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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Podziękowania dla ratowników

Odwaga i wiedza
Akcje ratownicze w kopalniach Pniówek i Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka przebiegały 

w wyjątkowo ciężkich warunkach. Do ratowników zostały skierowane podziękowania za ich 
odwagę i wiedzę ratowniczą. 

S. 6–7

Temat na czasie

Gdzie ten węgiel?
W tym i przyszłym roku PGG 
zwiększy wydobycie o kilkaset 
tysięcy ton.

STRONA 3

Węgiel to najlepsza tarcza 
antyinflacyjna

Dziennik Zachodni opublikował 
tekst Dominika Kolorza, prze-
wodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.
� STRONA 4

Wsparcie dla rodzin
Jastrzębska Spółka Węglowa. 
� STRONA 5

Rower – alternatywa dla innych 
środków komunikacji

Osiem powodów do zastanowienia.
� STRONA 8

Porsche, które pasuje do zegarka

Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Krzysztof Król, wiceprezes WUG: – Nie widzę 
możliwości, żeby ktoś – mając wiedzę 
o ewentualnych nieprawidłowościach 
czy działaniach sprzecznych  
z przepisami – nie informował  
o nich dlatego, że się boi. 
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Polityczny hejt

Katastrofy górnicze przyciągają szczególną uwagę 
mediów. Są dwa rodzaje dziennikarzy, którzy relacjo-

nują walkę o życie górników uwięzionych pod ziemią. 
Jedni, tych jest większość, przekazują rzetelne infor-
macje, wykazują się taktem i współczuciem. Drudzy, 
nieliczni, ale krzykliwi, szukają taniej sensacji, wydają 
wyroki, wskazują winnych, domagają się kar i dymisji. 
Zapominają przy tym, że górnictwo to praca z naturą, 
która jest nieprzewidywalna mimo olbrzymiego po-
stępu techniki i nauki. W dodatku ci drudzy czynią 
dodatkowe zło – pogłębiają rozpacz rodzin i bliskich. 

Po tragedii w kopalniach Pniówek i Borynia-Zofiów-
ka, Ruch Zofiówka mieliśmy do czynienia ze zja-

wiskiem od wielu lat niespotykanym – w spekulacje 
i w bezpodstawne oskarżenia wmieszała się polityka 
i błyskawicznie polityka zaczęła królować. Wielkie 
tragedie posłużyły do politycznego hejtu. Chciałbym 
w tym miejscu podkreślić, że węgiel nie jest polityczny. 
Górnicy, którzy pracują pod ziemią, tworzą niespoty-
kaną grupę zawodową w innych branżach. Zaufanie, 
gotowość do pomocy w każdej sytuacji, poczucie więzi 
z resztą brygady – to cechy, bez których praca pod zie-
mią byłaby nie do zniesienia. 

Górnicy mają do dyspozycji zdobycze techniki i nauki. 
Jednak w ekstremalnych warunkach nawet najlepsza 

technika i najbardziej szeroka wiedza nie zastąpią gór-
niczego szczęścia i opieki Świętej Barbary. Wiara jest 
częścią górniczego etosu pracy. Dlatego z oburzeniem 
przeczytałem wpis internetowy jednego z utytułowa-
nych naukowo politologów i byłego polityka, który kpił 
z napisu przed kopalnią Pniówek „Święta Barbaro, miej 
ich w opiece”.

Mówi się, że klasę człowieka poznaje się w sytuacjach 
ekstremalnych. Ja już mam grupę osób, które mogę 

spokojnie uznać za bezklasowe. Są tak bezklasowe, 
że nawet nie zasługują, aby wymieniać ich nazwiska. 
Niech otoczy ich niepamięć.  •

Cele albo jedzenie

Wojna w Ukrainie zmieniła postrzeganie bezpieczeń-
stwa energetycznego i żywnościowego. Niestety nie 

u wszystkich. 

Komisja Europejska wie o tym, że będą rosły ceny 
surowców energetycznych, ponieważ kraje unijne 

w większości opowiadają się za tym, aby zrezygnować 
z importu rosyjskich paliw. Na pewno zna progno-
zy informujące o kryzysie żywnościowym, ponieważ 
niszczona przez Rosję Ukraina nie będzie mogła wy-
produkować tyle płodów ziemi jak do tej pory. Rolnic-
two ukraińskie było spichlerzem nie tylko Europy, ale 
także wielu krajów, w których niedobory żywności 
są codziennością. Teraz niedobory mogą przekształcić 
się w wielu przypadkach w jej brak. I co Komisja robi 
z tymi informacjami? 

W ciąż nie chce zrewidować planów pakietu klima-
tycznego mającego na celu redukcję emisji gazów 

cieplarnianych o 55 proc. do 2030 roku. Zaczęło się 
od węgla i energetyki węglowej, a kończy na ziemiach 
ornych, bowiem pakiet pod nazwą Fit for 55 zakła-
da włączenie rolnictwa w system handlu emisjami. 
Na czym to ma polegać? Otóż usuwanie dwutlenku 
węgla ma zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych 
ze wszystkich gruntów, zwierząt gospodarskich i na-
wozów. Gospodarstwa zamiast wytwarzać żywność, 
mają skupić się na pochłanianiu dwutlenku węgla, 
czyli hodować rośliny, które absorbują najwięcej tego 
gazu. To ma być odpowiedź na informację o grożących 
światu niedoborach pszenicy? 

Nie wiadomo, kiedy skończy się najazd Rosji 
na Ukrainę. Nie wiadomo, kiedy świat otrząśnie się 
ze skutków tej wojny i ze skutków wywołanych przez 
pandemię. Ponoć na szczeblu unijnym pojawiają się 
pewne głosy refleksji. Eurokraci bardzo nieoficjalnie 
zastanawiają się nad tym, czy nie wydłużyć procesu 
osiągania ambitnych celów. Ciekawe, co wymyślą? Mają 
do wyboru – ambitne cele albo jedzenie. •

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

TOMASZ CUDNY BĘDZIE KIEROWAŁ ZARZĄDEM JASTRZĘBSKIEJ 
SPÓŁKI WĘGLOWEJ PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA – zdecydowała 
rada nadzorcza firmy, rozstrzygając konkurs na zarząd 
nowej kadencji. Pozostanie on w dotychczasowym 
składzie: za handel będzie odpowiadał Sebastian Bar-
tos, za finanse Robert Ostrowski, za sprawy techniczne 
i operacyjne Edward Paździorko. Natomiast decyzją 
załogi na stanowisku wiceprezesa ds. pracy i polityki 
społecznej pozostał Artur Wojtków.

ZARZĄD JSW ZAMIERZA DOCELOWO ZASILIĆ FUNDUSZ STABI-
LIZACYJNY, Z KTÓREGO FIRMA SKORZYSTAŁA W OKRESIE SŁAB-
SZEJ KONIUNKTURY, kwotą do 5 mld złotych. Wcześniej 
w szczytowym momencie JSW miała w funduszu ponad  
1,8 mld złotych, które w większości wykorzystała w cza-
sie kryzysu rynkowego. Na koniec 2021 roku w fun-
duszu pozostało 507,7 mln złotych, zaś w kwietniu br. 
dołożono kolejne 700 mln złotych.

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI W MAR-
CU BR. SPADŁY O 1,3 PROC. WOBEC LUTEGO (DO 290,19 ZŁOTYCH 
ZA TONĘ), a wzrost cen surowca dla ciepłownictwa wy-
niósł 10 proc. (do 381,49 złotych za tonę). Rok do roku 
krajowy węgiel dla energetyki był w marcu droższy 
o 15 proc., a węgiel dla ciepłownictwa o 22,9 proc. – 
poinformowała Agencja Rozwoju Przemysłu.

NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH MARZEC BYŁ KOLEJNYM MIE-
SIĄCEM WZROSTU CEN WĘGLA ENERGETYCZNEGO, które w portach 
ARA wzrosły wobec lutego o 12,9 proc. Marcowe ceny 
były o 217 proc. wyższe niż rok wcześniej. W przelicze-
niu na warunki portów ARA wartość polskich indeksów 
cenowych wyniosła 77,91 dolarów za tonę węgla dla 
energetyki i 91,06 dolarów dla ciepłownictwa – podała 
ARP.

W MARCU BR. WYDOBYCIE WĘGLA WYNIOSŁO BLISKO 5,5 MLN TON 
i było o ponad milion ton większe od produkcji w lu-
tym br. (4,47 mln ton). Wyższą miesięczną produkcję 
(ponad 5,5 mln ton) odnotowano ostatnio w listopadzie 
2018 roku – wynika z informacji katowickiego oddziału 
ARP.

SPÓŁKA PGE OBRÓT Z RZESZOWA ZAWARŁA UMOWĘ NA DOSTA-
WĘ 0,8 TWH ENERGII ROCZNIE DLA HUTY CMC POLAND W LATACH 
2024–2030. Częścią kontraktu jest umowa na dostar-
czenie ponad 90 GWh zielonej energii rocznie. To je-
den z największych na polskim rynku energetycznym 
kontraktów tego typu.

GRUPA ENEA I FIRMA JENOX AKUMULATORY PODPISAŁY LIST IN-
TENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY ZMIERZAJĄCEJ DO OPRACOWANIA 
I STWORZENIA DOMOWEGO MAGAZYNU ENERGII ELEKTRYCZNEJ na po-
trzeby prosumentów, czyli niewielkich wytwórców 

elektryczności z odnawialnych źródeł. To naturalny 
kierunek rozwoju w czasie ożywionego wzrostu licz-
by i mocy mikroinstalacji prosumenckich – podała 
Enea.

W UB.R. SPÓŁKA TAURON NOWE TECHNOLOGIE zainstalowała 
na swoim obszarze działania (województwo dolno-
śląskie, opolskie, śląskie i małopolskie) niemal 20 tys. 
opraw ledowych, dzięki czemu udało się ograniczyć 
emisję CO2 o 16 tys. ton. W tym roku spółka chciałaby 
podwoić tę wartość – podał Tauron.

13 NOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 
BLISKO 340 MLN ZŁOTYCH pozyskała w I kwartale br. Kato-
wicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Inwestorzy zade-
klarowali stworzenie 85 nowych miejsc pracy i utrzy-
manie ponad 2 tys. istniejących – poinformowała KSSE.

OD 4 LIPCA BR. OPŁATA ZA PRZEJAZD ODCINKIEM AUTOSTRADY A4 
KATOWICE–KRAKÓW ma wzrosnąć z obecnych 12 do 13 zło-
tych na każdej bramce, czyli z 24 do 26 złotych za cały 
odcinek. Kierowcy korzystający z płatności elektro-
nicznych nadal mają płacić o 3 złotych mniej na każdej 
bramce – planuje zarządca drogi. Podwyżka jest nie-
zasadna i nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią 
granicą Polski – ocenia GDDKiA, która jednak nie może 
zablokować wzrostu stawek. •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Gesty symboliczne
Pierwszy krok zrobiono – rząd uprzedził, że do maja za-
blokuje import węgla z Rosji, a do końca roku – ropy. Efekt 
wizerunkowy jest bardzo dobry. Realny – dotyczący ceny 
i dostępności węgla grubego, kupowanego głównie przez 
odbiorców indywidualnych oraz małe ciepłownie – gor-
szy. Dodatkowo może braknąć nisko zasiarczonych ga-
tunków węgla do mieszanek paliwowych, czyli groszków. 

Rosjanie też będą mieli kłopot. Tylko nie na etapie 
zbytu, ale logistyki. Od kilku lat przekierowują sprzedaż 
na Azję. Węgiel głównie dojeżdża pociągami do portów 
na Pacyfiku i dalej płynie statkami, co w sumie obniża 
koszt transportu. 

Jeśli chodzi o embargo na ropę, to trzy czwarte 
jej dostaw do Polski pochodzi z Rosji. Prezes Orlenu 
obiecuje, że zastąpi ją dostawami z innych kierunków. 
W perspektywie jest zatem wzrost cen paliw, czyli 
wzrost cen wszystkiego, co musi być transportowane. 

Gaz od końca roku ma płynąć rurociągiem z Norwe-
gii oraz statkami z krajów arabskich. Problem Rosji jest 
podobny jak w wypadku węgla – kierunek Azja. Chętni 
do kupienia są, gorzej z dostarczeniem, a prace przy 
nowym rurociągu w kierunku Chin podobno chwilowo 
zostały zablokowane. 

Kiedy może zostać zbudowana pierwsza polska 
elektrownia atomowa, nie wie nikt. Nawet jeśli mowa 
jest o niedużych reaktorach zaspokajających potrzeby 
lokalne. Tylko tu znowu trudno pominąć Rosję. Jedna 
trzecia światowej produkcji fluorku uranu, wykorzy-
stywanego do produkcji paliwa jądrowego, odbywa się 
w jej zakładach. Ponadto dysponuje ona ponad 40 proc. 
światowych możliwości wzbogacania uranu. 

I wychodzi na to, że bezpiecznie antyrosyjskie są tyl-
ko wiatr, słońce i pompy ciepła. Co do pomysłu zastąpie-
nia importu węgla wydobyciem krajowym to PGG już 
zapowiedziała, że nie jest w stanie wyraźnie zwiększyć 
dostaw. Ponadto jej produkcja to głównie miały dla 
elektrowni, a nie brakujące na rynku tzw. sortymenty 
grube.  ZBIGNIEW KORWIN
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Polska Grupa Górnicza zwiększy w tym 
roku wydobycie węgla co najmniej o 600– 
–700 tys. ton wobec pierwotnych planów. 
Także w przyszłym roku produkcja bę-
dzie wyższa, choć uzgodniona w umowie 
społecznej dla górnictwa ścieżka reduk-
cji zdolności wydobywczych kopalń jest 
wciąż aktualna. – Podejście do węgla po-
winno być bardziej pragmatyczne. Poli-
tyka Komisji Europejskiej co do kierunku 
zmierzającego do zeroemisyjnej gospo-
darki i zmiany źródeł energii się nie zmie-
niła. Trzeba jednak pamiętać, że rosnąca 
konsumpcja wywołuje zwiększone zapo-
trzebowanie na wszystkie źródła energii, 
w tym węglowodory – mówi prezes PGG 
Tomasz Rogala.

BITWA O WĘGIEL

Przełożeniem globalnych trendów 
na lokalne podwórko są kolejki przed 
kopalniami i składami węgla oraz oblę-
żenie sklepu internetowego PGG, gdzie 
od marca klienci indywidualni mogą 
również kupować węgiel luzem. Zainte-
resowanie jest olbrzymie – dotąd sklep 
sprzedał ponad 100 tys. ton paliwa dla 
około 25 tys. odbiorców. Węgiel od pro-
ducenta jest ponad dwa razy tańszy 
niż u pośrednika. – Ceny producenta 
są dużo bardziej atrakcyjne od tego, 
co dzieje się na rynku – stąd ten popyt. 
Ale sprzedaż trwa ciągle, sprzedajemy 
w ten sposób połowę dziennej produkcji. 

Zapewniam, że ta proporcja na korzyść 
klienta indywidualnego będzie rosła. 
Wymaga to z naszej strony bardzo dużej 
aktywności pod względem przygotowa-
nia logistycznego, bo nagle obsługujemy 
kilkadziesiąt tysięcy klientów. Cały czas 
wypełniamy ten rynek – zapewnił szef 
największej górniczej spółki na antenie 
Radia Piekary. – Każdego dnia zmniej-
sza się liczba osób, które są zagrożone 
tym, że miałyby nie otrzymać węgla – 
powiedział Tomasz Rogala. Wychodząc 
naprzeciw klientom, PGG tworzy bazę 
przewoźników dostarczających zaku-
piony surowiec do odbiorców. Gotowość 
do współpracy w tym zakresie zgłosiło 
już kilkadziesiąt firm transportowych.

JAK WYPEŁNIĆ LUKĘ?
Prezes PGG zachęca do ostrożności 

w ocenach, jak duża może być faktycz-
na luka na polskim rynku w związku 
z embargiem na węgiel z Rosji. Niedobór 
będzie bowiem uzupełniany zarówno 
zwiększonym importem z innych kie-
runków, jak i zwiększaniem krajowej 
produkcji – nie tylko w PGG, ale też 
w Tauronie Wydobycie. Nie od dziś wia-
domo jednak, że inwestycje w górnictwie 
są kosztowne i czasochłonne. Udostęp-
nienie ściany wydobywczej na około 
800 tys. ton węgla trwa około półtora 
roku i kosztuje około 200 mln złotych. 
Tomasz Rogala jest sceptyczny wobec po-
stulatów obniżki podatku VAT na węgiel. 

– Żeby odciążyć konsumenta, można za-
działać w sferze marż pośredników – za-
proponował. Polska Grupa Górnicza de-
klaruje, że nie zapomina o komunalnych 
i indywidualnych odbiorcach. To wła-
śnie z myślą o nich już w przyszłym roku 
mogłaby rozpocząć się budowa co naj-
mniej jednej instalacji do produkcji tzw. 
błękitnego węgla. Rozważane lokaliza-
cje to kopalnie Chwałowice i Ziemowit. 
Koszt jednej instalacji szacowany jest 
na około 200 mln złotych, z czego połowa 
mogłaby pochodzić z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. – Przystępujemy już do rozmów 
z Funduszem co do dalszych etapów tego 
przedsięwzięcia – poinformował prezes 
w Radiu Piekary. Budowa może potrwać 
około rok–półtora roku.

Z DEKARBONIZACJĄ… ŚPIESZ 
SIĘ POWOLI
Jak obecne plany mają się do podpi-

sanej blisko rok temu umowy społecznej 
dla górnictwa, zakładającej stopniową 
redukcję zdolności produkcyjnych ko-
palń węgla energetycznego i wygaszenie 
ostatniej z nich do końca 2049 roku? 
– Umowa społeczna obowiązuje i jest 
wykonywana. Zmiana polega w części 

wartościowej na zwiększeniu wydobycia 
w roku tym i przyszłym, bo to są lata 
objęte najbliższą perspektywą – zapew-
nia prezes PGG i ocenia, iż w kontekście 
wojny w Ukrainie polski program dla 
górnictwa nabiera jeszcze większego 
znaczenia. – Komisja Europejska nie po-
trafi zapewnić Europie i Polsce innych 
źródeł energii, tylko mówi: radźcie sobie 
sami. To jest dzisiejsze podejście. Dla-
tego trzeba w sposób uporządkowany 
zarządzić materią odchodzenia od wę-
gla i zmiany systemu energetycznego. 
Program dla górnictwa jest jednym 
z elementów tego uporządkowanego 
odejścia – przekonywał w Radiu Piekary 
Tomasz Rogala. – Zarządzanie węglem 
i odejście od węgla powinno być upo-
rządkowane i nie podlegać emocjom, 
trendom oraz wierze, która powoduje, 
że w sposób znaczny i zbyt intensywny 
odchodzimy od używania i wykorzysty-
wania własnych źródeł energii – podkre-
ślił prezes PGG. O tym, że węgiel wciąż 
jest potrzebny, świadczą twarde dane.  
W 1990 roku na świecie zużywano 
rocznie 4,4 mld ton węgla kamiennego, 
a obecnie ponad 7 mld ton, z czego około 
połowę w Chinach.

MH

W tym i przyszłym roku PGG zwiększy wydobycie o kilkaset tysięcy ton

Gdzie ten węgiel?

Pierwsza grupa, złożona z ośmiu pra-
cowników SRK, zaczyna w połowie maja 
zdobywanie umiejętności niezbędnych 
do uzyskania nowej pracy w branży tur-
bin wiatrowych. Rozpoczynają oni pro-
jekt instytucji szkoleniowej Windhun-
ter Academy i firmy OX2, zajmującej się 
budową i serwisowaniem tego rodzaju 
turbin. 

Mimo niejasnej sytuacji w górnictwie 
wstępne zainteresowanie możliwością 
przekwalifikowania okazało się mniej-
sze, niż zakładano. I to pomimo że SRK 
winna kończyć w tym roku roboty li-
kwidacyjne w kopalniach Makoszowy, 
Piekary, części kopalni Pokój i części My-
słowic-Wesołej. A wobec niewiadomej 
dotyczącej przekazywania do SRK kolej-
nych zakładów górniczych (lub ich czę-
ści) pojawia się pytanie o dalsze zatrud-
nienie w tej spółce. Dotyczy to zwłaszcza 
osób mających umowy na czas określo-
ny oraz tych, które nie uzyskały jeszcze 
uprawnień emerytalnych. 

– Dla planujących swoją przyszłość 
zawodową praca przy turbinach wia-
trowych jest alternatywą ciekawą i roz-
wojową – podkreślali przedstawiciele 

Windhunter Academy podczas spotka-
nia zapoznawczego z potencjalnymi 
chętnymi. Przeprowadzono je w SRK 
w drugiej połowie kwietnia. 

Pilotażowy projekt szkolenia jest 
w całości finansowany przez jego or-
ganizatorów. Zarząd SRK zobowiązał 
się do udzielenia pracownikom obecnie 
zatrudnionym w spółce urlopów szkole-
niowych na cały czas kursu, czyli 26 dni 
w Koszalinie. 

Przedstawiciele Windhunter Aca-
demy oraz firmy OX2 zapewniają 
uczestnikom szkolenia bezpłatną szan-
sę na zdobycie podstawowych upraw-
nień niezbędnych do podjęcia pracy 
w ich branży. Normalny koszt szkolenia 
to około 20 tys. złotych. Także w trakcie 
szkolenia organizowane będą spotkania 
z potencjalnymi pracodawcami – fir-
mami stawiającymi lub serwisującymi 
turbiny wiatrowe. 

Trwa jeszcze nabór do drugiej gru-
py szkolonych, która zacznie zajęcia 
w czerwcu. Szczegółowe informacje 
dotyczące projektu znajdują się na stro-
nie SRK SA w zakładce Aktualności oraz 
na stronie internetowej Windhunter 
Academy. •

Praca przy turbinach wiatrowych.  
Ciekawa i rozwojowa alternatywa dla osób 

odchodzących z górnictwa

Droga na wiatraki
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Tarczą, która najlepiej chroni dziś nasz 
kraj przed krachem gospodarczym, jest 
polski węgiel, pisze na łamach Dziennika 
Zachodniego Dominik Kolorz, lider śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności. 

Nie jest to tekst propagandowy. Z wy-
liczeń przedstawionych przez autora wy-
nika, że wyłącznie dzięki węglowi ceny 
energii w Polsce należą od wielu miesię-

cy do najniż-
szych w Unii 
Europejskiej. 

„Na euro-
pejskich ryn-
kach tona 
węgla kosz-
tuje około 
300 dolarów. 
Tymczasem 
węgiel z pol-
skich kopalń 

elektrownie kupują za niespełna  
300 złotych, czyli jakieś 67 dolarów 
za tonę. Z kolei węgiel opałowy można 
kupić bezpośrednio w kopalni ponad 
dwukrotnie taniej niż na prywatnym 
składzie” – wylicza Kolorz.

Co byłoby, gdyby spółki węglowe 
wprowadziły ceny rynkowe? Na pewno 
mogłyby pochwalić się imponującymi 
wynikami finansowymi. Na przykład 
do końca roku spłaciłyby wszystkie długi 
i zgromadziły nawet kilkunastomiliardo-
wą nadwyżkę finansową. Co oznaczało-
by to dla gospodarki? „Tylko że wtedy 
inflacja w Polsce wynosiłaby nie 12, ale 
25 proc. Z kolei rachunki za prąd wzro-
słyby dwukrotnie” – pisze Kolorz. 

„Bez polskiego węgla bylibyśmy 
dziś w katastrofalnej sytuacji. Dla mnie 
skandalem jest, że ani premier, ani mi-
nistrowie, ani nawet posłowie z naszego 
regionu nie zdobyli się w ostatnich mie-
siącach na choćby kilka dobrych słów 

o węglu. Śląsk jak zwykle jest traktowa-
ny po macoszemu. Dzisiaj górnicy mają 
fedrować i siedzieć cicho, bo węgiel jest 
potrzebny. Gdy wojna się skończy i su-
rowce energetyczne stanieją, tzw. war-
szawka znów powie, że kopalnie trzeba 
zamknąć, a wy tam na Śląsku musicie 
się dostosować, bo nikt do was nie bę-
dzie dopłacać” – pisze z nieskrywanym 
wyrzutem Kolorz. 

Jego zdaniem słowa w polityce 
są ważne, jednak znacznie ważniejsze 
są konkretne działania i decyzje. Jak 
lider śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
ocenia działania polityków?

Oto kolejny cytat z tekstu, który 
ukazał się w Dzienniku Zachodnim:  
„26 kwietnia Rosja zakręciła Polsce ku-
rek z gazem. Niespełna dwa tygodnie 
wcześniej prezydent Andrzej Duda pod-
pisał ustawę wprowadzającą embargo 
na rosyjski węgiel. Wydawać by się mo-
gło, że w takiej sytuacji rząd lada dzień 
ogłosi wielkie inwestycje w górnictwie. 
To się nie stało. Nikt nie przekona mnie, 
że to z troski o klimat. Bez żartów pro-
szę. Polska wydobywa rocznie około  
55 mln ton węgla. Tymczasem same Chi-
ny produkują ponad 4 mld ton i właśnie 
ogłosiły plan zwiększenia wydobycia 
o kolejne 300 mln ton rocznie”.

Węgiel wciąż jest najważniejszym 
paliwem dla polskiej energetyki. Jednak 
nie można zapominać, że mimo wielu 
ograniczeń wprowadzanych przez sa-
morządy miliony gospodarstw wciąż 
używają węgla do ogrzewania domów. 
Czy właściciele domów korzystający 
z tego paliwa nie zostaną dotknięci jego 
brakami? Czy jeszcze rok temu stosun-
kowo tani węgiel nie stanie się bardzo 
drogi? Zostało wprowadzone embargo 
na import węgla z Rosji. Z punktu wi-
dzenia etycznego to dobra decyzja. Jed-
nak najbliższa zima dla indywidualnych 

odbiorców może być bardzo ciężka. Em-
bargo oznacza, że w najbliższym sezonie 
grzewczym nie ma szans na to, aby pol-
skie górnictwo wypełniło powstałą lukę. 
„Uruchomienie nowej ściany w kopalni 
to kilkanaście miesięcy robót przygo-
towawczych i wielomilionowe nakłady 
inwestycyjne. Następna zima będzie bar-
dzo ciężka” – prognozuje Kolorz. I przy 
okazji gani polityków, którzy jego zda-
niem udają, że o tym nie wiedzą. 

„A może chodzi właśnie o to, aby 
po raz kolejny zrobić z górników kozła 
ofiarnego. To niestety nie byłby pierw-
szy taki przypadek w historii ostatnich 
dekad” – pointuje Kolorz. 

W tym miejscu należy przypo-
mnieć sytuację sprzed wielu lat, które 

powtarzały się – jeżeli był kryzys na ryn-
ku węgla, paliwo było tanie i zalegało 
na przykopalnianych zwałach, zdaniem 
dziennikarzy i wielu polityków był to do-
wód na zbyt wysokie koszty kopalń. Wte-
dy węgiel z importu wypierał rodzime 
paliwo. 

Jeżeli import był nieopłacalny, za-
czynały się wyrzuty pod adresem gór-
nictwa: nie potraficie zapewnić paliwa 
po akceptowalnych cenach, nie może-
cie zapewnić wydobycia na poziomie 
niezbędnym do zaspokojenia potrzeb 
rynku.

Tekst Dominika Kolorza pod tytułem „Węgiel 
to najlepsza tarcza antyinflacyjna” ukazał się 
w Dzienniku Zachodnim 13 maja 2022 roku.

Dziennik Zachodni opublikował tekst Dominika Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Węgiel to najlepsza tarcza antyinflacyjna

Uruchomienie nowej ściany w kopalni to kilkanaście miesięcy robót przygotowawczych i wielomilionowe 
nakłady inwestycyjne
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Zakończyły się uroczystości pogrzebo-
we górników, którzy zginęli w kopalniach 
Pniówek i Ruchu Zofiówka. Rodziny ofiar 
i poszkodowani nie zostają sami, mogą 
liczyć na pomoc i wsparcie. 

Obecnie zarząd JSW oraz kierow-
nictwa obu kopalni pomagają w zała-
twianiu formalności związanych między 
innymi z ubezpieczeniami, odszkodo-
waniami czy sprawami socjalnymi. 
Pracownicy obu zakładów są w ciągłym 
kontakcie z rodzinami poszkodowanych. 
Zarząd JSW podjął decyzję o umorzeniu 
poszkodowanym górnikom należnych 
części deputatu węglowego oraz wypłaty 
rodzinom odprawy pośmiertnej nieza-
leżnie od świadczenia ubezpieczyciela.

– Nie zapominamy o rodzinach do-
tkniętych tragedią w Pniówku i Zofiów-
ce. Naszym obowiązkiem jest otoczenie 
ich opieką nie tylko w czasie trwania ak-
cji ratowniczej, ale również teraz, kiedy 
trzeba załatwiać sprawy formalne. Za-
rząd JSW, dyrekcje kopalń, prezesi spół-
ek zależnych zrobią wszystko, aby ten 
proces przebiegał sprawnie, bez zbędnej 
zwłoki, z jak najmniejszym obciążeniem 
dla rodzin – powiedział Tomasz Cudny, 
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Dzięki wsparciu PZU Życie oraz JSU 
(spółki zajmującej się ubezpieczeniami 
i turystyką w Grupie Kapitałowej JSW) 
rodziny poszkodowanych będą mogły sko-
rzystać z uproszczonej procedury reali-
zacji świadczeń przysługujących z tytułu 
ubezpieczenia grupowego dla pracowni-
ków Grupy JSW. PZU Życie podjęło decyzję 
o możliwości wypłaty zaliczki świadczeń 
z tytułu następstw nieszczęśliwych wy-
padków jeszcze na etapie leczenia. 

Również towarzystwo ubezpiecze-
niowe InterRisk wprowadziło specjalny, 
uproszczony tryb likwidacji szkód zgło-
szonych z następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Polega między innymi 
na przyznaniu świadczenia w ciągu 
trzech dni roboczych na podstawie nie-
zbędnych dokumentów. Towarzystwo 
wprowadziło też zasadę zaliczkowej 
wypłaty świadczeń z tytułu uszczerbku 
na zdrowiu, pomimo niezakończonego 
jeszcze procesu leczenia. 

Wszystkie te działania pozwolą 
znacząco przyspieszyć proces wypłaty 
świadczeń oraz wesprzeć opieką poszko-
dowanych i ich rodziny.

PZU Życie dodatkowo oferuje możli-
wość zorganizowania dwutygodniowego 

turnusu terapeutyczno-wypoczynkowego 
dla dzieci poszkodowanych górników. 
Taki wyjazd zostałby przygotowany 
przez Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci 
w nadmorskim ośrodku pod Kołobrze-
giem albo Stowarzyszenie Siemacha 
w ośrodku pod Tarnowem. To placówki 
specjalizujące się w udzielaniu pomocy 
psychologicznej dzieciom, które utraciły 
stabilizację rodzinną. W trakcie turnusu 
uczestnicy będą mieć zapewnioną opie-
kę psychologa, zakwaterowanie i pełne 
wyżywienie. Wszystkie formy pomocy 
są całkowicie bezpłatne. 

Ponadto spółka JSU wyszła z inicja-
tywą zorganizowania w swoim ośrod-
ku w Zakopanem wypoczynku rodzin 
poszkodowanych górników. Wsparcie 
dla rodzin zadeklarowali również nie-
którzy kontrahenci JSW, między innymi 
Voestalpine z Austrii. Rodziny mogą 
również liczyć na wsparcie Fundacji 
Rodzin Górniczych, która zorganizowa-
ła specjalną zbiórkę pieniędzy na rzecz 
rodzin ofiar poszkodowanych w kata-
strofach w kopalni Pniówku i w Ruchu 
Zofiówka.

 •

Jastrzębska Spółka Węglowa

Wsparcie dla rodzin
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Ratownicy ze Szczygłowic po wyjeździe w czasie akcji ratowniczej w Ruchu Zofiówka
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Eksperci wstępnie oceniają, że w wyrobi-
skach kopalni Pniówek, gdzie 20 kwietnia 
doszło do katastrofy tysiąc metrów pod 
ziemią, nastąpiło w sumie około 20 wybu-
chów metanu. Dla komisji kluczowe bę-
dzie przeprowadzenie wizji lokalnej w tym 
rejonie – na razie uniemożliwia to pożar 
w odizolowanych wyrobiskach. Na ich 
otwarcie trzeba będzie czekać co naj-
mniej kilka miesięcy. – Bez przeprowadze-
nia wizji lokalnej tego rejonu nie jesteśmy 
w stanie odpowiedzieć na wszystkie py-
tania, jakie sobie postawiliśmy – ocenia 
Krzysztof Król. 

Podczas pierwszego posiedzenia 
kierowana przez niego komisja wyod-
rębniła ze swego grona cztery zespoły 
robocze, które zajmą się analizą poszcze-
gólnych zagadnień związanych między 
innymi z oceną zagrożeń (metanowe-
go i pożarowego) w tym rejonie i sto-
sowaną profilaktyką, prawidłowością 
przewietrzania wyrobisk, charakterem 
prowadzonych tam prac i ich zgodnością 
z zasadami sztuki górniczej czy oceną 
przebiegu akcji ratowniczej. – Komisja 
będzie analizować między innymi to, 
jakie zagrożenia dla tego rejonu były 
prognozowane, jaka była prowadzona 
profilaktyka, jakie roboty były tam reali-
zowane wcześniej oraz co było robione 
w dniu wypadku; czy zagrożenie rosło 
i czy były jakieś symptomy tego, co mo-
gło się wydarzyć – wyjaśnił przewodni-
czący komisji. Wśród głównych zadań 
ekspertów będzie odpowiedź na pytanie, 
jak doszło do nagromadzenia dużej ilości 
gazu w wyrobiskach, a także znalezienie 
inicjału wybuchu metanu. Ten towarzy-
szący złożom węgla bezwonny gaz wy-
bucha w stężeniu od 4,5 do 15 proc., lecz 
aby doszło do zapalenia lub wybuchu, 
coś musi go zainicjować. By wyjaśnić 
okoliczności tragedii, eksperci muszą 
stwierdzić, co w tym przypadku było 
inicjałem wybuchów oraz czy podziem-
ny pożar był ich następstwem, czy też 
zagrożenie pożarowe mogło istnieć tam 
już wcześniej.

W ramach jednego z zespo-
łów roboczych badane będzie 

prawdopodobieństwo wystąpienia – 
obok wybuchów metanu – także wybu-
chu pyłu węglowego, choć na razie nic 
nie wskazuje na to, że do niego doszło.

SILNY WSTRZĄS  
UWOLNIŁ ZABÓJCZY METAN
Wizję lokalną udało się już prze-

prowadzić 900 m pod ziemią w kopalni 
Zofiówka, gdzie trzy dni po katastrofie 
w Pniówku doszło do wstrząsu o ma-
gnitudzie 2,5 stopnia. Wstrząs ten, poza 
zniszczeniami w wyrobisku, w którym 
zginęli ludzie, spowodował duży wy-
pływ metanu – zawartość tego gazu 
w chodniku wynosiła po wypływie około 
100 proc., po pewnym czasie spadając 
do 80–90 proc. – Mieliśmy w tym czasie 
do czynienia z atmosferą nienadającą 
się do oddychania – wyjaśnił przewod-
niczący komisji powołanej przez preze-
sa WUG, Zbigniew Rawicki. W rejonie 
katastrofy w tym czasie nie wykonywa-
no drążenia, lecz prace o charakterze 
profilaktyczno-zapobiegawczym. Rejon 
był objęty czwartą, najwyższą katego-
rią zagrożenia metanowego, najwyższą 
kategorią zagrożenia wyrzutami gazów 
i skał oraz pierwszą (z dwóch) kategorią 
zagrożenia tąpaniami. Komisja ma mię-
dzy innymi wyjaśnić, dlaczego doszło 
do tąpnięcia oraz do wypływu tak dużej 
ilości metanu, powodującego atmosferę 
praktycznie beztlenową. Poza przedsta-
wicielami nadzoru górniczego w obu ko-
misjach prezesa WUG znaleźli się przed-
stawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Politechniki Śląskiej, Głównego Instytu-
tu Górnictwa w Katowicach, związków 
zawodowych, Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach i Prokuratury Okrę-
gowej w Gliwicach, prowadzącej śledz-
two w sprawach obu katastrof. Odnośnie 
do Zofiówki powołano pięć zespołów 
komisji, które zajmą się odpowiednimi 
ekspertyzami dla ustalenia przyczyn 
i określenia działań zapobiegawczych. 
Powstaną opracowania dotyczące geofi-
zycznych podstaw wstrząsu, przeprowa-
dzona będzie analiza geomechaniczna, 
analiza zagrożenia metanowego i po-
tencjalnego wyrzucenia gazów i skał. 
Zostanie też oceniona akcja ratowni-
cza. Na koniec jeden z zespołów oceni 

wpływ prowadzonych robót górniczych 
na zdarzenie, a specjaliści wypowiedzą 
się co do przyszłości rejonu katastrofy.

MAP SZUKA DROGI 
DO POPRAWY 
BEZPIECZEŃSTWA
Niezależnie od prac obu komisji oraz 

działań powypadkowych Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Rybniku i pro-
kuratury pracę rozpoczyna zespół eks-
percki powołany przez wicepremiera 
Jacka Sasina do zbadania kwietniowych 
wypadków. – Zespół zajmie się przede 
wszystkim analizą ustaleń komisji po-
wypadkowych oraz określeniem ewen-
tualnych działań legislacyjnych, ukie-
runkowanych na minimalizację ryzyka 
na przyszłość. Chodzi o to, by wyselek-
cjonować obszary, które będą wymagać 
ewentualnych działań naprawczych; 
bo naszym głównym celem jest zapew-
nienie górnikom jak najwyższego pozio-
mu bezpieczeństwa – wyjaśnia kierujący 
pracami zespołu wiceminister aktywów 
państwowych Piotr Pyzik. – Sprawa 
tragicznych wypadków w kopalniach 

Pniówek oraz Zofiówka wymaga oczywi-
ście dogłębnego zbadania, wyjaśnienia 
przyczyn i wyciągnięcia wniosków. Cho-
dzi o to, by minimalizować prawdopo-
dobieństwo wystąpienia takich zdarzeń 
w przyszłości. Naturalnie to już się dzieje 
– swoje postępowanie prowadzi oczywi-
ście prokuratura, działania rozpoczyna 
też Wyższy Urząd Górniczy – przypomi-
na wiceszef MAP, odpowiedzialny w re-
sorcie za sprawy górnictwa. 

OGROM TRAGEDII,  
OGROM EMOCJI
Postępowania dotyczące przyczyn 

i okoliczności katastrof budzą w środo-
wisku górniczym wiele emocji. – Zwra-
camy się o ogłoszenie jednoznacznej de-
klaracji, że wszyscy, którzy zdecydują się 
mówić, jak było, otrzymają gwarancję 
bezpieczeństwa. Już w tej chwili zgłosi-
ły się do naszego związku osoby, które 
na takie gwarancje oczekują. Bez takiej 
jednoznacznej gwarancji być może nigdy 
nie wyjaśnimy przyczyn tragedii w ko-
palniach Pniówek i Zofiówka – napisał 
do wicepremiera Sasina lider Sierpnia 80 

PNIÓWEK I ZOFIÓWKA POD LUPĄ EKSPERTÓW I ŚLEDCZYCH. – Nie widzę 
możliwości, żeby ktoś – mając wiedzę o ewentualnych 

nieprawidłowościach czy działaniach sprzecznych z przepisami – 
nie informował o nich dlatego, że się boi. Nie wierzę w to – mówił 

wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego  
Krzysztof Król po pierwszym posiedzeniu specjalnej komisji 

badającej przyczyny kwietniowej katastrofy w kopalni Pniówek. 
W wyniku serii wybuchów metanu zginęło tam dziewięciu 

górników i ratowników górniczych, a siedmiu pozostało 
za tamą, którą odizolowano zagrożony rejon. W siemianowickiej 
„oparzeniówce” nadal leczonych jest pięciu ciężko poparzonych 

górników z Pniówka. Wiceprezes Król stoi na czele komisji 
WUG wyjaśniającej okoliczności tragedii. Tydzień później pracę 

rozpoczęła druga powołana przez szefa tego urzędu, Adama 
Mirka, specjalna komisja, która zajmuje się sprawą katastrofy 

w Zofiówce. Po silnym wstrząsie i wypływie metanu zginęło tam 
10 górników. Pracami komisji kieruje dyrektor Departamentu 

Górnictwa WUG Zbigniew Rawicki. W pierwszej dekadzie maja 
odbyły się pogrzeby ofiar śmiertelnych obu katastrof. Jastrzębska 

Spółka Węglowa zapewnia o wsparciu udzielanym rodzinom 
zmarłych. Związkowcy apelują o „gwarancje bezpieczeństwa” dla 

tych, którzy będą mówić o okolicznościach wypadków.

Rozpoczęły się prace komisji
wyjaśniającej przyczyny tragedii

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król: -  Nie widzę możliwości, żeby ktoś – mając wiedzę o ewentualnych nieprawidłowościach czy działaniach sprzecznych 
z przepisami – nie informował o nich dlatego, że się boi
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Rozpoczęły się prace komisji
wyjaśniającej przyczyny tragedii

Bogusław Ziętek, zaś związkowcy z Jed-
ności zaapelowali o zmianę składów 
komisji powołanych do zbadania przy-
czyn katastrof oraz włączenie w ich 
skład związkowców, a także udzielenie 
gwarancji dla tzw. sygnalistów (infor-
mujących o nieprawidłowościach) i wy-
ciągnięcie z wypadków również konse-
kwencji politycznych. Jastrzębska Spółka 
Węglowa zapewnia, że rodziny zmar-
łych górników zostały otoczone opieką. 
Spółka świadczy między innymi pomoc 
w formalnościach, zapewnia wsparcie 
w procedurach wypłat odszkodowań 
oraz organizacji wyjazdów terapeutycz-
no-wypoczynkowych dla rodzin ofiar.  
– Naszym obowiązkiem jest otoczenie 
ich opieką nie tylko w czasie trwania 
akcji ratowniczej, ale również teraz, kie-
dy trzeba załatwiać sprawy formalne. 
Zarząd JSW, dyrekcje kopalń, prezesi 
spółek zależnych zrobią wszystko, aby 
ten proces przebiegał sprawnie, bez 
zbędnej zwłoki, z jak najmniejszym ob-
ciążeniem dla rodzin – zapewnia prezes 
JSW Tomasz Cudny.

 •

Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Krzysztof Król: -  Nie widzę możliwości, żeby ktoś – mając wiedzę o ewentualnych nieprawidłowościach czy działaniach sprzecznych 
z przepisami – nie informował o nich dlatego, że się boi

Gdy na początku marca, krótko po rosyj-
skiej inwazji na Ukrainę, wiceprzewodni-
czący Komisji Europejskiej Frans Timmer-
mans dał sygnał, że może należy spojrzeć 
na węgiel łaskawszym okiem, w mediach 
nie brakowało optymistów kreślących dla 
tego paliwa pozytywne scenariusze. 

W branży górniczej dominowała jed-
nak ostrożność – energetyczne debaty 
14. Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego potwierdziły, że było to słuszne po-
dejście. Europa chce się wprawdzie unie-
zależnić od rosyjskich surowców, ale czy 
chce w energetyce więcej węgla? Nieste-
ty nie. – Zmierzamy ku uniezależnieniu 
się od paliw kopalnych z Rosji. Dlatego 
musimy jeszcze bardziej przyspieszyć 
zieloną transformację w kierunku od-
nawialnych źródeł energii. To jest nie 
tylko ambitny scenariusz dla klimatu, ale 
też dla bezpieczeństwa energetycznego 
Europy – mówiła w Katowicach unijna 
komisarz ds. energii Kadri Simson.

CIEPŁOWNICTWO NIE 
PRZEŻYJE FIT FOR 55
Przedstawicielka Komisji Europej-

skiej wskazała, że projektowana unijna 
dyrektywa o efektywności energetycz-
nej wprowadzi całkowicie nowe ramy 
odnośnie do systemu promującego od-
nawialne źródła energii w gospodarce. 
 – Dzięki nowej regulacji zostanie stwo-
rzony zintegrowany system, który jesz-
cze bardziej poszerzy ambitne plany, 
jeśli chodzi o ciepłownictwo, chłodnic-
two, przemysł i transport – tak aby nasza 
przyszłość klimatyczna była zrówno-
ważona. Kryzys klimatyczny sprawia, 
że nasze cele musimy realizować jeszcze 
szybciej, niż nam się wcześniej wyda-
wało, i musimy działać we wszystkich 
obszarach – przekonywała komisarz. 
To raczej złe wieści między innymi dla 
polskiego ciepłownictwa – dziś opartego 
na węglu, a planującego dotąd stopniowe 
przechodzenie w dużej części na gaz. 
W Polsce ciepłownictwo systemowe jest 
najbardziej rozwinięte spośród wszyst-
kich krajów Unii. Polskie Towarzystwo 
Elektrociepłowni Zawodowych szacu-
je, że pełne wdrożenie proponowanego 
przez Komisję Europejską pakietu Fit for 
55 (zakładającego ograniczenie przez 
Unię emisji gazów cieplarnianych netto 
o co najmniej 55 proc. do 2030 roku) 
kosztowałoby krajowe ciepłownictwo 
ponad 300 mld złotych. – Przejście w tak 
ambitnym planie Fit for 55 z węgla 
do OZE w polskich warunkach jest nawet 

niemożliwe technicznie, już nie mówię 
o kwestiach finansowych – alarmował 
prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

WALKA O KLIMAT  
TO ZIMNE KALORYFERY?
Podczas katowickiego Kongresu 

szef największej w kraju grupy energe-
tycznej spotkał się z komisarz Simson, 
przedstawiając jej konkretne postula-
ty. To między innymi zmiana definicji 
efektywnego systemu ciepłowniczego 
i chłodniczego oraz wysokosprawnej 
kogeneracji, a także uwzględnienie 
na przykład kotłów elektrodowych 
do realizacji celów OZE w systemach 
ciepłowniczych. Polski głos trafił do Ko-
misji Europejskiej w momencie, kiedy 
unijne instytucje są w kluczowym mo-
mencie prac nad reformami pakietu Fit 
for 55, koncentrującymi się nie tylko 
na elektroenergetyce, ale i na ciepłow-
nictwie. – Dekarbonizacja ciepłownic-
twa to istotny element polskiej ścieżki 
transformacji. Jako liderowi ciepłownic-
twa w Polsce zależy nam, aby postulaty 
dotyczące zmian w pakiecie Fit for 55 
były słyszalne w Unii – tłumaczył prezes 
PGE. Unijna reforma regulacji dotyczą-
cych ciepłownictwa wpłynie na blisko  
6 mln z 14 mln gospodarstw domowych 
w Polsce korzystających z ciepła syste-
mowego. To także aż 10 proc. wszystkich 
użytkowników ciepła sieciowego w UE. 

POTRZEBNE STABILNE ŹRÓDŁA 
ENERGII, BY ROZWIJAĆ OZE
Dzień po wizycie w Katowicach unij-

na komisarz, wraz z minister klimatu 
i środowiska Anną Moskwą, odwiedziła 
między innymi warszawską elektrocie-
płownię Siekierki, zasilaną głównie wę-
glem. Polska minister przedstawiła stra-
tegię uniezależnienia się od rosyjskich 
węglowodorów oraz przygotowywany 
przez stronę polską projekt „rosyjskiego 
ETS”. – Dzięki wieloletnim, konsekwent-
nie prowadzonym inwestycjom jesteśmy 
gotowi na pełne sankcje surowcowe, 
a co za tym idzie – pełne uniezależnienie 
się od surowców z Federacji Rosyjskiej. 
Jednocześnie rozumiemy, że nie wszyst-
kie państwa są w tak komfortowej sytu-
acji. Apelujemy, by dokonały one rewizji 
swoich polityk energetycznych. Na ko-
lejnym posiedzeniu Rady Europejskiej 
będziemy proponować wprowadzenie 
„rosyjskiego ETS”, czyli systemu wzoro-
wanego na tym związanym z procesem 
dekarbonizacji. Uważamy, że bezpieczeń-
stwo i pełna niezależność energetyczna 

powinna być tak samo ważna jak nasze 
ambicje dotyczące zero- i niskoemisyjno-
ści – powiedziała Anna Moskwa, ale też 
zapewniła, że Polska chce zwiększenia 
udziału w miksie energetycznym OZE. 
– Rozpoczęliśmy proces aktualizacji Po-
lityki energetycznej Polski do 2040 roku. 
Jednym z głównych elementów naszych 
prac, poza wzmocnieniem filaru nieza-
leżności i suwerenności, jest zwiększenie 
ilości odnawialnych źródeł energii działa-
jących w Polsce. Mimo że OZE rozwija się 
u nas bardzo dobrze – przekroczyliśmy 
wyznaczony na rok 2021 cel 15 proc., 
to chcemy jeszcze bardziej przyśpieszyć 
ich rozwój, zwiększając finansowanie. 
Jednocześnie, żeby źródła te mogły się 
rozwijać, potrzebujemy stabilnych mocy. 
Dziś są to w Polsce węgiel i gaz, a doce-
lowo atom – wyliczała szefowa resortu 
klimatu i środowiska.

PRIORYTET: PEWNE DOSTAWY, 
AKCEPTOWALNE CENY
O tym, że obok OZE potrzebne są sta-

bilne, również konwencjonalne, źródła 
energii, mówił podczas katowickiego 
kongresu wiceminister klimatu i pełno-
mocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, 
który nie miał wątpliwości, iż zagrożenie 
ze strony Rosji i ostatnie wydarzenia 
w Ukrainie spowodowały, że Unia po-
winna na nowo zdefiniować założenia 
swojej polityki klimatycznej oraz całego 
pakietu Fit for 55. – Polska jest wyjątko-
wym państwem na mapie UE. Nasz miks 
jest w blisko 70 proc. oparty na węglu – 
mówił Zyska, ale też dodawał, że polski 
rząd jest zdeterminowany, by zmieniać 
krajową energetykę i zmniejszać zależ-
ność od węgla. – Pamiętajmy jednak, 
że każdy rząd musi odpowiadać za ca-
łość społeczeństwa, wszystkie obszary, 
by zapewnić stabilne dostawy energii 
do wszystkich odbiorców końcowych 
po akceptowalnej cenie. Jeśli doprowa-
dzimy do sytuacji, że cena energii tak 
drastycznie wzrośnie, że nie będzie ak-
ceptacji społeczeństwa do tego, żebyśmy 
mieli większy udział innych technologii 
wytwarzania energii kosztem zubożenia 
społeczeństwa, będą masowe protesty. 
Musimy brać pod uwagę wszystkie ele-
menty, ale determinacja do transforma-
cji energetycznej jest ogromna – podkre-
ślił wiceminister klimatu i środowiska. 
O możliwych zmianach w pakiecie Fit 
fot 55 mówił europoseł Jerzy Buzek. Jego 
zdaniem korekty najprawdopodobniej 
będą, ale nie należy spodziewać się grun-
townych zmian. MH

Unia Europejska nie rezygnuje z „zielonej” ścieżki

Powrót węgla? Jeśli tak, to na krótko
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Korzyści płynące z jazdy na rowerze 
są praktycznie niezliczone. Mimo to wciąż 
niewiele osób wybiera rower jako codzien-
ny środek transportu. Postaramy się jed-
nak przedstawić kilka istotnych powodów, 
dla których warto rozważyć choć częścio-
we zamienienie samochodu czy transportu 
publicznego na rower.

1. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA. Zaczniemy 
od najprostszego powodu. W codzien-
nym zabieganiu często trudno wygo-
spodarować czas na ruch. Rekreacyjna, 
spokojna jazda na rowerze to idealny 
sposób na spalanie kalorii i utrzymanie 
sprawności fizycznej przy jednoczesnym 
stosunkowo niewielkim negatywnym 
wpływie na stawy. Jazda na rowerze 
poprawia wydolność, obniża ciśnienie 
krwi, dodaje energii i może znacząco 
polepszyć kondycję.

2. ZABAWA. Jazda na rowerze jest tym, 
co niemal wszyscy uwielbialiśmy jako 
dzieci. Warto czasem wrócić do tych cza-
sów i skupić się na otoczeniu, przyrodzie 
i frajdzie, jaką możemy czerpać z rowe-
rowych przejażdżek.

3. SZCZĘŚCIE I ZDROWIE. Jazda zatłoczo-
nym autobusem albo stanie w korku nie 
są synonimami szczęścia. Jazda na ro-
werze, nadrobienie trasy tak, aby prze-
jechać przez ulubiony park, może nieco 
uspokoić i uszczęśliwić. Liczne badania 
wykazały, że codzienne ćwiczenia mogą 
zmniejszyć stres, złagodzić lekkie obja-
wy depresji, poprawić sen i zmniejszyć 
lęki. Ćwiczenia na świeżym powietrzu 
zwiększają także pewność siebie i popra-
wiają ogólny nastrój, a także mogą za-
pobiec spadkowi funkcji poznawczych, 
wyostrzyć pamięć i uczenie się oraz po-
prawić ogólną wydajność mózgu.

4. OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY. Koszty zaku-
pu i eksploatacji roweru są nieporówny-
walnie niższe niż zakup samochodu. Jest 

to duża oszczędność także w porównaniu 
choćby do kosztów transportu miejskiego 
czy samej benzyny. Rower do miejskie-
go przemieszczania się nie musi być ani 
nowy, ani drogi – porządny, używany, 
starszy rower to wydatek kilkuset zło-
tych, który szybko się zwróci. W wielu 
miastach można także korzystać z rowe-
rów miejskich, których wypożyczenie jest 
zazwyczaj proste i niedrogie.

5. ŚWIEŻE POWIETRZE. Sektor transportu 
odpowiada za dużą część emisji gazów 
cieplarnianych. W tym kontekście zosta-
wienie samochodu w domu, szczególnie 
jeśli zazwyczaj podróżujemy sami, wy-
daje się być jeszcze lepszym pomysłem. 

Nie wspominając o tym, że przejażdżka 
rowerowa przy odpowiednio dobranej 
trasie i warunkach to także szansa na do-
tlenienie nas samych.

6. WYGODA. Jedną z najczęściej niedo-
cenianych zalet dotyczących jazdy na ro-
werze jest to, że jest to wygodne. Ale gdy 
pomyślimy o korkach, szukaniu miejsca 
parkingowego czy opóźnieniach komu-
nikacji miejskiej – to może się okazać, 
że rower jest bardzo wygodną formą 
poruszania się. Ułatwiają to także łatwo 
dostępne gadżety jak koszyki czy sakwy, 
a także odpowiedni strój. Wiele firm 
zapewnia także bezpieczne parkingi dla 
rowerów i prysznice dla pracowników.

7. BEZPIECZEŃSTWO. Im więcej rowerzy-
stów, tym są oni bezpieczniejsi. Badanie 
przeprowadzone na Uniwersytecie No-
wej Południowej Walii wykazało, że im 
więcej osób jeździ na rowerze w danym 
mieście, tym liczba kolizji pomiędzy kie-
rowcami samochodów a osobami jeżdżą-
cymi na rowerach maleje. Udowodniono, 
że w miarę wzrostu liczby rowerzystów 
i pieszych zachowanie kierowców fak-
tycznie się zmienia. Przykładem mogą 
być takie kraje jak Dania czy Holandia, 
gdzie na rowerach jeżdżą praktycznie 
wszyscy i jest to bardzo często wybiera-
ny sposób przemieszczania się niezależ-
nie od statusu finansowego czy wykony-
wanego zawodu.

8. WOLNOŚĆ. Niezależność, łatwa moż-
liwość zmiany trasy, nadawanie wła-
snego tempa, poznawanie nieznanych 
ścieżek w okolicy – jazda na rowerze 
otwiera możliwości, zarówno dosłownie, 
jak i w przenośni, aby zobaczyć swoją 
okolicę z zupełnie nowej perspektywy! 
Rower daje oprócz tego o wiele większy 
wybór wyszukiwania trasy niż pojazd 
zależny od asfaltowej drogi.

Niezależnie od tego, czy nie jeździ-
łeś od lat, czy może nigdy nie wsiadłeś 
na rower – z całą pewnością warto wy-
próbować ten środek transportu częściej 
niż podczas weekendowej wycieczki. 
To świetne rozwiązanie transportowe, 
które jednocześnie pomaga dbać o zdro-
wie i oszczędzać pieniądze. Jeśli jednak 
wizja dalekiej jazdy na rowerze dalej wy-
daje się dla Ciebie przerażająca, można 
sięgnąć także po pośrednie rozwiązanie, 
czyli rower elektryczny lub hulajnogę 
elektryczną. Oba wybory są jednak dość 
kosztowne, ale w wielu polskich mia-
stach można je wypożyczyć, żeby prze-
konać się, czy być może to jest forma 
transportu dla nas.

 HANNA KRZYŻOWSKA

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

INDONEZYJSKI PROJEKT ODNAWIANIA RAFY KO-
RALOWEJ. Według Światowego Instytu-
tu Zasobów (WRI) ponad 85 proc. raf 
w Indonezji jest zagrożonych z powodu 
działalności człowieka. Wynika to z prze-
łowienia i destrukcyjnych połowów, 
a także z nasilonego rozwoju obszarów 
przybrzeżnych, zanieczyszczeń i zmian 
klimatycznych. Niedawny przegląd 
udokumentował 533 nowe projekty 
odbudowy rafy koralowej w Indonezji 
w ciągu ostatnich trzech dekad, co sy-
gnalizuje duży wzrost tego typu projek-
tów. Chociaż państwo zachęca do szero-
kiego udziału w tego typu działaniach 
restauracyjnych, naukowcy twierdzą, 
że wiele z tych projektów zakończyło 
się niepowodzeniem, ponieważ brakuje 
im monitorowania lub długoterminowej 
oceny. Prowadzony przez społeczność 
na Lomboku projekt odbudowy rafy oka-
zał się sukcesem, co pokazało znaczenie 

zaangażowania społeczności i opieki po-
monitoringowej dla koralowców.

Po trzęsieniu ziemi w 2018 roku 
w okolicy Lomboku i wysp Gili wybu-
chła pandemia COVID-19, która prak-
tycznie zamknęła przemysł turystyczny. 
Oznaczało to ogromne zakłócenie życia 
mieszkańców pracujących w turystyce, 
ale także dało szansę na przywrócenie 
do życia uszkodzonych raf koralowych.
NOWA INICJATYWA EKWADORU OBIETNICĄ WIĘK-
SZEJ DOSTĘPNOŚCI INFORMACJI. Ekwador zo-
bowiązał się do większej przejrzystości 
informacji na temat swojego przemysłu 
rybnego w ramach nowej globalnej ini-
cjatywy mającej na celu zrównoważo-
ny rozwój poprzez lepsze zarządzanie. 
W ramach zobowiązania do Inicjatywy 
Przejrzystości Rybołówstwa Ekwador 
musi zapewnić publiczny dostęp do in-
formacji związanych z zarządzaniem 
zasobami morskimi kraju. Ekwador stał 

się pierwszym krajem Ameryki Łaciń-
skiej, który przyłączył się do rosnących 
międzynarodowych wysiłków mają-
cych na celu zwiększenie przejrzystości 
w przemyśle rybnym i uczynienie go 
bardziej zrównoważonym.
UKRAIŃCY ŚLEDZĄ ROSYJSKIE ZBRODNIE PRZECIW-
KO ŚRODOWISKU. Zniszczenie środowiska 
naturalnego jest wciąż drugorzędnym 
problemem w kwestii rosyjskiej inwa-
zji na Ukrainę. Jednak zarówno cywile, 
jak i eksperci połączyli swoje siły, aby 
odnotować ponad 100 oddzielnych przy-
padków „przestępstw przeciwko środo-
wisku” w celu postawienia Rosji przed 
międzynarodowym sądem, gdy wojna 
dobiegnie już końca. Aktywiści ostrze-
gają, że od zniszczenia składów paliw 
i gazu po długoterminowe skutki zmian 
ekosystemowych dla Ukrainy wpływ 
wojny na środowisko może również 
skończyć się kryzysem humanitarnym.

NAUKOWCY NAWOŁUJĄ DO ZATRZYMANIA PRODUKCJI 
PLASTIKU. Zespół badaczy zajmujących się 
tworzywami sztucznymi opublikował 
list w czasopiśmie Science, w którym 
wzywa do zaprzestania produkcji no-
wych tworzyw sztucznych w celu roz-
wiązania problemu zanieczyszczenia 
nimi. Twierdzą oni, że plastik stwarza 
nie tylko problemy związane z jego uty-
lizacją, ale też jego produkcja generuje 
duże ilości emisji gazów cieplarnianych, 
przyczyniając się do kryzysu klimatycz-
nego. Ruch ten będzie miał kluczowe 
znaczenie dla rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia plastikiem, z którym 
obecnie boryka się nasza planeta. Na po-
czątku tego roku kraje zgodziły się przy-
jąć globalny traktat w celu powstrzy-
mania zanieczyszczenia plastikiem, ale 
szczegóły tego porozumienia nie zostały 
jeszcze ustalone. 

 •

Ekologiczne wiadomości

Osiem powodów do zastanowienia

Rower – alternatywa  
dla innych środków komunikacji

W wielu miastach można także korzystać z rowerów miejskich, których wypożyczenie jest zazwyczaj 
proste i niedrogie
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Wspomniałem o zegarku… Porsche Design zaprojektowało wysokiej jakości czasomierzPorsche wprowadza model 911 Sport Classic 
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Porsche, które pasuje do zegarka
Pamiętacie dowcipy o tym, jak to paniusia 
chciała zmienić samochód, bo jej nie paso-
wał do koloru paznokci? Z facetami zwy-
kle tego problemu nie ma – jedyne ozdoby 
to zegarki. Na wszelki wypadek Porsche 
zadbało więc o to, by ich właściciele mieli 
samochody dopasowane do swoich cza-
somierzy. A właściwie na odwrót. 

Porsche wprowadza model 911 Sport 
Classic – drugie z czterech kolekcjoner-
skich wydań prezentowanych przez kon-
cern w ramach strategii Heritage Design. 
Limitowana edycja Porsche Exclusive 
Manufaktur trafi do sprzedaży w licz-
bie 1250 egzemplarzy i ożywi styl lat 
60. i wczesnych 70. ubiegłego stulecia. 
Podobnie jak w przypadku bezpośred-
niego poprzednika – 911 Sport Classic  
z 2009 roku, opartego na generacji 997, 
za inspirację dla wyglądu posłużyły 
tu oryginalne 911 (1964–1973) oraz 911 
Carrera RS 2.7 z 1972 roku. 

Wspomniałem o zegarku… Porsche 
Design zaprojektowało wysokiej jakości 
czasomierz, dostępny wyłącznie dla na-
bywców kolekcjonerskiej edycji samo-
chodu. Zegarek harmonijnie nawiązuje 
do licznych detali wzornictwa nowego 
911 Sport Classic.

Porsche kochamy jednak nie za ze-
garki. Limitowaną edycję napędza 3,7-li-
trowy, sześciocylindrowy bokser bitur-
bo, generujący moc 405 kW (550 KM), 
który kieruje siłę napędową wyłącznie 

do tylnych kół. W połączeniu z siedmio-
biegową ręczną przekładnią nowe 911 
Sport Classic jest najmocniejszym 911 
z manualną skrzynią dostępnym obecnie 
na rynku.

Zainteresowani? To sięgajcie po port-
fele, bo 911 Sport Classic można już 
zamawiać. Tylko dobrze przeliczcie 
kasę – jego ceny zaczynają się od 1 mln  
397 tys. złotych. Dostawy do europej-
skich Porsche Centrów rozpoczną się 
od lipca 2022 roku, a później samochody 
trafią na kolejne rynki. 

ŠKODA FABIA  
Z NAGRODĄ RED DOT 
W KATEGORII DESIGN
Jeszcze dwie dekady temu bym 

w to nie uwierzył – Škoda to przecież 
najbardziej budżetowa marka koncernu 
Volkswagena, której zadaniem było być 
tanim, a więc prostym samochodem. 
W ciągu mijających lat nie tylko Škoda 
udowodniła jednak, że tani nie musi być 
brzydki. Spójrzcie choćby na ostatnie 
modele Dacii. 

Škoda Fabia już dwa razy otrzymała 
nagrodę Red Dot – w 2008 i 2015 roku. 
W sumie samochody tej marki zebra-
ły ich już 17 – po raz pierwszy w roku 
2006 za Octavię Combi. Tym razem 
międzynarodowe jury doceniło cało-
ściowy koncept modelu Fabia, zwraca-
jąc uwagę na przestronność i nowy styl 
samochodu. 

„Przestronna Škoda Fabia czwartej 
generacji punktowała emocjonującym 
designem i odpowiednimi proporcja-
mi. Smukłe przednie reflektory, które 
są standardowo wyposażone w techno-
logię LED, łączą się z ramką grilla Škody. 
Podobnie jak tylne światła LED mają kry-
staliczne struktury inspirowane sztuką 
czeskiego szkła. Kolejny aspekt związany 
z krajem pochodzenia modelu Fabia po-
jawia się na przednich drzwiach – linie 
nadwozia tworzą na nich zarys charak-
terystyczny dla trójkąta czeskiej flagi” 
– przekonuje marka w komunikacie.

W podsumowaniu jury konkursowe 
Red Dot Award podkreśliło: „Škoda Fabia 
sprawia wrażenie sportowej, a jednocze-
śnie przystępnej poprzez swój wygląd 
zewnętrzny. Wnętrze daje zaskakująco 
duże poczucie przestronności”. 

Red Dot to jeden z najbardziej zna-
nych i prestiżowych konkursów w dzie-
dzinie designu na świecie. 48 członków 
jury z 23 krajów, w tym profesorowie, 
projektanci, dziennikarze i konsultan-
ci, niezależnie oceniło każde zgłoszenie 
na podstawie licznych kryteriów, w tym 
standardu innowacyjności, funkcjonal-
ności, ergonomii, trwałości i przyjazno-
ści dla środowiska. W 2022 roku Red 
Dot zostanie zaprezentowany po raz 67. 
Oficjalna ceremonia wręczenia nagród 
odbędzie się podczas Gali Red Dot –  
20 czerwca 2022 roku w Essen (Niemcy).

FORD SZKOLI MŁODYCH 
KIEROWCÓW
Zwykle szerokim łukiem omijam in-

formacje typowo marketingowe, mające 
zaprosić czytelników do programu, za-
bawy czy innych działań z zakresu pro-
mocji marki. Tym razem jednak warto 
napisać – Ford po raz szósty zaprasza 
na bezpłatny program szkoleniowy dla 
młodych kierowców Ford Driving Skills 
for Life organizowany przez Fundację 
Forda na całym świecie. Intensywne 
zajęcia praktyczne i teoretyczne skupią 
się na obszarach, w których świeżo upie-
czonym kierowcom brakuje doświad-
czenia, a także na problemach związa-
nych z rozpraszaniem uwagi. Akurat 
ten program poprawia bezpieczeństwo 
na drodze i moim zdaniem powinien 
takie szkolenia cyklicznie, co kilka lat 
przechodzić każdy z nas, nie tylko mło-
dzi kierowcy.

Osoby zainteresowane bezpłat-
nym programem mogą zarejestrować 
się na stronie https://www.forddsfl.pl/
szkolenie/kalendarz-wydarzen#events-
-list. W tym roku na kierowców w wieku 
18–24 lat czeka 240 bezpłatnych miejsc.

– Mamy świadomość zagrożeń czeka-
jących na najmłodszych kierowców, dla-
tego kluczowym założeniem programu 
jest przekazanie im nowych informacji 
i dostarczenie praktycznych umiejętno-
ści, których nie nabyli w trakcie podsta-
wowego kursu na prawo jazdy – mówi 
Mariusz Jasiński, dyrektor Komunikacji 
i Public Relations Ford Polska.

Bezpłatne szkolenia odbędą się 
w małych grupach. Kurs obejmuje za-
równo zajęcia praktyczne, jak i szkole-
nie teoretyczne. Młodzi kierowcy zo-
staną przeszkoleni w kilku kluczowych 
obszarach, które wpływają na poziom 
bezpieczeństwa na drogach, między 
innymi: rozpoznawanie zagrożeń, ob-
sługa pojazdu, hamowanie awaryjne, 
wyprowadzenie samochodu z poślizgu. 
Osobna sekcja zostanie poświęcona roz-
proszeniu podczas jazdy. Dodatkowo 
kursanci poznają zasady współdzie-
lenia drogi z innymi uczestnikami ru-
chu – rowerzystami i użytkownikami 
hulajnóg – w ramach programu Podziel 
Się Drogą.

– Od 2016 roku kurs zaliczyło blisko 
3500 polskich kierowców. Cieszy nas 
przede wszystkim wysoka frekwencja 
i rekordowe zainteresowanie wśród 
uczestników. Pod tym względem jeste-
śmy w czołówce całego programu Ford 
Driving Skills for Life – dodaje Mariusz 
Jasiński.

Program ten został utworzony 
w 2003 roku przez firmę Ford Motor 
Company Fund, stowarzyszenie Gover-
nors Highway Safety Association oraz 
panel ekspertów ds. bezpieczeństwa. 
Od tego czasu Fundusz Forda zainwesto-
wał w Ford Driving Skills for Life ponad 
60 mln dolarów. 

W bezpłatnych szkoleniach wzięło 
do tej pory udział ponad 1,25 mln mło-
dych kierowców w 46 krajach na całym 
świecie. Od momentu powstania w Eu-
ropie w 2013 roku Ford zainwestował  
12 mln euro w doskonalenie umiejętno-
ści jazdy ponad 30 tys. nowo licencjono-
wanych młodych kierowców.

 PIOTR MYSZORŠkoda Fabia już dwa razy otrzymała nagrodę Red Dot – w 2008 i 2015 roku
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W 2018 roku w Wielkiej Brytanii stwierdzo-
no pierwszy przypadek rzadkiej choroby, 
na którą zapadają wracający z Afryki tu-
ryści. Ostatnio zdiagnozowano ją u Angli-
ka, który wrócił z Nigerii. To małpia ospa, 
odkryta w 1958 roku zakaźna odzwierzę-
ca choroba wirusowa. Wywoływana jest 
przez wirusa z rodzaju Orthopoxvirus, na-
leżącego do rodziny Poxviridae. 

Pomimo nazwy jej patogen jest prze-
kazywany człowiekowi głównie przez 
gryzonie (najczęściej wiewiórki), rza-
dziej małpy. Do zakażeń najczęściej do-
chodzi w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie 
odnotowuje się stałą liczbę zachorowań. 
Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdro-
wia szuka teraz osób, które miały kon-
takt z zakażonym mężczyzną, między 
innymi pasażerów podróżujących sa-
molotem z Nigerii. Eksperci podkreślają 
jednak, że ryzyko epidemii jest bardzo 
niskie.

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA? Najczę-
ściej jest ono wynikiem pogryzienia 
lub bezpośredniego kontaktu z chory-
mi zwierzętami, ich krwią lub płyna-
mi ustrojowymi. Wirus ten jest wśród 
ludzi przenoszony drogą kropelkową 
(kaszel i kichanie lub ślina chorego). 
Sporadycznie przechodzi z człowieka 
na człowieka.

JAKIE OBJAWY DAJE MAŁPIA OSPA? Okres 
inkubacji małpiej ospy wynosi około 
12 dni. Choroba zaczyna się od wyso-
kiej gorączki i powiększenia węzłów 

chłonnych. Po jednym–trzech dniach 
od pierwszych objawów na skórze 
i ustach pojawia się wysypka, której 
mogą towarzyszyć bóle głowy, gardła, 
mięśni, a także kaszel i zmęczenie. 
W przypadku ciężkiego przebiegu wy-
sypka pokrywa całe ciało. Najpierw 
są to wykwity plamiste, które potem 
zamieniają się w pęcherzykowe. Gdy 
po pęcherzykach i krostkach odpadną 
strupki, pojawiają się blizny, które mogą 
pozostawać na ciele przez kilka lat.

CZY TĘ CHOROBĘ MOŻNA LECZYĆ? W przy-
padku małpiej ospy stosuje się leczenie 
objawowe, polegające na podawaniu le-
ków przeciwwirusowych. Eksperci pod-
kreślają, że w profilaktyce skuteczna 
jest szczepionka przeciw ospie wietrz-
nej, która w blisko 85 proc. skutecznie 
chroni organizm przed jej odzwierzęcą 
odmianą. Choroba ta najczęściej ma ła-
godny przebieg i chory w ciągu kilku 
tygodni zdrowieje, niemniej jednak, jak 
podaje Światowa Organizacja Zdrowia, 
przypadki śmiertelne stanowią 10 proc. 
zakażonych. •

R O Z M A I T O Ś C I

M iasteczko to było senne i niewiele się 
w nim działo oprócz normalnych, 

codziennych aktywności mieszkańców. 
Zmieniło się to jednak wraz z dziwaczną 
falą niewielkich przestępstw, która mia-
ła miejsce kilka lat wcześniej. Zaczęło 
się dość niepozornie – komuś zniknęła 
doniczka z kwiatami, komuś innemu 
wąż ogrodowy czy inne pozostawione 
na zewnątrz drobiazgi. Z czasem jed-
nak te drobne przestępstwa przybierały 
na sile, żeby zamienić się w całkiem po-
ważne – ograbiony dom czy skradziony 
samochód. I to spowodowało, że to nie-
gdyś spokojne miejsce na środku mapy, 
w którym przyjezdni zakochiwali się bez 
chwili namysłu, straciło swój urok i stało 
się podobne do wielu innych. Sytuacja 
była o tyle specyficzna, że mieszkający 
w nim od lat ludzie zaczęli być wobec 
siebie podejrzliwi i nieufni. Sąsiedzi, 
którzy znali się od przedszkola, patrzyli 
na siebie spode łba, rozpadło się kilka 
długich znajomości ludzi poróżnionych 
teoriami spiskowymi, ktoś inny się wy-
prowadził, mimo że nigdy wcześniej tego 
nie planował.

Sytuacja mogłaby być rozwiązana 
dużo wcześniej – bo wszyscy podejrze-
wali jedną osobę. Tajemniczego, dziw-
nego mężczyznę, który sprowadził się 
do miasteczka tuż przed falą dziwnych 
przestępstw. Mieszkał w samym cen-
trum, w niewielkim domku, którego 

przez wiele lat nikt nie chciał kupić, 
bo krążyły o nim upiorne opowieści, 
a wielu mieszkańców było przekona-
nych, że w nim straszy. I tak ów męż-
czyzna stał się wrogiem numer jeden 
– dzieci śpiewały o nim upiorne piosen-
ki, a dorośli przyspieszali kroku przy 
jego domu. Nie zaprzyjaźnił się z nikim, 
od czasu do czasu spacerując samotnie 
po ulicach albo czytając na parkowej 
ławce.

Mimo licznych podejrzeń nikt nie 
miał jednak dowodów na to, że był on 
jakkolwiek zamieszany w któreś z prze-
stępstw. Miasteczko go jednak prawie 
jednomyślnie skazało.

I wtedy stała się prawdziwa tragedia. 
Na jednej z głównych ulic w wypadku 
samochodowym zginęło kilkuletnie 
dziecko, a sprawca zbiegł. Nie trzeba 
było długo czekać, żeby już wcześniej 
kipiące plotkami miasteczko wydało 
wyrok. Sęk w tym, że to przestępstwo 
miało świadka.

Pani Anielka, jedna z najstarszych 
mieszkanek miasteczka, miała zwyczaj 
przesiadywania w oknie z kawką. Roz-
kładała poduszkę w czerwono-niebie-
skie wzorki, głaskała kota i obserwowała 
niezbyt burzliwe życie mieszkańców. 
Problem jednak tkwił w tym, że pani 
Anielka miała początki demencji i cza-
sem myliła różne sytuacje. Jednak nie 
tym razem. 

Próbowała więc złożyć swoje zeznania 
na policji, porozmawiać z sąsiadami, a na-
wet księdzem – wszystko jednak bez więk-
szego skutku. Postanowiła więc chwycić 
się ostatniej deski ratunku i porozmawiać 
ze wspomnianym mieszkańcem miasta, 
tak przez wszystkich znienawidzonym 
i oskarżanym – także o to najstraszniejsze 
ostatnie przestępstwo.

Mężczyzna wbrew temu, czego się 
obawiała, okazał się nie tylko dobrze wy-
chowanym i rozgarniętym człowiekiem, 
ale także odetchnął na wieść, że pani 
Anielka wie, kto jest faktycznym zabójcą 
dziecka. I tak weszli w układ, którego 
celem było uchwycenie i doprowadze-
nie do przyznania się Karolka, jedynego 
syna okolicznego piekarza.

Zwabiony do mieszkania pani Anielki 
Karolek początkowo się stawiał i wszyst-
kiemu zaprzeczał. Trafił jednak pod zły 

adres, a staruszka niczego tak bardzo 
nie cierpiała jak parszywego łgarstwa 
i chamstwa, a gdy rozwścieczony Karolek 
prychnął jej w twarz, że nikt nie uwie-
rzy duetowi złożonemu ze starej kobiety 
i okolicznego wroga numer jeden, ta z za-
skoczenia pacnęła go z całej siły ulubioną 
figurką męża nieboszczka. Karolek padł 
jak długi.

Przez dłuższą chwilę leżał jak nie-
żywy, a pani Anielka zaczęła już nieco 
panikować, co zrobić z trupem w salo-
nie. W tym czasie jej nowy przyjaciel 
sprawdził jego czynności życiowe, zwią-
zał przestępcę i pokazał pani Anielce 
nagraną calutką rozmowę w swoim te-
lefonie. I w ten sposób miasteczko prze-
stało być nękane większymi i mniejszy-
mi przestępstwami, zyskało cenionego 
obywatela, a dwójka ludzi – ciekawy 
początek przyjaźni na lata. • 

P E R Y F E R I A

Miasteczko

Jazda samochodem jest dla wielu z nas co-
dzienną, naturalną czynnością, której nie 
poświęcamy zbyt wiele uwagi. Tym bar-
dziej sporo osób może nie zdawać sobie 
sprawy z tego, że porządek pierwszeństwa 
jest ustalony także w tej sytuacji.

Oczywiście inaczej zachowamy się, 
jeżdżąc z rodziną czy znajomymi, a ina-
czej jeśli podróż jest służbowa. Podczas 
tej drugiej każde z czterech miejsc w sa-
mochodzie ma swoją rangę (pomijamy 
środkowe siedzenie, zakładając, że po-
dróż w pięć osób jest zazwyczaj niekom-
fortowa). Najważniejszymi kryteriami 
przy jej określaniu jest stanowisko, wiek 
i płeć pasażerów. 

Jeśli samochód prowadzony jest 
przez zawodowego kierowcę, to najważ-
niejsza osoba w pojeździe zajmuje miej-
sce z tyłu, po przekątnej od kierowcy. 
Kolejna rangą osoba siada za kierowcą.

W sytuacji gdy auto prowadzi pra-
cownik, który nie jest zawodowym kie-
rowcą, to uprzywilejowane miejsce jest 
obok kierowcy. Podobna zasada obowią-
zuje w życiu prywatnym.

Co w sytuacji, gdy osoba wysoka 
rangą jest jednocześnie kierowcą po-
jazdu? Wtedy pierwszym uprzywile-
jowanym miejscem jest to obok niego, 
w późniejszej kolejności miejsce na skos 
od kierowcy z tyłu, a na końcu znajdu-
jące się za kierowcą. I jest to wyjątek 
od reguły zakładającej, że miejsca z tyłu 
są najlepsze.

Jak w wielu innych sprawach do-
tyczących savoir vivre’u, które opisy-
waliśmy, ważnym elementem dobrego 
zachowania podczas jazdy samochodem 
jest elastyczne dopasowywanie się do sy-
tuacji. Jeśli nasi pasażerowie zapragną 
siedzieć inaczej niż zaproponowany po-
rządek, to nie należy im zwracać uwagi 
i zmieniać ich miejsc na siłę.

A co z momentem samego wsiadania 
do samochodu? Przyjęło się, że to męż-
czyzna powinien otworzyć drzwi kobie-
cie, a gdy sytuacja tego wymaga – pomóc 
jej wsiąść. Kierowca powinien zatrosz-
czyć się także o innych współpasaże-
rów, zwłaszcza tych wyższych rangą. 
Co do opuszczania samochodu tu także 
warto dopasować się do sytuacji, ale za-
równo kobiety, jak i inni pasażerowie 
mogą poczekać, aż kierowca otworzy im 
drzwi. Jeśli jednak nie zamierza on tego 
robić, to powinni otworzyć je samodziel-
nie, oczywiście nie zwracając mu uwagi.
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pasażerów wymaga dobrych manier
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PONAD 10 MLD ZŁOTYCH WYNOSZĄ ZALEGŁOŚCI 
ALIMENTACYJNE POLAKÓW. Rekordzista jest 
winien swoim dzieciom 562 tys. zło-
tych, a statystyczny polski alimenciarz 
ma dług w wysokości 41 tys. złotych – 
wynika z danych Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor. Skala problemu jest 
ogromna, a ściągalność alimentów jest 
na poziomie około 13 proc. Wielu Po-
laków płaci, często wysokie, alimenty 
na swoje dzieci, bo uważa to za swój 
obowiązek. Jednak jest spora grupa 
osób, która unika opłat lub stara się, 
by były one jak najniższe, nie zważa-
jąc na potrzeby potomstwa. Krajowy 
Rejestr Długów podaje, że największą 
grupą osób zalegających z alimen-
tami na dzieci są mężczyźni między  
36. a 55. rokiem życia. Obecnie jest za-
dłużonych 361,5 tys. osób.

W KWIETNIU CENY W SKLEPACH WZROSŁY ŚRED-
NIO AŻ O 21,8 PROC. w porównaniu z analo-
gicznym okresem 2021 roku. Zdrożały 
wszystkie analizowane kategorie, co nie 
zdarzyło się dotychczas – wynika z cy-
klicznego badania UCE Research i Wyż-
szych Szkół Bankowych. Największy 
wzrost cen odnotowały produkty tłusz-
czowe – o 51,4 proc., mięso – 31,2 proc., 
pieczywo – 28,1 proc., a warzywa – 
22 proc. Najmniej podrożały: owoce, 
napoje i chemia gospodarcza. Eksperci 
ostrzegają, że szczyt podwyżek jeszcze 
przed nami i w czasie wakacji może się-
gnąć nawet 30 proc. r/r. Będzie to efek-
tem tego, że dotychczas podejmowane 
działania antyinflacyjne nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów. Złagodziły 
nieco skutki, ale nie usunęły przyczyn 
inflacji – twierdzą ekonomiści.

WARTOŚĆ BITCOINA SPADA. Podwyżki stóp pro-
centowych w Stanach Zjednoczonych 
doprowadziły do spadku wartości ogól-
nie dostępnych, notowanych na giełdach 
kryptowalut. Podwyżka stóp procento-
wych oznacza, że amerykańskie wła-
dze monetarne poważnie potraktowały 
potrzebę ograniczenia rosnącej inflacji. 
Takie działania ostudziły chęć inwesto-
wania w alternatywne wobec dolara 
amerykańskiego waluty. •

Piwo bezalkoholowe cieszy się coraz 
większą popularnością. Wybierają je oso-
by prowadzące aktywny styl życia, kierow-
cy, kobiety w ciąży i ludzie załatwiający 
codzienne sprawy. Traktują je jako napój 
orzeźwiający, ale kojarzący się z wieczor-
nym relaksem. Nie wszyscy są jednak za-
chwyceni jego smakiem, pomimo wielu 
odmian, i woleliby, żeby bardziej przy-
pominał on klasyczne piwo. Duńscy na-
ukowcy są blisko osiągnięcia tego efektu.

Badacze z Uniwersytetu Kopenha-
skiego twierdzą, że dokonali rewolucyj-
nego odkrycia, używając modyfikowa-
nych drożdży, dzięki którym typowe piwo 
bezalkoholowe będzie nie do odróżnie-
nia w smaku od tradycyjnego. Tłumaczą, 
że piwo najczęściej warzy się, używając 
dwóch rodzajów chmielu – jeden na-
daje mu goryczkę, a drugi odpowiada 
za chmielowy smak i aromat. Kiedy piwo 
jest podgrzewane, by zneutralizować za-
wartość alkoholu, duża część smaku i aro-
matu znika. Zmodyfikowanie drożdży 
Saccharomyces cerevisiae w taki sposób, 
by produkowały cząsteczki zwane mo-

noterpenami, 
rozwiązuje 
ten problem. 
Wystarczy do-
dać je do po-
zbawionego 
alkoholu piwa 
pod koniec 

warzenia, by przywróciły jego kla-
syczny smak i aromat. Kopenha-
ski zespół przekonuje, że można 
będzie całkowicie zrezygnować 
z dodawania chmielu, ponieważ or-
ganelle drożdży mogą go zastąpić także 
w produkcji klasycznego piwa. W ten spo-
sób poprawiony zostanie nie tylko smak 
piwa bezalkoholowego, ale też ograni-
czy się problemy ekologiczne związane 
z uprawą, transportem i przetwarzaniem 
chmielu. Metoda opracowana przez 
duńskich naukowców jest już testowa-
na przez kilka tamtejszych browarów, 
a piwa uwarzone za jej pomocą mają tra-
fić do sklepów w październiku.

ZAMIESZKI W NIGERII
Około 4 mln butelek piwa zniszczyła 

policja religijna działająca w położonym 
na północy Nigerii mieście Kano. Setki 
funkcjonariuszy wyładowały 3 873 163 
butelek piwa i innych alkoholi w okolicy 
wioski Tudun Kalebawa, a następnie 
zostały one rozjechane przez buldoże-
ry. Osoby obserwujące działania policji 
wznosiły przy tym okrzyki „Allah Ak-
bar” (Allah jest wielki). W stanie Kano 
obowiązuje szariat, czyli surowe pra-
wo muzułmańskie, zgodnie z którym 
konsumpcja i posiadanie substancji 
alkoholowych są zakazane. Osoby ła-
miące ten zakaz narażają się na 80 ba-
tów. Piwo zarekwirowano z ciężarówek 
jadących z zamieszkiwanego głównie 

przez chrześcijan południa 
kraju. W grudniu w Kano do-

szło do zamieszek, ponieważ 
mieszkańcy chrześcijańskiej dziel-

nicy miasta starli się z policją religijną, 
gdy próbowała dokonać najazdu na tam-
tejsze tawerny i pijalnie piwa.

PIWNE SPADKI
Związek Pracodawców Przemysłu Pi-

wowarskiego Browary Polskie informu-
je, że produkcja piwa notuje największy 
spadek od 10 lat. W 2020 roku dorosły 
Polak wypijał rocznie średnio 93,6 litra 
piwa w ciągu roku, co było najniższym 
wynikiem od 10 lat. W 2021 roku wolu-
men piwa skurczył się w Polsce o 4 proc., 
czyli wyprodukowano go ponad milion 
mniej hektolitrów. Na spadek konsumpcji 
wpływ miały: dwukrotne podnoszenie 
akcyzy, pandemia, inflacja, wzrost cen 
energii, transportu i opakowań. Podczas 
pandemii przez ponad 180 dni zamknięte 
były bary i restauracje, nie można też 
było organizować wesel, przyjęć oraz od-
wołano tysiące wydarzeń. Koronawirus 
zmienił również przyzwyczajenia zaku-
powe Polaków, którzy robią teraz zakupy 
rzadziej, ale większe i w dużych sklepach. 
Spadła więc sprzedaż piwa w małych 
sklepach, która stanowi 27 proc. obrotów 
browarów. Branża liczy na poprawę sy-
tuacji w czasie nadchodzących wakacji, 
jeśli pogoda będzie sprzyjała.

 MAREK KOWALIK
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Krzyżówka panoramiczna nr 10

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CNOTA BEZ NAGRODY SŁABNIE.
Nagrodę wylosowała: MARTA MINKIEL 
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