
słowa znaczeniu.
•

FELIETON

Ostrożnie z kredytami
Specjaliści żyjący z pouczania innych, jak żyć, pochylili
się z troską nad polskimi domami i odkryli, że wciąż koszmarnie duża liczba gospodarstw ogrzewana jest węglem.
Co jest szkodliwe dla klimatu oraz dla interesów kraju
niechcącego kupować węgla z Rosji.
Gaz, jak podkreślili, nie będzie dobrym rozwiązaniem. Przy jego spalaniu także wydziela się CO2.
Po drugie, przy wydobyciu i przesyłaniu gaz przedostaje się do atmosfery, a jest znacznie bardziej dla niej
szkodliwy od dwutlenku węgla. I po trzecie – też trzeba
go gdzieś kupić. Opowieści o tym, że gazu mamy dosyć,
bo zbiorniki są pełne, brzmią ślicznie do czasu wystąpienia problemów z napełnieniem owych zbiorników.
W rezerwie jest ogrzewanie elektryczne, z grzejników
lub (lepiej) klimatyzacji, ale tylko pod warunkiem że prąd
wytwarzany będzie z OZE. W przeciwnym wypadku
znowu szkodzimy klimatowi i płacimy za emisję CO2.
Rozwiązaniem idealnym mają być pompy ciepła.
Pobór prądu przez nie jest mniejszy od ilości prądu
potrzebnego do ogrzewania pomieszczeń. Najlepiej
razem z pompą instalować panele fotowoltaiczne albo
wiatrak. Oraz nieduży magazyn energii, by wystarczyło
jej na czas niedziałania OZE. Z kolei piecyk gazowy
w kuchni najlepiej zamienić na kilkupalnikową płytę
indukcyjną.
Eksperci dostrzegli, że będzie to wymagało pewnych inwestycji jednorazowych: zakupu i montażu
pompy i wymienników ciepła, wykonania nowej instalacji elektrycznej w budynku, wymiany garnków
i patelni na dostosowane do kuchenek indukcyjnych…
Dojdą jeszcze koszty regularnego serwisowania oraz
usuwania usterek, jakie mogą się pojawić. Za to już
po 15–20 latach, kiedy trzeba będzie wymieniać elementy systemu, na pewno będzie on już w całości
spłacony, a może nawet przyniesie konkretny zysk.
Środki można uzyskać z kredytu bankowego. Tylko
uprzedzają – ostrożnie z kredytami w walutach obcych.

ZBIGNIEW KORWIN

Zderusyfikować ekologię

N

apaść Rosji na Ukrainę jest tragedią dla świata. Bez
względu na wynik tej wojny czekają nas olbrzymie
zmiany. Czy obejmą one także ruchy i idee ekologiczne?
Media poinformowały, że Kreml przekazał około 82 mln
euro europejskim stowarzyszeniom ekologicznym, które
między innymi hamowały inwestycje w zakresie wydobycia gazu łupkowego. Ile dostały organizacje za walkę
z węglem i promowanie gazu? Można się domyślać,
że dużo. Czy nie czas zderusyfikować ekologię?

P

olityka Rosji była jasna od wielu lat – torpedować
starania i przedsięwzięcia zmniejszające uzależnienie od dostaw gazu, ropy i węgla ze wschodu. Od lat
też wiadomo, że Rosjanie nie oszczędzali na wspieraniu tak zwanych pożytecznych idiotów, czyli między
innymi organizacji szermujących słusznymi hasłami,
które były zbieżne wyłącznie z interesami wschodnich
koncernów paliwowych.

C

iekaw jestem, jak zieloni zareagują, kiedy okaże
się, że trzeba będzie bezterminowo, z powodu rosyjskiej agresji, odłożyć ambitne unijne plany ochrony klimatu. Logika podpowiada, że powinni obwinić
o to Rosję, jej imperialną politykę, która podważyła,
a częściowo nawet zburzyła plany dojścia do gospodarki zeroemisyjnej.

W

obecnej sytuacji nie będzie łatwo być wojującym
ekologiem i uniknąć łatki reprezentanta rosyjskich
interesów. Może najwyższy czas, aby ruchy ekologiczne
zrozumiały powagę wynikającą z ataku Rosji na Ukrainę. Zaczyna trzeszczeć światowy ład. Przedłużająca
się wojna spowoduje także niedobór żywności, ponieważ Ukraina jest spichlerzem na skalę globalną.
Jeżeli połączy się grożący wielu krajom głód z politycznymi wstrząsami i globalnym zagrożeniem pokoju,
to może się okazać, że kwestie klimatyczne nie mogą
być na pierwszym planie. Ich znaczenie podkopała
Rosja przy wsparciu pożytecznych idiotów z krajów
Unii Europejskiej.
•

BYŁO, NIE MINĘŁO

Subiektywny przegląd wydarzeń
XXXI SZKOŁA EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ W KRAKOWIE ODBYŁA
SIĘ 11–13 KWIETNIA i jak co roku była okazją do przeglądu
nowości technologicznych, wymiany doświadczeń oraz
dyskusji o perspektywach polskiego górnictwa. Szczególnym kontekstem tegorocznego spotkania była wojna
w Ukrainie i jej gospodarcze reperkusje – także dla
polskiego górnictwa i energetyki. Złożony z kilkunastu
sesji tematycznych program został wzbogacony o wątki
dotyczące następstw rosyjskiej agresji na Ukrainę, zaś
środki zaoszczędzone na materiałach konferencyjnych
wspomogą uchodźców z tego kraju. Zaplanowano też
występy ukraińskich artystów i aukcję ich prac. Tradycyjnie SEP wieńczyła uroczysta gala w krakowskim
Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
W LUTYM BR. POLSKIE KOPALNIE WYDOBYŁY 4,5 MLN TON WĘGLA,
a sprzedaż tego surowca wyniosła 4,8 mln ton. Zapasy spadły do najniższego od lat poziomu 1,4 mln ton. W końcu
miesiąca w górnictwie węgla kamiennego pracowało 76,7
tys. osób – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu.
JANUSZ STEINHOFF – POSTAĆ, KTÓREJ W GÓRNICTWIE NIKOMU
PRZEDSTAWIAĆ NIE TRZEBA – został uhonorowany Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji – zaszczytnym wyróżnieniem środowisk gospodarczych skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

Byłego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, wicepremiera, ministra gospodarki i parlamentarzystę wyróżniono za całokształt osiągnięć oraz zaangażowanie
w sprawy gospodarcze regionu i kraju.
KRAJOWA CENA WĘGLA DLA ENERGETYKI WZROSŁA W LUTYM WOBEC
STYCZNIA O 1,2 PROC. (do 294,10 złotych za tonę), zaś węgiel
dla ciepłownictwa podrożał o 2,9 proc. (do 346,72 złotych
za tonę) – wynika z indeksów cenowych ARP i Towarowej Giełdy Energii. Przed rokiem węgiel dla energetyki
był tańszy o 15,9 proc., a dla ciepłownictwa o 11,5 proc.
LUTY PRZYNIÓSŁ WZROST CEN WĘGLA NA ŚWIECIE – ceny w portach ARA wzrosły o 10,2 proc. w porównaniu do stycznia
2022 roku. To o 189,2 proc. więcej niż przed rokiem.
Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów
ARA wyniosły w lutym 85,37 dolarów za tonę dla węgla
do energetyki oraz 89,02 dolarów za tonę węgla na potrzeby ciepłownictwa.
DO 2030 ROKU JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA zamierza
obniżyć swój ślad węglowy o 30 proc. od roku pomiarowego 2018. Neutralność klimatyczna Grupy ma zostać
osiągnięta do 2050 roku – zakłada zaktualizowana
strategia Grupy JSW.
MARTIN HANCAR ZOSTAŁ PREZESEM I DYREKTOREM GENERALNYM
produkujących prąd i ciepło spółek CEZ Chorzów i CEZ

Skawina. Jednocześnie nadal będzie kierował czeską
Elektrownią Detmarovice. Hancar był już prezesem
CEZ Skawina w latach 2008–2019, a później zasiadał
w radzie nadzorczej tej firmy.
NALEŻĄCY DO SPÓŁKI TAURON WYDOBYCIE ZAKŁAD GÓRNICZY
BRZESZCZE znalazł się na czele opublikowanego przez
Wyższy Urząd Górniczy rankingu efektywności odmetanowania za 2021 rok, z wynikiem 57,11 proc. Brzeszcze
to jedyna polska kopalnia wykorzystująca całość ujętego
metanu. Dwie zasilane tym gazem instalacje kogeneracyjne przetwarzają 20 mln m sześc. czystego metanu,
mogąc wyprodukować rocznie ponad 80 tys. megawatogodzin energii elektrycznej i 250 tys. gigadżuli ciepła.
W BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY GÓRNICZEJ, a wcześniej internatu,
w Czeladzi ma powstać 75 mieszkań na wynajem. Adaptację obiektu na potrzeby mieszkaniowe zleci spółka
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Zagłębie. Koszt
przedsięwzięcia to co najmniej 21 mln złotych.
SZEŚCIU KANDYDATÓW ZGŁOSIŁO SIĘ W TRWAJĄCYM POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM NA STANOWISKO PREZESA SPÓŁKI TAURON POLSKA
ENERGIA. Poprzednie postępowanie, rozpisane w sierpniu
2021 roku, zakończono bez rozstrzygnięcia. Obecnie
obowiązki prezesa Taurona pełni Artur Michałowski.
Nowy konkurs został ogłoszony 26 marca.
•
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TOMASZ ROGALA: Musimy inwestować rozsądnie, reagować elastycznie

Będzie więcej węgla z PGG
NOWY GÓRNIK: Takiego ssania na węgiel – zarówno na międzynarodowych rynkach, jak
i w Polsce – nie było od lat. Wojna w Ukrainie i konieczność uniezależnienia się od surowców ze wschodu jeszcze to zjawisko
pogłębiły. Na ile Polska Grupa Górnicza jest
w stanie zwiększyć produkcję, by zabezpieczyć potrzeby krajowego rynku?
TOMASZ ROGALA: – W tym roku planowaliśmy wydobycie na poziomie 23 mln
ton. By maksymalnie zaspokoić potrzeby
rynku, chcielibyśmy dołożyć do tego około 1 mln ton – będzie to naszym absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o ten rok,
planowanym przy zmniejszonej liczbie
ścian służących do produkcji. W kolejnych latach możliwe jest zwiększenie
potencjału produkcyjnego na poziomie
ponad 1,5 mln ton, trzeba jednak pamiętać o perspektywie co najmniej średnioterminowej. Przygotowanie ściany,
dającej około 700–800 tys. ton węgla,
wymaga 17–18 miesięcy i – przy dzisiejszych cenach stali – około 200 mln zł
nakładów. Dlatego trzeba robić to bardzo rozsądnie, aby uniknąć sytuacji z lat
2020–2021, kiedy po olbrzymich inwestycjach okazało się, że zapotrzebowania
na węgiel nie ma.

i ilości będziemy z tego węgla korzystać
w kolejnych dekadach, to teraz kwestia
dyskusyjna. Z pewnością niemożliwe jest
wcześniejsze odejście od węgla, co postulowały niektóre środowiska. Obecnie potrzebna jest redefinicja tego, jak
ma wyglądać zabezpieczenie energetyczne kraju i w jakim zakresie ma ono
polegać na węglu.

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – W tym roku planowaliśmy wydobycie na poziomie 23 mln ton.
By maksymalnie zaspokoić potrzeby rynku, chcielibyśmy dołożyć do tego około 1 mln ton
ceny spotowe. Na pewno będziemy się
poruszać pomiędzy cenami spotowymi
a tymi, które są możliwe do realizacji,
biorąc pod uwagę wielkość każdego kontraktu z osobna.

Czy PGG stać na inwestowanie w udostępnianie nowych frontów wydobywczych?
– Jednym ze źródeł pokrycia kosztów
tych inwestycji mogą być zwiększone
przychody, obserwujemy bowiem wzrost
międzynarodowych cen węgla energetycznego nawet powyżej 270 dolarów
za tonę. Można sobie wyobrazić, że z tej
ceny będą pokryte koszty inwestycyjne,
które musimy ponieść, jednak to tylko
część tego przedsięwzięcia. Druga, o wiele ważniejsza, dotyczy tego, czy obecne
zapotrzebowanie na węgiel będzie się
utrzymywało w dłuższej perspektywie
czasu – jeżeli bowiem za półtora roku
czy dwa lata – co dzisiaj wydaje się nieprawdopodobne – ma się to zamienić
w kolejny import energii, to tych pieniędzy po prostu szkoda.

Czy poprawa sytuacji rynkowej oznacza
również mniejsze dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych, o które PGG może
wnioskować w myśl znowelizowanej ustawy górniczej? Dotąd wpłynęło 400 mln
złotych.
– Są przygotowywane wnioski o kolejne transze, natomiast to, jaka to będzie
ilość i kiedy wpłynie – to wszystko będzie
zależało od naszego zapotrzebowania
na gotówkę. Miejmy na uwadze to, że im
wyższa cena realizowana na rynku,
tym zapotrzebowanie na gotówkę spada. Wnioskujemy o wsparcie, ponieważ
są pewne zaszłości, które trzeba zasypać. Jednak na pewno będziemy potrzebowali zdecydowanie mniej środków,
niż to było projektowane. To jest efekt
poprawy sytuacji rynkowej i poprawy
w części przychodowej.

Czy – w ślad za wzrostem międzynarodowych cen węgla – również krajowa energetyka skłonna jest więcej płacić za paliwo
z kopalń PGG?
– Ceny cały czas powoli rosną, jednak
staramy się zachować pewien rozsądek
– chcemy odnosić się do indeksów rynkowych, natomiast nie chcemy mówić
o tym, że dla warunków kontraktowych
i dużych wolumenów miałyby to być

Czy wymuszane obecnie przez rynek
zwiększanie wydobycia węgla wiąże się
również z koniecznością weryfikacji umowy społecznej dla górnictwa, zakładającej
stopniowe wygaszanie kopalń do 2049
roku?
– Z pewnością nie chodzi o wywracanie umowy społecznej do góry nogami,
ale o twardość jej zapisów – jej wykonywanie powinno być bardziej elastyczne

i odnosić się do tego, co będzie działo się
na rynkach europejskich i światowych.
Bo co do tego, że zmienimy miks energetyczny i docelowo od węgla odejdziemy – tutaj nie ma obecnie braku zgody.
Natomiast co do tego, w jakim zakresie
REKLAMA

Konieczna jest korekta Polityki energetycznej Polski do 2040 roku, by wzmocnić
rolę węgla?
Badania przeprowadzone z naszej
inspiracji przez Główny Instytut Górnictwa, choć dotyczą okresu przed wojną
w Ukrainie, pokazują, że w roku 2040
zapotrzebowanie na węgiel będzie zdecydowanie wyższe od zakładanego wcześniej. Okres wojenny jeszcze to wszystko
zmienił, pogłębiając zapotrzebowanie
na paliwo węglowe. Będziemy obserwowali kształtowanie się polityki energetycznej w zakresie tego, w jakim procesie
węgiel ma stanowić źródło energii i jak
będzie zabezpieczony. Dzisiaj ewidentnie trwa poszukiwanie jakichkolwiek
źródeł energii innych niż rosyjskie.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA
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Jak wypełnić rynkową lukę po surowcu ze wschodu?

NIE dla rosyjskiego węgla
– Mam nadzieję, że kwiecień, najpóźniej
maj to będzie całkowite odejście od węgla rosyjskiego – zadeklarował w przedostatnim dniu marca premier Mateusz
Morawiecki, informując o skierowaniu
do Sejmu projektu ustawy wprowadzającej zakaz importu i tranzytu przez Polskę
rosyjskiego węgla.
– Wraz z podpisem pana prezydenta
nałożymy całkowite embargo na węgiel – zapowiedział szef rządu. Do tego
samego Polska wezwała wszystkie kraje
Unii Europejskiej. – Wzywaliśmy Komisję Europejską do zdecydowanego działania od pierwszych dni wojny, ale KE
niestety nie podjęła tej decyzji, dlatego
podejmujemy ją sami – mówił premier,
oceniając, iż węgiel z Australii czy z RPA
nie musi być droższy niż rosyjski.

NOWE UNIJNE SANKCJE
OBEJMĄ TAKŻE WĘGIEL?
Kilka dni później szefowa Komisji
Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła projekt kolejnego pakietu sankcji
wobec Rosji związanych z agresją tego
kraju na Ukrainę. – Wprowadzimy zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4
mld euro rocznie, zaproponujemy zakaz
REKLAMA

dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych oraz wprowadzimy
całkowity zakaz transakcji w przypadku
czterech kluczowych banków rosyjskich,
w tym drugiego co do wielkości banku VTB – ogłosiła przewodnicząca KE.
Komisja proponuje też wprowadzenie
zakazu importu o wartości 5,5 mld euro
obejmującego różne produkty: od drewna po cement i od owoców morza po alkohol. Kolejne unijne sankcje wymagają jednak jednomyślności wszystkich
27 państw członkowskich.

JEŚLI NIE Z ROSJI, TO SKĄD?
Polski sektor elektroenergetyczny
jest niezależny od dostaw węgla importowanego, a dla pozostałych sektorów
gospodarki możliwe jest przekierowanie
dostaw na inne kierunki. W 2021 roku
z Rosji do Polski zaimportowano około
8 mln ton węgla energetycznego, zaś surowiec z Rosji importowany jest przede
wszystkim przez podmioty prywatne
i wykorzystywany do zaspokojenia
potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw oraz małych
ciepłowni. Import węgla zostanie zastąpiony przede wszystkim poprzez zwiększenie importu z kierunków zamorskich

– oceniają przedstawiciele rządu. – Import węgla z Rosji wyniósł w zeszłym
roku 8 mln ton i konsekwentnie jest
zmniejszany. 8 mln ton to nie jest dużo
i przy 50 mln ton całości polskiego wydobycia jesteśmy w stanie szybko odejść
od tego importu. Zwiększenie polskiego
wydobycia, ale też import z Australii,
RPA, Kanady i z innych kierunków zamorskich w krótkim czasie pozwoli nam
te zapasy uzupełnić – ocenia minister
klimatu i środowiska Anna Moskwa.

CZYM ZASTĄPIĆ ROSYJSKI
WĘGIEL?
Prezes katowickiego Węglokoksu
Tomasz Heryszek przyznaje, że rosyjski
węgiel był przez wiele lat uzupełnieniem
węgla polskiego, szczególnie na rynku
mniejszych przedsiębiorstw, lokalnych
ciepłowni i innych odbiorców komunalnych. Potrzebny był zwłaszcza węgiel
ze środkowej Syberii o niskiej zawartości
siarki, sprowadzany był też tzw. niesort.
W przypadku wprowadzenia embarga
na rosyjski węgiel przestaną wjeżdżać
do Polski wagony wypełnione surowcem
ze wschodu. Konieczny będzie import
z innych kierunków drogą morską. Istotnym parametrem jest tu ograniczona

możliwość wyładunku w portach. W Polsce jest to możliwe w Porcie Północnym, porcie w Gdańsku oraz w portach
płytkowodnych Szczecin–Świnoujście.
– Trzeba jednak pamiętać, że operacje
logistyczne w portach podbijają cenę
surowca. Musi też nastąpić pewne przeformatowanie systemu finansowania
takiego importu, ponieważ jeśli chodzi
o ceny, kiedyś za 100–120-tysięczny ładunek trzeba było zapłacić około 40 mln
złotych, dziś 120 mln złotych. Ważne jest
też pytanie, czy, gdzie i jakim kosztem
jesteśmy w stanie magazynować ten węgiel oraz czy jesteśmy w stanie zapewnić
dostawę just in time. Z pewnością jesteśmy w stanie wypełnić lukę po węglu
rosyjskim importem z innych krajów,
jednak ma to swoją cenę – komentuje
prezes Węglokoksu, wskazując, że obok
importu z Kolumbii, RPA czy Australii
możliwe jest też sprowadzanie węgla
na przykład z krajów Afryki Środkowej
czy Mozambiku. – Jest wiele różnych
rynków węglowych. Tylko pytanie, czy
musimy importować źródła energii
z drugiego końca świata, jeżeli mamy
ją we własnych zasobach? – podsumowuje Tomasz Heryszek.
MH
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Potrzebna modyfikacja umowy społecznej?

Więcej węgla? Rząd jest za, ale…
– Umowę społeczną trzeba notyfikować
w Komisji Europejskiej w obecnej formie,
ale zdajemy sobie sprawę, że przy tym,
co spowodowała wojna w Ukrainie, trzeba
pewne rzeczy zmodyfikować. Myślę o osi
czasu, czyli funkcjonowaniu poszczególnych kopalń, bo okazuje się, że węgiel
jednak będzie potrzebny.
Tu wiele zdecydowanie zmieniło się
od czasu, kiedy podpisywaliśmy umowę
społeczną. Rząd się do tego przychyla,
ale nie jest to takie proste w realizacji
– mówił po spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników szef śląskiego OPZZ Wacław

Czerkawski. 7 kwietnia zespół spotkał
się online, by rozmawiać między innymi
o zmianach w krajowej polityce energetycznej wobec agresji Rosji na Ukrainę,
a także o realizacji umowy społecznej
o transformacji górnictwa.

WOJNA ZWIĘKSZYŁA
ROLĘ WĘGLA
Ze strony rządowej w spotkaniu
uczestniczyli między innymi wiceminister
aktywów państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Piotr Pyzik,
a także wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Wacław Czerkawski,

który jest współprzewodniczącym zespołu ze strony społecznej, ocenił, że głos
wiceministra Pyzika w kontekście przedstawionych w końcu marca założeń
zmian Polityki energetycznej Polski do
2040 roku był bliski spojrzeniu związkowców. Przedstawiciele rządu deklarowali
odejście od gazu jako paliwa w nowych
inwestycjach w energetyce zawodowej.

POTRZEBNE WSPARCIE
ZAPLECZA GÓRNICZEGO
Przedstawiciele strony społecznej
mają być powołani do prac przy tworzeniu mechanizmów transformacji Śląska
– w zakresie ustaleń umowy społecznej.

Podczas kwietniowego spotkania zespołu
rozmawiano także o sytuacji firm sektora
okołogórniczego w kontekście zmian warunków ich funkcjonowania przy transformacji górnictwa, a także o zakazie importu rosyjskiego węgla. Reprezentanci
rządu przypomnieli, że ta ostatnia sprawa jest obecnie przedmiotem intensywnych prac w Sejmie. Wiceminister Pyzik
zaprosił przedstawicieli firm zaplecza
górniczego na spotkanie do Warszawy
– ma ono dotyczyć wsparcia tych podmiotów, także w kontekście strat związanych z zamknięciem rynku rosyjskiego.
Kolejne spotkanie Zespołu Trójstronnego
zaplanowano na 4 lipca.
MH
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WIĘCEJ WĘGLA W ENERGETYCE? BYĆ MOŻE, ALE (NA RAZIE) TYLKO DO 2049 ROKU.
Wydarzenia tej rangi nie było w branży górniczej od dawna.
4 kwietnia aulę katowickiej siedziby Głównego Instytutu
Górnictwa wypełnili między innymi szefowie krajowych
producentów węgla energetycznego, kierownictwo Wyższego
Urzędu Górniczego, związkowi liderzy, odpowiedzialny
za górnictwo wiceminister oraz liczni eksperci z najbardziej
cenionych ośrodków współpracujących z sektorem węglowym.

HANNA K R Z YŻOWSK A

Powodem tego swoistego górniczego
szczytu była prezentacja zainicjowanego
przez Polską Grupę Górniczą opracowania
poświęconego zapotrzebowaniu na energię i źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku, wraz z analizą ryzyka
w tym zakresie. Analiza, w której przygotowaniu wzięli udział naukowcy między
innymi z GIG, Politechniki Śląskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, daje nadzieję
na lepsze czasy dla węgla.
Taki kierunek potwierdził również
przebywający tego samego dnia w Katowicach wicepremier i szef resortu aktywów państwowych, Jacek Sasin. Jednak wciąż jeszcze horyzont korzystania
z tego paliwa wyznaczany jest przez wpisany do umowy społecznej dla górnictwa
rok 2049.

POTRZEBNE OZE, ATOM,
GAZ I… WĘGIEL
Raport, przygotowany pod redakcją dr. Stanisława Tokarskiego z GIG,
wskazuje, że w 2040 roku jedna trzecia wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej nadal będzie pochodzić z węgla kamiennego, którego łączne zużycie
w energetyce i ciepłownictwie wyniesie
wówczas około 26,4 mln ton. Przeprowadzone jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie badania potwierdziły,
że w perspektywie najbliższych dwóch
dekad rola węgla w energetyce będzie
większa, niż prognozowano to w oficjalnej Polityce energetycznej Polski do
2040 roku. Eksperci wskazują na konieczność korekt w PEP 2040, zwracając przy tym uwagę także na ryzyka związane na przykład z możliwym
przesunięciem terminów uruchomienia w Polsce energetyki atomowej czy
energetyki wiatrowej na morzu. Jednocześnie specjaliści podkreślają, że –
obok kontynuacji projektów dotyczących atomu i OZE – Polska nie powinna
rezygnować z już realizowanych i planowanych inwestycji gazowych, a także
zachować ostrożność w redukowaniu
mocy węglowych.
CZYSTY WĘGIEL – IM SZYBCIEJ,
TYM LEPIEJ
Inwestycje w czyste technologie węglowe są częścią podpisanej w maju ub.r.
umowy społecznej dla górnictwa. O ich
szybką realizację zaapelował podczas
katowickiego spotkania szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.
– Apeluję również, żeby uświadamiać
polskiemu społeczeństwu, że produkcja energii konwencjonalnej po pierwsze nie jest brudna, po drugie – nie jest
droga. Powinniśmy inwestować w konwencjonalne źródła energii, które dają
bezpieczeństwo energetyczne oraz tani
i czysty prąd – mówił związkowiec.
Wiceminister aktywów państwowych

Piotr Pyzik, odpowiedzialny w tym resorcie za sprawy górnictwa, przypomniał, że polska polityka energetyczna opiera się na kilku filarach. Jednym
z nich jest budowa niskoemisyjnego systemu energetycznego, opartego głównie na źródłach odnawialnych i atomie,
a przejściowo także na gazie.

Pyzik przyznał jednak, że obecna sytuacja prawdopodobnie wymusi zmiany
miksu energetycznego, co może skutkować zwiększeniem zapotrzebowania
na węgiel – w tym zakresie eksperci prognozują kilka możliwych scenariuszy.
– Transformacja energetyczna opiera się
i musi się opierać na przesłankach, które towarzyszyły nam przed wybuchem
wojny w Ukrainie – czyli bilans energetyczny, rozumiany jako fakt, że każdy obywatel naszego kraju ma w domu
prąd, że stać go na ten prąd i że ten prąd
jest polskiej produkcji. To są podstawy
polskiej suwerenności – podkreślał wiceminister Piotr Pyzik.

SASIN: PEP 2040 DO KOREKTY
Tematyka energetyczna zdominowała również posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Dialogu Społecznego, rozpoczęte w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim
w Katowicach w czasie, gdy w GIG prezentowano jeszcze najnowszy raport
naukowców. Uczestniczący w posiedzeniu wicepremier Jacek Sasin zapewnił
o intencjach rządu, by energetyka węglowa mogła w Polsce funkcjonować
w znacznie dłuższej perspektywie czasowej, będąc stabilizatorem systemu
energetycznego.

Dla Polski jest to pierwszy
od kilkudziesięciu lat moment,
kiedy możemy uwolnić się
od energii ze wschodu, bardzo
niestabilnej i – o czym dziś
wszyscy doskonale wiemy –
zbrodniczej. To jedyna opcja,
jednak trzeba zdawać sobie
sprawę, że będziemy musieli
płacić trochę więcej. Jest jasne,
że obecnie Europa będzie szła

Bez węgl

bezpieczeń

Wydarzenia tej rangi nie było w branży górniczej od dawna. Powodem tego swoistego górniczego
szczytu była prezentacja zainicjowanego przez Polską Grupę Górniczą opracowania poświęconego
zapotrzebowaniu na energię i źródła energii pierwotnej w perspektywie 2040 roku, wraz z analizą ryzyka
w tym zakresie

w kierunku dostaw surowców
energetycznych z innych niż
wschodni kierunków.
Szef MAP ocenił, że w obliczu wojny
w Ukrainie plany związane z górnictwem i energetyką muszą być poddane
– jak mówił – „kolejnemu przemyśleniu”
i korektom. Przypomniał, że przedstawione 29 marca br. założenia zmian
PEP 2040 zakładają uzupełnienie planu transformacji energetycznej o nowy
dział: bezpieczeństwo energetyczne
Polski.
Jacek Sasin przyznał, że jeszcze
przed agresją Rosji na Ukrainę nastąpił
skokowy wzrost cen surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, ale
też paliw płynnych. – To spowodowało,
że musimy ponownie zdefiniować nasze
energetyczne bezpieczeństwo, przede
wszystkim przemyśleć ten model transformacji, który zakładał po pierwsze
odejście od węgla, po drugie zakładał
jako paliwo przejściowe gaz ziemny,
a w finale podstawowy miks energetyczny miał być tworzony przez OZE
i energię jądrową – mówił wicepremier,
podkreślając, iż do końca tego roku Polska zapewni sobie niezależność od paliwa gazowego z Rosji.

WIĘCEJ WĘGLA? TAK, ALE
TYLKO DO 2049 ROKU
Lepsze lata idą także dla węgla.
– Chcemy dzisiaj spowodować, że energetyka węglowa będzie mogła funkcjonować w znacznie dłuższej perspektywie
czasu, a docelowo również ta energetyka

węglowa byłaby stabilizatorem całego
naszego systemu energetycznego – zadeklarował Sasin.
– Musimy również zmierzyć się
z modyfikacją planu dla górnictwa
w perspektywie wieloletniej, na razie
pewnie tej krótszej, ale wymagającej
bardzo szybkich decyzji chociażby
w zakresie inwestycji w sektor. W poprzednich latach, kiedy kierunek był
tylko w jedną stronę, prowadzenie dużych inwestycji było bezcelowe. Dzisiaj
ta sytuacja się zmienia. Wiemy, że będziemy potrzebowali węgla znacznie
dłużej i będziemy potrzebować go,
nawet w bliskiej perspektywie, więcej niż dotychczas – przekonywał szef
MAP. Nawiązując do decyzji polskiego
rządu o embargu na węgiel rosyjski,
zaznaczył, że choć w praktyce oznacza to zmianę kierunków importu, najlepiej byłoby go zastępować krajową
produkcją.
– W pełni zgadzamy się co do potrzeby inwestycji zwiększających wydobycie,
ale również inwestycji w sektor energetyki węglowej – zmierzamy do tego, aby
utrzymać w dłuższej perspektywie czasu
możliwość pracy bloków węglowych,
nawet dłużej niż okres ekonomicznego
uzasadnienia. Zdajemy sobie sprawę,
że kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest ponad ekonomicznymi rachunkami – uważa Jacek Sasin.
Już po jego katowickim wystąpieniu
resort aktywów sprecyzował, że wprawdzie w krajowej polityce energetycznej
ma nastąpić zwiększenie wykorzystania węgla ponad to, co było planowane
przed rosyjską agresją na Ukrainę, z wykorzystaniem węgla nie wykraczamy
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ństwa energetycznego
jednak poza zapisany w umowie społecznej rok 2049.
– Nie chodzi o wydłużenie funkcjonowania energetyki węglowej poza
2049 rok, ale o zwiększenie jej wykorzystania w stosunku do założeń, które
mieliśmy przed nastąpieniem rosyjskiej
inwazji na Ukrainę. Dotychczas zakładaliśmy, że bloki węglowe szybciej
i w większym stopniu będą zastępowanie blokami gazowymi, a teraz widać
już, że w większym stopniu nastąpi
przejście bezpośrednio ze źródeł węglowych na źródła odnawialne i atom
– wyjaśnił rzecznik resortu aktywów
Karol Manys.

ZWIĄZKOWCY
ZDEZORIENTOWANI
W ocenie szefa regionalnej „S” Dominika Kolorza informacje przedstawicieli rządu na temat kierunku zmian
w polityce energetycznej państwa są niespójne. – Co innego mówi pan premier
Morawiecki, co innego pani minister
Moskwa, a co innego pan premier Sasin.
Oczekujemy, żeby był jakiś spójny przekaz strony rządowej i na razie tego nie
ma – powiedział.

Potrzebujemy szybkiej decyzji,
czy rzeczywiście opieramy nasze
bezpieczeństwo energetyczne
na polskim węglu, czy będziemy
w dalszym ciągu mówić
o bezpieczeństwie opartym
na cudzym uranie czy cudzym
gazie.
W ocenie związkowców w zapowiedziach dotyczących modyfikacji polskiej
strategii energetycznej stronę społeczną
niepokoją elementy związane z dalszą
realizacją unijnej polityki klimatycznej,
która – oparta w dużej mierze na zastępowaniu w energetyce węgla gazem
ziemnym – „najzwyczajniej w świecie
zbankrutowała”.
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” Jarosław Grzesik wskazał, że zmiana modelu
rozwoju energetyki wymaga szybkich
i konkretnych decyzji, a wypowiedzi
rządzących w tej kwestii ocenił jako
pełne ogólników. – Jeżeli mówimy dzisiaj, że musimy zastąpić rosyjskie węglowodory chociażby polskim węglem,
czy to kamiennym, czy to brunatnym,
to musimy już dzisiaj zacząć prowadzić
inwestycje. Potrzebujemy szybkiej decyzji, czy rzeczywiście opieramy nasze
bezpieczeństwo energetyczne na polskim węglu, czy będziemy w dalszym
ciągu mówić o bezpieczeństwie opartym

na cudzym uranie czy cudzym gazie –
skomentował Jarosław Grzesik.

CO NA TO PRODUCENCI
WĘGLA?
Na ostateczny kształt krajowej polityki energetycznej czekają producenci
węgla. Prezes Polskiej Grupy Górniczej
Tomasz Rogala powiedział, że aby kopalnie mogły w pełni zaspokajać obecny i prognozowany popyt na węgiel,
potrzebne jest zapewnienie stabilności
działania sektora węglowego w dłuższej perspektywie czasowej oraz środki
na inwestycje.
Jak mówił, na przygotowanie do eksploatacji nowego frontu wydobywczego
potrzeba 17–20 miesięcy, zaś udostępnienie ściany dającej około 700–800 tys.
ton węgla kosztuje około 200 mln złotych. Rogala ocenił, że umowa społeczna, zakładająca stopniowe wygaszanie
polskich kopalń węgla energetycznego
do 2049 roku, wymaga uelastycznienia.

– Nie chodzi o wywracanie umowy
społecznej, ale o twardość jej zapisów –
jej wykonywanie powinno być bardziej
elastyczne i odnosić się do tego, co będzie działo się na rynkach europejskich
i światowych. Bo co do tego, że zmienimy
miks energetyczny i docelowo od węgla
odejdziemy – tutaj nie ma obecnie braku
zgody. Natomiast co do tego, w jakim zakresie i ilości będziemy z tego węgla korzystać w kolejnych dekadach, to obecnie kwestia dyskusyjna – mówił Rogala.
Prezes wydobywającej około 10 mln ton
węgla rocznie podlubelskiej Bogdanki
Artur Wasil zwrócił uwagę, że aby udostępnić nowe złoża i zwiększyć wydobycie, Bogdanka potrzebuje inwestycji
w nowe szyby, a przygotowanie inwestycji w tym zakresie to proces czasochłonny, dodatkowo komplikowany przez postawę organizacji ekologicznych.
Prezes WUG Adam Mirek apelował o lobbing na rzecz uproszczenia
i ulepszenia przepisów warunkujących
działalność firm górniczych. – Szacuję, że lepsze prawo i wyeliminowanie
złych, często sprzecznych ze sobą przepisów może oznaczać od 5 do 15 proc.
oszczędności w działaniu przedsiębiorstw wydobywczych, bez szkody dla

bezpieczeństwa – przekonywał szef nadzoru górniczego.

WĘGIEL – SKĄD I ZA ILE?
Prezes Węglokoksu Tomasz Heryszek
nie ma wątpliwości, że – wobec obecnej
sytuacji na międzynarodowych rynkach
– musimy przyzwyczaić się do wysokich
cen surowców energetycznych, wysokiej
inflacji i wysokich cen energii.
– Sądzę, że pozostaniemy w warunkach wysokich cen surowców energetycznych. Świat zachodni jest zainteresowany tanią energią, natomiast państwa,
które tę energię sprzedają, są zainteresowane dokładnie czymś odwrotnym –
sprzedażą w najwyższych cenach – mówił prezes, wskazując, iż dzisiaj, w dobie
wojny w Ukrainie, wszyscy poszukują
węgla i próbują dywersyfikować źródła
gazu – dlatego muszą liczyć się z tym,
że będą płacić więcej.

– Przed Europą, a na pewno przed
nami, staje absolutna konieczność powiązania się z kierunkami zarówno
w Europie Zachodniej, jak i USA. Dla
Polski jest to pierwszy od kilkudziesięciu
lat moment, kiedy możemy uwolnić się
od energii ze wschodu, bardzo niestabilnej i – o czym dziś wszyscy doskonale
wiemy – zbrodniczej. To jedyna opcja,
jednak trzeba zdawać sobie sprawę,
że będziemy musieli płacić trochę więcej. Jest jasne, że obecnie Europa będzie
szła w kierunku dostaw surowców energetycznych z innych niż wschodni kierunków. Jednocześnie okresy kryzysów
zawsze powodowały ożywienie w nauce,
która rusza z nowymi pomysłami, odkryciami, technologiami. Stąd należy
starać się powiązać obecne działania
z rozwojem technologicznym – wskazał
Tomasz Heryszek.
•

8

16–30 K WIETNIA 2022

Z I E L O N A

S T R E F A
Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

WFOŚiGW dofinansuje zakup sprzętu i remont infrastruktury OSP

NOWY GÓRNIK

W trosce o bezpieczeństwo i środowisko
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
także w tym roku sfinansuje zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie
śląskim, wesprze termomodernizację
ich siedzib oraz Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze.
– Każdego dnia doświadczamy tego,
jak ważną częścią naszego społeczeństwa są Ochotnicze Straże Pożarne.
Szczególnie teraz, wiosną, kiedy co dnia
mamy praktycznie do czynienia chociażby z wypalaniem traw – a to działanie, które szkodzi środowisku naturalnemu – tłumaczy prezes Funduszu
Tomasz Bednarek, podkreślając, iż
WFOŚiGW ma możliwość wsparcia tych
jednostek i – ogłaszając kolejne nabory
wniosków w tym zakresie – robi to już
kolejny raz. – Ten rok jest szczególny
poprzez zaangażowanie strażaków nie
tylko w akcje ratowniczo-gaśnicze, ale
także pomoc w szczególnej sytuacji,
z którą mamy do czynienia w Ukrainie. Dlatego strażacy ochotnicy jeszcze
bardziej potrzebują wsparcia w celu
uzupełnienia sprzętu, który przekazali
kolegom w tym kraju – mówi szef katowickiego Funduszu.
PIENIĄDZE DLA STRAŻAKÓW. Strażacy
ochotnicy mogą liczyć na pełne dofinansowanie zakupu sprzętu, dofinansowanie termomodernizacji siedzib OSP,
które w tym roku wyniesie do 50 tys.
złotych na jednostkę, oraz kontynuację
zeszłorocznego, cieszącego się dużym
zainteresowaniem pilotażowego programu polegającego na dofinansowaniu
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z województwa śląskiego. W tym roku
przewidziano na ten cel 300 tys. złotych. – To wsparcie jest niezwykle potrzebne. Pozwoli dofinansować sprzęt
dla OSP, jaki przekazywali druhowie
ochotnicy naszym braciom z Ukrainy,
którzy są w potrzebie, walczą z pożarami, a także giną, niosąc pomoc – skomentował wiceprezes Oddziału Zarządu
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej

województwa śląskiego, poseł PiS Waldemar Andzel.
DAR SERCA DLA UKRAINY. Śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kleszczewski, podkreśla, że kiedy w marcu
śląscy strażacy rozpoczęli akcję zbierania sprzętu dla Ukraińców, nikt nie pytał
o to, czy dostanie nowy sprzęt – druhowie dzielili się tym, co mieli. – To ważne,
by podkreślić, że druhowie nie oczekiwali tego, co teraz otrzymują. To tylko
delikatna rekompensata za to ogromne
serce, które przekazali – to było kilkaset
palet, siedem tirów pojechało na granicę
– wyliczał komendant. Polscy strażacy
są – za pośrednictwem oficerów łącznikowych – w stałym kontakcie z kolegami
z Ukrainy i są gotowi do dalszej pomocy.
– Trudno ocenić, z czym muszą się teraz

zmagać ukraińscy strażacy – działają
pod ogniem, wchodzą w miejsca, z których wszyscy uciekli, których nie znają,
gdzie mogą na nich czekać miny, niewybuchy, drastyczne widoki, które w naszej
normalnej pracy rzadko się widzi – powiedział nadbrygadier Kleszczewski.
NABORY ROZPOCZĘTE. Procedury wsparcia dla strażaków już ruszyły. W ostatnim czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił nabór wniosków
na zakup sprzętu i wyposażenia dla
jednostek służb ratowniczych z terenu
województwa śląskiego w ramach zadań
dotyczących doposażenia i zapewnienia
gotowości Młodzieżowym Drużynom
Pożarniczym. Dotacja może wynieść
nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej

niż 15 tys. złotych dla jednej jednostki OSP. Wnioski wraz z załącznikami
należy składać w siedzibie Funduszu
w Katowicach do 31 maja 2022 roku lub
do wyczerpania środków – w razie zapotrzebowania 300-tysięczna pula może
zostać zwiększona. WFOŚiGW rozpoczął
także nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków OSP, w tym zastosowaniu w nich
odnawialnych źródeł energii. Możliwe
jest dofinansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z czego połowa
(do 50 tys. złotych) w formie dotacji,
a połowa w formie preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków będzie się odbywał w kilku rundach – pierwsza zakończy się 30 kwietnia, a kolejne z końcem
maja i końcem czerwca.

HANNA KRZYŻOWSKA

WPŁYW SAMOLOTÓW NA GLOBALNE OCIEPLENIE. Naukowcy obliczyli, że lotnictwo przyczynia się do globalnego ocieplenia wywołanego przez człowieka o około 4 proc.
bardziej niż większość krajów na świecie. Spalanie paliwa do silników odrzutowych powoduje emisję zarówno CO2,
jak i tlenku azotu, sadzy i aerozoli siarczanowych, które oddziałują z atmosferą
i mają wpływ na klimat na różne sposoby. Podczas lotu samolot emituje około
100 razy więcej CO2 niż autobus lub pociąg, a emisje światowego lotnictwa wynoszą około 1 mld ton CO2 rocznie — czyli więcej niż emisje większości krajów,
w tym Niemiec. Szacuje się, że lotnictwo
odpowiada za 2,4 proc. globalnej rocznej
emisji CO2, z czego większość pochodzi
z podróży komercyjnych. Inne szacunki

wykazują, że zanieczyszczenie powietrza wytwarzane przez samoloty odpowiada za około 16 tys. przedwczesnych
zgonów rocznie. Ograniczenie emisji
będzie wymagało wielu nowych rozwiązań, ale najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie wpływu lotnictwa
na klimat i zdrowie jest rzadsze latanie.
POWRÓT NORWESKICH MORSÓW. W 2018 roku
na norweskim archipelagu Svalbard
odnotowano 5503 morsy. Ma to miejsce po prawie całkowitym zniknięciu
tych zwierząt w 1952 roku z powodu
ponad kilkuset lat polowań na nie. Morsy to duże, drapieżne ssaki morskie, których długość ciała może przekraczać 4
metry, waga dochodzić do 1700 kilogramów, a ich ciało pokrywa gruba, pofałdowana skóra o grubości 3,5 centymetra.

OPAKOWANIA INSPIROWANE KALMARAMI.
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opracowali materiał regulujący
temperaturę jednorazowych kubków
do kawy, toreb na zakupy i pudełek
przeznaczonych do wysyłek, który został zainspirowany sposobem, w jaki
zmienia kolor skóra kałamarnicy.
W porównaniu z tradycyjnymi foliami
metalicznymi nowy materiał umożliwia kontrolowanie temperatury przy
minimalnym zużyciu energii. Naśladując kałamarnicę, naukowcy stworzyli
metalowe struktury rozpadające się
podczas rozciągania folii, co pozwala
na odprowadzenie ciepła przez szczeliny, z kolei gdy materiał jest luźniejszy,
ciepło zostaje zatrzymane.

•

Ekologiczne wiadomości
WYMIERAJĄCE DRZEWA BRAZYLIJSKICH LASÓW.
Drzewo araukaria z brazylijskiego Lasu
Atlantyckiego może wyginąć w ciągu najbliższych 50 lat z powodu polityki państwa, która pozwala na ich wycinanie.
Chociaż gatunek jest krytycznie zagrożony i obowiązuje zakaz jego nielegalnego
wyrębu, rządy stanów Paraná i Santa
Catarina nadal zezwalają na wycinanie
tych drzew w ramach projektów robót
publicznych. Lasy araukarii zajmują
dziś zaledwie 2 proc. ich historycznego
zasięgu, rozrzucone we fragmentach
lasów o powierzchni zaledwie 3600 km2.
Choć gatunek ten istnieje od ponad
200 mln lat i przetrwał nawet wymieranie dinozaurów, to może ulec zagładzie
za sprawą zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka.

W W W.NOW YGORNIK .PL
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SUV o nazwie bZ4X to pierwszy model, który powstał na nowej platformie eTNGA

Oprócz niezłego zasięgu Toyota oferuje także gwarancję na baterie trwającą aż osiem lat

Pierwsza Toyota tylko na baterie
Toyota bZ4X, pierwszy samochód tej marki z bateryjnym, wyłącznie elektrycznym
napędem, jest gotowa do wprowadzenia
do sprzedaży w Europie. Pojawi się na naszych drogach latem.

FORD MUSTANG CALIFORNIA
No dobra, dość tych elektryków –
oto stary, dobry Ford Mustang w letniej
wersji California. To samochód dla wielbicieli tradycyjnych silników. Pod maską ma pięciolitrowy silnik V8 o mocy
450 KM i maksymalnym momencie obrotowym 529 Nm. Z sześciobiegową skrzynią manualną rozpędza się do 100 km/h
w 4,8 sekundy, ale 10-biegowy automat
potrzebuje na to tylko 4,5 sekundy. Ford
coś tam jeszcze pisze w informacjach
o chłodzonych i podgrzewanych siedzeniach w standardzie, systemie multimedialnym SYNC3, 19-calowych kołach
czy specjalnych symbolach w różnych
miejscach, ale komu to potrzebne, jak się
ma pod butem 450 KM? A, no i do tego
wiatr we włosach, bo California to kabriolet z miękkim, składanym dachem.

Z ciekawostek warto za to odnotować
system Good Neighbour, czyli Dobrego
Sąsiada. W tym trybie samochód w określonych porach dnia unika nadmiernego
hałasowania i automatycznie ogranicza
dźwięki wydechu.

ELEKTRYCZNY MIKRUS
DO DOWOZU PIZZY
Ten śmieszny samochodzik to całkiem niegłupie rozwiązanie dla rosnącego segmentu dostawców działających
w zatłoczonych centrach miast. Dowóz
jedzenia, zakupów czy niewielkich przesyłek nie wymaga większego pojazdu.
Opel Rocks e w wersji dostawczej
ma zaledwie 2,41 m długości, 1,39 m szerokości, 1,52 m wysokości i 7,20 m średnicy zawracania, co oznacza, że może
swobodnie manewrować w ciasnych
zaułkach.
Rocks e Kargo oferuje przy tym ponad 400 litrów funkcjonalnej przestrzeni
ładunkowej przy ładowności 140 kilogramów. W miejscu, gdzie w standardowym dwuosobowym Rocks e jest fotel
pasażera, w wersji Kargo urządzono modułowy przedział towarowy, oddzielony
od kokpitu pionową przegrodą.
Dostęp do przewożonego ładunku jest możliwy zarówno przez drzwi
pasażera, jak i bezpośrednio z fotela
kierowcy. W tym drugim przypadku
wystarczy po prostu odchylić poziomą
osłonę przedziału towarowego w kierunku do okna. Jeżeli rozładunek ma się
odbywać przez drzwi pasażera, osłonę
trzeba podnieść. Sama osłona w położeniu poziomym ma nośność do 40 kilogramów i antypoślizgową powierzchnię,
więc może służyć za praktyczny stolik.

W wyprofilowanych zagłębieniach jest
miejsce na listy przewozowe i podkładkę
A4 z klipsem, a nawet laptop lub tablet.
Nieco dalej i wyżej, ale nadal w zasięgu
ręki, znajduje się kolejny składany schowek na mniejsze przedmioty, takie jak
okulary przeciwsłoneczne, kalendarz
czy długopisy. Wysokość stolika i schowka nie ogranicza widoczności w żadnym
kierunku.
Osłonę przestrzeni ładunkowej można całkowicie zdjąć i schować za fotelem
kierowcy. Umożliwia to transport większych i wyższych przedmiotów. Ponadto Opel Rocks e Kargo ma regulowaną
platformę po stronie pasażera. Można
ją zablokować na wysokości siedziska,
by podzielić przedział ładunkowy na pół
lub obniżyć całkowicie do poziomu podłogi. Wtedy w pojeździe zmieszczą się
przedmioty o długości do 1,20 m.
Podobnie jak w wersji osobowej
silnik elektryczny Opla Rocks e Kargo
rozwija moc ciągłą 6 kW/8 KM, z możliwością jej zwiększenia do 9 kW/12 KM,
na przykład w trakcie przyspieszania.
Ładowanie akumulatora o pojemności
5,5 kWh do pełna z domowego gniazdka
zajmuje około czterech godzin i dysponuje elektrycznym zasięgiem do 75 kilometrów (WLTP1). Trzymetrowy kabel
do ładowania jest zamontowany na stałe
– wystarczy wyciągnąć go z drzwi pasażera. Opel oferuje również adapter
umożliwiający korzystanie z publicznych stacji ładowania.
Zamówienia na Opla Rocks e Kargo
można będzie składać już w tym roku,
początkowo tylko w Niemczech i Holandii. W przyszłości auto ma być dostępne
też na kolejnych rynkach. PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Toyota wiele lat temu postawiła
na hybrydy i oddała się w pełni doskonaleniu tej technologii. Pod względem
hybryd jest dziś światowym liderem,
ale samochody w pełni elektryczne nie
dotarły dotąd do jej portfolio.
SUV o nazwie bZ4X to pierwszy model, który powstał na nowej platformie
eTNGA, przeznaczonej specjalnie dla
aut elektrycznych zasilanych bateriami.
Ma otwierać nową serię samochodów
elektrycznych bZ (Beyond Zero).
Praca nad hybrydami dała Toyocie
pewne doświadczenie w konstruowaniu
baterii. W samochodzie zastosowano
nową baterię trakcyjną o pojemności
71,4 kWh, utrzymywaną w optymalnej
temperaturze przez system ogrzewania
i chłodzenia.
Samochód z 204-konnym silnikiem
napędzającym przednie koła może
przejechać do 516 km po naładowaniu
baterii do pełna, zużywając średnio
14,3 kWh/100 km. Auto z dwoma silnikami o łącznej mocy 217 KM, napędzającymi przednią i tylną oś, uzyskało wyniki
do 470 km zasięgu i 15,8 kWh/100 km
zużycia energii. Wyniki te mogą się nieco
różnić w zależności od konkretnych wersji wyposażenia na poszczególnych rynkach i co za tym idzie – masy pojazdu.
Wersja z dwoma silnikami to debiut zupełnie nowego systemu napędu na cztery koła XMODE, opartego
na współpracy niezależnych silników

elektrycznych przy przedniej i tylnej osi.
Toyota deklaruje, że system zapewnia
wyjątkowe możliwości terenowe oraz
świetną przyczepność i bezpieczeństwo
w codziennej jeździe przy zmiennych
warunkach pogodowych.
Oprócz niezłego zasięgu Toyota oferuje także gwarancję na baterie trwającą aż osiem lat, z limitem przebiegu do
160 tys. km. Bateria ma trwałość na poziomie 70 proc. po 10 latach i pokonaniu
1 mln kilometrów.
Pierwsi europejscy klienci otrzymają
zamówione egzemplarze Toyoty bZ4X
latem 2022 roku. Ceny auta zaczynają się
od 206 900 złotych. Oferta obejmuje cztery wersje wyposażenia oraz atrakcyjny
wybór dodatkowych pakietów i akcesoriów, w tym ładowarkę Wallbox Home
lub Wallbox Connected.

Pod maską ma pięciolitrowy silnik V8 o mocy 450 KM i maksymalnym momencie obrotowym 529 Nm

Opel Rocks e w wersji dostawczej ma zaledwie 2,41 m długości
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Podróż
aria przyciągnęła niewielkie krzesełko na dokładnie rozłożoną folię,
która pokrywała podłogę całego jej
domu. Otwarła wiaderko z białą farbą,
a później wylała jej nieco do rynienki.
Zanurzonym w niej wałkiem przeciągnęła po ciemnozielonej ścianie. Kiedyś
bardzo lubiła ten kolor. Nie podobał się
on jednak Irkowi, który jednak kochał
Marię tak bardzo, że mógł znieść dla
niej o wiele więcej niż ciemny hol ich
wspólnego domu.
Kupili ten stary dom za wszystkie
pieniądze, jakie mieli. Oszczędności,
spadek po babci, a także to, co dostali
po sprzedaży domu rodziców Irka. Było
to ich pierwsze wspólne lokum, ale Maria doskonale wiedziała, że mąż pokochał ten dom od pierwszego wejrzenia
i nie będzie chciał go zmienić.
Nie myliła się. Przez próg tego domu
Irek przeniósł Marię tuż po ich ślubie
w urzędzie. Tutaj, na tyłach domu, zorganizowali niewielkie przyjęcie weselne
z ogniskiem dla najbliższych znajomych,
bo nie było ich stać na żadną restaurację.
Tu prawie urodziła się ich córka, gdy
Marii odeszły wody w trakcie ogromnej wichury i ledwo zdążyli do szpitala.
Tutaj także odebrała telefon ze szpitala z informacją, że wyniki badań Irka
są bardzo złe.
Mieli być ze sobą na zawsze, ale ich
„zawsze” okazało się zbyt krótkie. Irek

zachorował nagle, a postępująca choroba zabrała go bardzo szybko. Przeżyli razem przeszło dwadzieścia lat wspólnych
podróży, wychowali Linkę – ich jedyną
córkę. Kilka tygodni przed rozłożeniem
szeleszczącej folii na podłodze Maria stanęła przed jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Dom był dla niej za duży,
a każdy krok w nim bolesny. Mieli w nim
żyć na zawsze razem, nie mogła wyobrazić sobie siebie pijącej tu samotnie kakao i patrzącej na rozćwierkane ptaki
w karmniku, który zbudował dla niej
Irek. Jednocześnie musiała stawić czoła
codzienności – rachunki rosły, jej dochody malały, bardzo chciała pomóc córce,
która obrała swój wymarzony kierunek
i została malarką, czemu bardzo przyklaskiwał Irek.
Maria miała sprytny plan, prosząc
o pomoc pośrednika nieruchomości.
Wiedziała w głębi serca, że robi dobrze,
czuła to każdą komórką swojego ciała.
Czuła, że Irek w życiu nie pozwoliłby,
żeby sama smuciła się w tym domu, który kiedyś był ich wymarzonym. Z każdym pociągnięciem wałka stawał się on
zresztą coraz mniej „ich”. Kobieta nie
zgodziła się na pomoc profesjonalnej
ekipy, chciała go pomalować sama. Mogła być przy tym jedynie Linka, która
zresztą miała zjawić się lada moment.
Tak pod warstwą bladego koloru zniknął hol, kuchnia, garderoba

i sypialnia Marii i Irka. Dochodząc
do futryny, Maria przysunęła niewielkie krzesełko i pierwszy raz się rozkleiła. Futryna była stara, z dość miękkiego drewna, a na niej wyryty i opisany
ołówkiem był nie tylko wzrost rosnącej
Linki, odkąd była w stanie sama stać, ale
także inne ważne domowe wydarzenia.
Wtedy właśnie, w samą porę, pojawiła
się córka. Nie musiała pytać o powód
nagłego smutku mamy – doskonale go
zrozumiała. Niewiele jednak myśląc,
podniosła nogawkę jeansów i wskazała
długą, bladą bliznę na lewej łydce. „O tu,
pamiętasz, jak wywaliłam się na rolkach
na podjeździe i tata niósł mnie zakrwawioną na pogotowie?”. Maria przytaknęła. Albo tu, ślad na kolanie po wspinaniu się na drzewo podczas wakacji
na Mazurach. Dalej ślad po wyciętym
wyrostku. Maria podciągnęła rękaw

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

Święta za pasem, a wraz z nimi drugi dzień
Świąt Wielkanocnych, zwany także lanym
poniedziałkiem albo śmigusem-dyngusem.
W naszej tradycji tego dnia dla żartu polewa
się wodą inne osoby. Zwyczaj ten nawiązuje
do dawnych pogańskich praktyk łączących
się z wiosennym budzeniem się przyrody.
Co to ma wspólnego z zasadami dobrego życia w społeczeństwie? Wbrew
pozorom bardzo wiele. O ile oblewanie wodą ogranicza się do domowego
zwyczaju, nie ma w nim nic złego i jest
to zabawna tradycja. Niestety od lat obserwujemy zachowania, które pod przykrywką świątecznych zabaw są po prostu chuligańskimi wybrykami. Dzieciaki,
młodzież, a nierzadko także dorośli biegający w wiosenny, często zimny dzień
z wiadrami wody, polewający nieznajomych ludzi bez względu na wiek to niestety częsty widok. I nie ma to już nic
wspólnego ani ze świętowaniem, ani
z dobrym wychowaniem.
Zanim więc naładujemy psikawki, kubki czy wiaderka wodą – warto
pamiętać o kilku prostych zasadach.
I przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem.
Oblewanie wodą warto ograniczyć
do grona domowników, rodziny, przyjaciół i znajomych. Oblewanie obcych
osób jest niedopuszczalne, a nawet może
narazić ich zdrowie bądź życie. Nie powinniśmy też oblewać starszych osób,
nawet tych z rodziny.

ZDROWIE
UNSPLASH

Śmigus-dyngus
i dobre wychowanie

Śmigus-dyngus to świąteczny zwyczaj, który
może być zabawny, gdy kierujemy się umiarem
i zdrowym rozsądkiem
Świętując lany poniedziałek, należy uważać, żeby nie zniszczyć nikomu ubrania, szczególnie odświętnego
stroju. Podobnie zresztą z fryzurą czy
makijażem – Wielkanoc to czas wyjść
do kościoła czy odwiedzin u rodziny
i znajomych, które mogą w ten sposób
zostać zrujnowane. Podobnie z oblewaniem mieszkania, mebli czy wnętrza
samochodu, które także może narobić
zniszczeń, a w najlepszym razie sprawić
kłopot oblewanej osobie.
Złym pomysłem jest używanie do oblewania także perfum czy innych perfumowanych wód – w takiej sytuacji lepsza
jest już plastikowa psikawka czy pistolet
na wodę.
Dobrze także ustalić godzinę, do której się oblewamy, tak żeby po tym czasie można było spokojnie świętować
i cieszyć się dniem wolnym od pracy.
Bo powinien być to właśnie niestresujący, śmieszny zwyczaj. Wesołych Świąt!

HK

– „A pamiętasz, jak przewróciłam się
na łódce, bo nie mogliśmy z tatą przestać
się śmiać?”. Linka uśmiechnęła się, „Widzisz? Obie jesteśmy takimi futrynami
z zapisanymi wspomnieniami. Czasem
bolesnymi, czasem wesołymi. Ale te najważniejsze zapiski zostają tutaj” – mówiąc to, dotknęła jedną ręką swojego,
a drugą serca swojej mamy.
Maria podzieliła pieniądze ze sprzedaży domu na kilka równych części.
Jedna z nich miała zabezpieczyć Linkę,
jedną przeznaczyła na zabezpieczenie
własnej przyszłości, kolejną – na cel charytatywny, który od zawsze wspierał
Irek. Została ostatnia, ta, która miała
sfinansować ich wymarzoną, wielomiesięczną podróż, na którą nie zdążyli
pojechać wspólnie, ale w którą Maria
obiecała mężowi, że pojedzie i nic nie
stanie jej na drodze. 
•

Gdy słowa nie
przychodzą, czyli afazja
Ostatnio świat filmu obiegła smutna wiadomość o chorobie Bruce’a Willisa. Słynny
aktor przeszedł na emeryturę, ponieważ
afazja coraz bardziej utrudniała mu pracę
na planie – jego kwestie były coraz krótsze, a i tak miał problem z ich zapamiętaniem. Afazja to zaburzenie mowy, które
jest skutkiem urazu w obszarze ośrodkowego układu nerwowego. To stan nabyty
u osoby, która wcześniej posługiwała się
językiem bez żadnych przeszkód. Najczęściej jest powikłaniem po udarze mózgu
lub wylewie. Ze względu na jej przyczyny dotyka ona przede wszystkim osoby
w średnim i starszym wieku.
SKĄD SIĘ BIERZE TA CHOROBA? Przyczyny afazji leżą w mózgu – wszelkie jego
uszkodzenia mogą doprowadzić do zaburzeń związanych z mową. Bardzo częstą jej źródłem jest udar mózgu, w wyniku którego dochodzi do niedokrwienia
tkanki nerwowej i w konsekwencji do jej
uszkodzenia, a także wylew. Zdarza
się też, że guz naciskający na ośrodek
w mózgu odpowiedzialny za mowę jest
przyczyną schorzenia. Afazja może być
także skutkiem ropni, a także urazów,
w szczególności komunikacyjnych.
JAKIE SĄ OBJAWY AFAZJI? Chorzy mają
problem z płynnym wysławianiem się
oraz zrozumieniem tego, co inni do nich
mówią. Jedni nie mogą złożyć zdania,
brakuje im słów, inni mówią bardzo niewyraźnie. Osoba z afazją ma kłopoty
z wykonywaniem tak prostych czynności

ARCHIWUM
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jak wypełnianie dokumentów, liczenie
czy rozumienie informacji podawanych w radiu i telewizji. Chorzy mają
też problemy z zapamiętywaniem. Mogą
również uskarżać się na kłopoty z jedzeniem, ponieważ przełykanie sprawia im
dużą trudność.
CZY MOŻNA LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? Leczenie
afazji przebiega inaczej w zależności
od tego, co jest jej przyczyną. U osób,
u których wystąpiła ona w związku
z guzem mózgu, skuteczna jest terapia
polegająca na usunięciu całej zmiany.
Czasem bowiem guz uciska ośrodki
odpowiedzialne za mowę i jego wycięcie prowadzi do ustąpienia objawów.
W innych przypadkach terapia jest
długa i żmudna, niestety zazwyczaj nie
gwarantuje też całkowitego powrotu
do zdrowia. Jej bardzo ważną częścią
są treningi mowy, które odbywają się
z udziałem logopedy. Często w ich wyniku zmniejsza się stopień występujących zaburzeń mowy. Nie można jednak
dokładnie określić, ile powinna trwać
terapia afazji ze specjalistą. 
•
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Kalejdoskop
PONAD 10 PROC. REALNEJ STRATY MOŻE DAĆ CZĘŚĆ
KOŃCZĄCYCH SIĘ BANKOWYCH LOKAT. Tak złych
wyników depozyty nie dawały od co najmniej 17 lat. Tak wysoka inflacja to cios
w siłę nabywczą oszczędności. Z wyliczeń przedstawionych przez analityków
banku centralnego wynika, że w trzecim
kwartale 2022 roku GUS będzie informował o inflacji na poziomie przekraczającym 12 proc. i nic nie wskazuje na to,
aby sytuacja miała się szybko zmienić.

PIXABAY

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ PODWYŻSZYŁA REFERENCYJNĄ STOPĘ PROCENTOWĄ O 1 PKT PROC.,
DO 4,5 PROC. Stopa lombardowa została
ustalona na poziomie 5 proc., a depozytowa – 4 proc. Była to siódma podwyżka
z rzędu – od października RPP podniosła
stopę referencyjną łącznie o 4,4 pkt proc.
Na podwyżkę pozytywnie zareagował
złoty, który się umocnił w relacji do dolara i euro.

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:
CIEMNY JAK GRADOWA CHMURA.
Nagrodę wylosowała: DAGMARA POLASZEWSKA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Na zdrowie!
We wrocławskim laboratorium dokonano niezwykłego odkrycia – piwo, które
wzmacnia odporność. Nie jest to slogan
reklamowy ani spóźniony żart primaaprilisowy, tylko efekt prac nad doktoratem
w dziedzinie piwowarstwa. Autorką przepisu i technologii warzenia jest dr Kinga
Adamenko z Uniwersytetu Przyrodniczego, która za swoje odkrycie została uhonorowana przez premiera.
W rozprawie doktorskiej na temat
projektowania napojów fermentowanych główną rolę odgrywa sok z owoców derenia. W nowo opracowanej
metodzie warzenia zastępuje on drobnoustroje z bakterii kwasu mlekowego. Wszystko zaczęło się od badań nad
octami dereniowymi, na których temat
nie było wcześniej żadnych prac – ani
o technologii ich produkcji, ani o ich
właściwościach. Okazało się, że wykorzystując nowe technologie, można zachować wysoką zawartość związków
biologicznie aktywnych. Te składniki
odżywcze wpływają na funkcjonowanie
organizmu, na przykład wzmacniają
nasze zdrowie. Wrocławska badaczka
analizowała, jakie zabiegi sprawiają,
że zostaje zachowany potencjał antyoksydacyjny warzonego piwa. Chodzi
o oczyszczanie szkodliwego działania
wolnych rodników, mogących wywołać
miażdżycę i raka. Badała każdy etap
procesu warzenia – przygotowanie

brzeczki fermentacyjnej, fermentację burzliwą i cichą oraz proces leżakowania. Ostatecznym
owocem badań są nowatorskie
napoje fermentowane, piwo i cydr,
mające właściwości zdrowotne. Jeden
ze składników, kwas loganowy, działa
przeciwzapalnie i antybiotycznie.
Za swoją pracę dr Kinga Adamenko otrzymała nagrodę Prezesa Rady
Ministrów za osiągnięcia w zakresie
działalności naukowej. W uzasadnieniu
napisano, że wyróżniono ją za innowacyjność, wysoką wartość naukową,
poznawczą oraz istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej technologia
żywności i żywienia. Laureatka zaznacza, że opracowaną przez nią recepturą
i technologią już interesują się duże
koncerny, możliwe więc, że w ciągu najbliższych lat na rynku pojawi się piwo,
które zrewolucjonizuje nasze myślenie
o tym trunku.

RZEMIEŚLNICY CHCĄ KAUCJI
Małe browary postulują, by rząd
wprowadził jedną wspólną butelkę
zwrotną. Ma je to uchronić przed wypchnięciem z sieci handlowych. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów
Polskich precyzuje, że butelka powinna mieć jeden kształt, być wyraźnie
oznaczona, a informacja wygrawerowana w widocznym miejscu, aby klient
wiedział, że może ją oddać do sklepu.

Ta inicjatywa jest odpowiedzią
małych browarów na proponowaną ustawę o systemie
kaucyjnym, która ma dopasować
polskie przepisy do wymogów Unii
Europejskiej. Zakłada ona, że w 2025
roku aż 77 proc. opakowań na napoje do
3 litrów będzie musiało być zwrotnych.
O ile wielkim koncernom będzie łatwo
przestawić produkcję i przygotować
takie butelki, o tyle dla małych będzie
to bardzo duże wyzwanie. Ponadto koszty logistyki i odbioru butelek z różnych
części kraju dla browarów bez rozbudowanej sieci dystrybucyjnej mogą okazać
się zbyt duże. Część małych zakładów
boi się, że po prostu nie będzie w stanie
dostosować się do nowych przepisów
i upadnie.
Rzemieślnicy chcą połączyć siły
i wprowadzić jedną, zunifikowaną butelkę, dzięki czemu browar z jednego
krańca Polski nie będzie musiał płacić
za transport palet z pustymi, zwrotnymi
butelkami ze sklepów w innej części kraju. Wprowadzenie takiego rozwiązania
oznaczałoby także korzyści dla środowiska dzięki ograniczeniu skomplikowanej logistyki i emisji dwutlenku węgla
do atmosfery, zyskaliby na nim również klienci, ponieważ mogliby oddawać
butelki z różnych browarów w jednym
punkcie.


MAREK KOWALIK

Z LISTY NAJBOGATSZYCH LUDZI NA ŚWIECIE USUNIĘTO 34 ROSYJSKICH OLIGARCHÓW. W sumie
oligarchowie stracili 260 mld dolarów
w porównaniu do roku poprzedniego.
Jak podaje doroczny ranking najbogatszych przygotowywany przez Forbesa,
obecnie na liście znajdziemy 2668 osób,
które łącznie dysponują majątkiem
12,7 bln dolarów, a więc niższym niż
w roku poprzednim o prawie pół biliona dolarów. Najbogatszym Rosjaninem
pozostaje Władimir Lisin, tzw. stalowy
baron (obecnie 18,4 mld dolarów, strata 7,8 mld dolarów). Największą stratę
zanotowali rosyjscy milionerzy, którzy
zbudowali swój majątek na surowcach.
Niektórzy stracili nawet ponad połowę
dotychczasowego dochodu. Najbogatszym człowiekiem na świecie jest Elon
Musk. Szef SpaceX dysponuje obecnie
majątkiem 219 mld dolarów, co oznacza,
że w ciągu roku wzbogacił się o 68 mld
dolarów. Natomiast w Polsce największym kapitałem dysponuje Michał Sołowow, właściciel Synthosu. Jego majątek
jest wart 6,1 mld dolarów. •
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