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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Bardzo dobry wynik finansowy

Smutek tłumi radość
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zamknęła pierwszy kwartał tego roku rekordowym 

kwartalnym zyskiem rzędu 1,85 mld złotych – to aż 82,2 proc. więcej niż w porównywalnym 
okresie rok wcześniej. – To bardzo dobre wyniki. To nasz wspólny sukces, z którego w tej chwili, 

w cieniu tragedii, jaka dotknęła nas wszystkich, trudno jest się cieszyć – przyznaje  
prezes JSW Tomasz Cudny. 
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Więcej węgla,  
ale tylko do 2049 roku
Będą zmiany w harmonogramie 
wygaszania kopalń?
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Kulinarna wycieczka

Rozmowa z Aleksandrą Dubiel, 
prezeską zarządu firmy Skarbiec 
Smaków.
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Przymusowa dekarbonizacja?
Wirtualne zakupy, realny problem. 
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Zielone miasta –  
stołówka owadów
Ochrona przyrody.
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STRONA 8

Będzie więcej  
elektryków Volkswagena

Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności:  
– Najazd Rosji na Ukrainę spowodował, 
że polityka energetyczna Europy, 
w tym Polski,  
legła w gruzach.
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To także nasza wojna
Jednym ze sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku 

węgla jest oszczędniejsze gospodarowanie ciepłem. Wy-
starczy obniżyć temperaturę w zimie w naszych mieszka-
niach o 1 stopień i już oszczędzamy nie tylko pieniądze, 
ale także klimat. Tak samo jest w przypadku klimatyzacji. 
W upalne lato nie musimy mieć milutkiego chłodu. Wy-
starczy, jeśli w pomieszczeniu nie będzie duszno. 

O szczędne gospodarowanie ciepłem i chłodem to także 
najprostszy sposób na oszczędzanie paliwa (gazu 

i węgla), bo bez oszczędności może nas dotknąć zapaść 
energetyczna. Wojna w Ukrainie doprowadziła w zasa-
dzie z miesiąca na miesiąc do olbrzymich perturbacji 
na rynku paliw. Kraje Europy Zachodniej w końcu 
zrozumiały, że uzależnienie się od rosyjskich dostaw 
paliw napędzało zbrojenia Rosji. Po raz kolejny oka-
zało się, że polscy politycy ostrzegający przed takim 
uzależnieniem mieli rację. Teraz Europa odwraca się 
od Rosji, jednak to powoduje spore kłopoty. Trzeba 
znaleźć innych dostawców. Wojna w Ukrainie to także 
nasza wojna i nie uciekniemy przed jej kosztami.

Bardzo możliwe, że w najbliższą zimę ciepłowniom 
i energetyce zawodowej zabraknie w sumie około 

8 mln ton węgla. Do tego trzeba doliczyć kilka milio-
nów ton węgla dla gospodarstw domowych. Może uda 
się tę dziurę załatać importem spoza Rosji, a może 
trzeba będzie na potęgę oszczędzać ciepło i energię 
elektryczną. Nie piszę o tym, żeby straszyć albo nama-
wiać do zakupów w Rosji. Rosja jako agresor powinna 
być wykluczona z normalnego obiegu gospodarczego 
i to nie podlega dyskusji. Dobrze, że takie decyzje zosta-
ły podjęte. Jednak trzeba się zastanowić, co zrobić, aby 
odbyło się to w sposób dla nas jak najmniej uciążliwy. 

Jednym ze sposobów może być zwiększenie wydobycia 
węgla energetycznego przez polskie kopalnie. Ponoć 

w niezbyt długim czasie możliwe jest, abyśmy wydobywa-
li o 1–2 mln ton więcej. Czy to stanie się przed najbliższym 
sezonem grzewczym? Daj Boże, żeby tak się stało.  •

Pięć minut?

Zastanawiam się, czy to sen, czy może powrót do prze-
szłości. Takie myśli chodzą mi po głowie, kiedy 

czytam teksty o tym, że węgiel znów jest potrzebny, 
że górnictwo ma znów swoje pięć minut i należy je wy-
korzystać. Publicystyka rządzi się swoimi prawami. Ty-
tuły mają przyciągać uwagę. Jednak nie chodzi przecież 
tylko o przyciąganie uwagi. Chodzi o to, aby analizy 
publicystów zajmujących się górnictwem nie były tylko 
emocjonalne, ale także obiektywne. Wszystkim, którzy 
piszą o pięciu minutach dla węgla, polecam wziąć głę-
boki oddech i zastanowić się, o jakim węglu piszą. Czy 
chodzi im o węgiel jako paliwo bez względu na miej-
sce wydobycia, czy o węgiel wydobywany w polskich 
kopalniach. Węgiel na świecie ma przyszłość znacznie 
dłuższą niż liczoną w minutach. Węgiel z polskich ko-
palń, w olbrzymim uproszczeniu, rzeczywiście ma ko-
lejne pięć minut, bo jednak najprawdopodobniej nie 
uciekniemy przed transformacją gospodarki z węglowej 
na bezemisyjną. 

Jednak przed nami poważny problem, który trzeba 
rozwiązać natychmiast. Otóż co zrobić, aby dojść 

do gospodarki bezemisyjnej i przez czas transformacji 
mieć energię elektryczną? Po agresji wojsk rosyjskich 
na Ukrainę budowanie polityki energetycznej opartej 
na gazie ziemnym, który w Unii Europejskiej został 
uznany za paliwo przejściowe, przestało być racjonal-
ne, ponieważ gazu albo będzie brakować, albo będzie 
koszmarnie drogi. Czy wobec tego możliwe jest, aby 
przynajmniej czasowo przedłużyć wykorzystywanie 
węgla w energetyce zawodowej? 

O tóż czymś trzeba zastąpić gaz. Polska gospodarka nie 
ma wyboru – tani gaz się skończył, atomu nie mamy, 

zielona energetyka zależy od pogody, a prądu potrze-
bujemy coraz więcej. Uważam, że mamy szansę, aby 
na poziomie unijnym wywalczyć to, że węgiel w naszej 
gospodarce będzie paliwem przejściowym. Wtedy z pię-
ciu minut dla węgla zrobi się znacznie dłuższy czas. 

 •
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Pięścią w stół

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO, ECOGLASS, HUTA 
POKÓJ I MESSER POLSKA podpisały listy intencyjne w spra-
wie realizacji projektu wodorowego Blue H2. Efektem 
ma być opracowanie technologii wytwarzania niebie-
skiego wodoru i budowa pilotażowej instalacji produk-
cyjnej w Zabrzu.

MIMO PRZYBIERAJĄCEGO W OSTATNICH MIESIĄCACH NA SILE 
i wciąż odczuwalnego efektu kuli śnieżnej w kwietniu 
międzynarodowy rynek węgla wszedł w fazę korekty. 
Pierwsza dekada miesiąca sprzyjała wzrostom indek-
sów cenowych, jednak kolejne dwie przyniosły spadek 
cen i pogorszenie perspektyw na dalsze wzrosty – wy-
nika z comiesięcznej publikacji katowickiego oddziału 
ARP.

EUROPEJSCY PRODUCENCI STALI PRZYGOTOWALI PONAD 60 DU-
ŻYCH PROJEKTÓW, które do 2030 roku powinny zmniejszyć 
emisję CO2 o 81,5 mln ton – wynika z danych stowa-
rzyszenia Eurofer. Jego prezes, a zarazem szef Arce-
lorMittal Europe, Geert Van Poelvoorde, zaapelował 
o wsparcie tych przedsięwzięć.

BOGDANKA WYPRODUKOWAŁA W PIERWSZYM KWARTALE BR. 
PONAD 2,9 MLN TON WĘGLA – blisko 200 tys. ton więcej 
niż rok wcześniej. Kwartalna sprzedaż wzrosła rok 
do roku o 14 proc., do 2,7 mln ton. W I kwartale spółka 

wypracowała ponad 140 mln złotych zysku netto, wo-
bec 288,3 mln złotych zysku w całym 2021 roku.

CCGT GRUDZIĄDZ, SPÓŁKA ZALEŻNA ENERGI, podpisała z kon-
sorcjum firm Siemensa i firmą Mytilineos umowę 
dotyczącą zaprojektowania i budowy w Grudziądzu 
elektrowni gazowo-parowej o mocy 563 MWe za sza-
cunkową kwotę około 2 mld złotych. Oddanie elektrow-
ni do eksploatacji zaplanowano na 2025 rok.

W PIERWSZYM KWARTALE TEGO ROKU GRUPA TAURON POKRYŁA 
68 PROC. swojego zapotrzebowania na węgiel paliwem 
z własnych kopalń. Tauron Wydobycie zamknął kwar-
tał produkcją rzędu 1,45 mln ton (1 proc. więcej niż 
rok wcześniej) i sprzedażą rzędu 1,5 mln ton (wzrost 
o 21 proc.) – podał Tauron.

GRUPA FAMUR, KTÓRA PRZED ROKIEM OGŁOSIŁA CEL OSIĄGNIĘCIA 
DO KOŃCA 2024 ROKU OKOŁO 70 PROC. przychodów ze źródeł 
niezwiązanych z węglem energetycznym, w obszarze 
energetyki odnawialnej zamierza współpracować z fir-
mą EDF Renewables z francuskiej grupy energetycznej 
EDF. Spółki rozważają wspólne działania w zakresie 
rozwoju i eksploatacji w Polsce między innymi elek-
trowni wiatrowych.

W PIERWSZYM KWARTALE BR. GRUPA FAMUR WYPRACOWAŁA  
36 MLN ZŁOTYCH ZYSKU NETTO, przy kwartalnych 

przychodach na ubiegłorocznym poziomie 274 mln 
złotych. W następstwie wojny w Ukrainie Famur zde-
cydował o wstrzymaniu do odwołania ofertowania 
na nowe maszyny i urządzenia górnicze w Rosji oraz 
solidarnie dostosował się do wprowadzanych przez 
Polskę i UE sankcji.

– WOJNA W UKRAINIE UNAOCZNIŁA KONIECZNOŚĆ ZAPEWNIENIA 
POLSCE NIEZALEŻNOŚCI ENERGETYCZNEJ, dlatego projekt stwo-
rzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energe-
tycznego nabiera jeszcze większego znaczenia – ocenił 
prezes Taurona Paweł Szczeszek. Zapewnił, że nie 
ma obecnie sygnałów, aby miał się zmienić harmono-
gram przekazania węglowych aktywów wytwórczych 
do NABE.

W NAJBLIŻSZYCH TRZECH LATACH OKOŁO 25 TYS. NOWYCH MIESZ-
KAŃ W ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ AGLOMERACJI zyska ogrzewanie 
z sieci ciepłowniczej – podała spółka Tauron Ciepło. 
Firma podpisała umowy dotyczące przyłączenia do sie-
ci kolejnych budynków, do których zasilenia potrzeba 
110 MW mocy cieplnej. W ub.r. moc cieplna dostarcza-
na w wyniku przyłączania do sieci nowych obiektów 
wzrosła o 43 MW.

 •
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Subiektywny przegląd wydarzeń

F E L I E T O N

Zanim będzie jutro
Rozwój nauki i techniki, jaki w świecie białych ludzi na-
stąpił od XIX wieku, zrodził pytania o to, w jaki sposób 
przyszłość ułatwi ludziom życie oraz jakie spowoduje 
zmiany. Przy czym większość dawnych wyobrażeń o „świe-
cie za sto lat” się nie sprawdziła.

Dlatego trudno też ocenić, jakie zmiany wywoła 
obecna transformacja energetyczna. Zamiast elek-
trowni, ciepłowni spalających paliwa kopalnie oraz 
„bio” staną lasy wiatraków? Dachy i balkony zostaną 
zabudowane panelami fotowoltaicznymi? Każdy, kto 
ma własny dom z odrobiną towarzyszącego gruntu, 
postawi pompę ciepła pozwalającą uzyskiwać energię 
wprost z natury? Tak przynajmniej jest to przedsta-
wiane obecnie. 

Prezentując podobne wizje, ludzie zwani eksperta-
mi starannie pomijają kwestie techniczne, wchodzące 
zbyt głęboko w realia. To samo czynią aktywiści OZE 
wyjaśniający, że ważne jest, by rozbudować do mak-
simum systemy, za którymi lobbują. A potem jakoś 
to będzie. 

A wymyślać trzeba tworzenie nowych sieci ener-
getycznych mogących obsłużyć przyjmowanie energii 
z tysięcy małych źródeł jej wytwarzania i magazyno-
wania. Rozwiązać sprawę elastycznego uzupełniania 
braków, gdy OZE zawodzi, znaleźć sposób recyklingu 
akumulatorów i wykorzystania zużytych śmigieł z tur-
bin wiatrowych. 

Pojawia się pytanie o niewsparty dopłatami i cena-
mi urzędowymi koszt wytwarzania niewielkich ilości 
energii przez tzw. prosumentów zamiast budowania 
centrów jej produkcji na skalę przemysłową. Dochodzi 
podobno rozwiązywalny już technicznie, choć wciąż 
zbyt drogi sposób szybkiego ładowania aut elektrycz-
nych lub napędzanych wodorem.

Świat ruszył do przodu i nikt nie wyobraża sobie, 
dokąd zaprowadzą go obecne przemiany. Z kolei bar-
barzyńska wojna rozpoczęta przez kraj uznawany 
jednak za cywilizowany pokazuje, że postępowi tech-
nicznemu nie musi towarzyszyć postęp społeczny ani 
humanitarny. 

Co, niezależnie od problemów technicznych, wszyst-
kim nam wróży niezbyt dobrze. ZBIGNIEW KORWIN
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– 2049 rok jako data wygaszenia produkcji 
w kopalniach węgla energetycznego jest 
absolutnie aktualna. Natomiast na pewno 
harmonogram wygaszania będzie prze-
biegał inaczej – zadeklarował w majowej 
rozmowie na antenie Radia Puls szef re-
sortu aktywów państwowych Jacek Sasin. 

– Dzisiaj nie możemy zamykać ko-
palń, kiedy mamy niedobór węgla. Do-
piero w momencie, kiedy uzupełnimy 
czy zastąpimy węgiel skutecznie innymi 
metodami wytwarzania energii, wtedy 
możemy realnie realizować proces zamy-
kania kopalń – przekonywał wicepremier. 
Ocenił, że wobec kryzysu energetycznego 
oraz embarga na import węgla z Rosji pol-
skie kopalnie mogą zwiększyć wydobycie 
o około 1–2 mln ton. Wyraził przekonanie, 
że przed kolejnym sezonem grzewczym 
węgla nie powinno zabraknąć.

BĘDZIE JESZCZE DROŻEJ?
Wicepremier zwrócił uwagę, że zwięk-

szenie krajowego wydobycia węgla wy-
maga czasu, inwestycji i nakładów. – Przez 
wiele lat polskie górnictwo było gałęzią 
przemysłu przeznaczoną do wygasze-
nia, likwidacji, w związku z czym tych 
inwestycji nie było. Trudno inwestować 
w przemysł, który ma być zwijany. Dzisiaj 

musimy ten trend odwrócić – mówił Jacek 
Sasin. Przyznał, że węgiel importowany 
z kierunków innych niż rosyjski będzie 
droższy od surowca ze Wschodu. – Chce-
my dokonać pewnych działań, aby węgiel 
z polskich kopalń, które produkują rela-
tywnie taniej w stosunku do tego, co mo-
żemy pozyskać za granicą, w pierwszej 
kolejności trafiał do odbiorców indywidu-
alnych, by ten wzrost cen był jak najmniej 
odczuwalny; natomiast import – żeby uzu-
pełniał zapotrzebowanie energetyki – tłu-
maczył szef MAP. 

ROSYJSKI GAZ CZY WODÓR 
NIE MOGĄ BYĆ ALTERNATYWĄ 
DLA WĘGLA
Transformacja polskiej energetyki 

i jej finansowanie były głównym tema-
tem rozmów Jacka Sasina na niedaw-
nym Światowym Forum Ekonomicznym 
w Davos. – Ten temat w związku z wojną 
w Ukrainie nie tylko nie zszedł z agen-
dy, ale wręcz przeciwnie. Stał się jeszcze 
ważniejszy w kontekście odcięcia dostaw 
surowców energetycznych z Rosji. Trans-
formacja energetyczna staje się pierwszo-
planowym zadaniem dla Europy, o tym 
trzeba rozmawiać – tłumaczył wicepre-
mier. Jak ocenił, dziś widać, iż planowane 
dotąd przez Polskę zastosowanie gazu 

jako paliwa przejściowego w transfor-
macji nie jest dobrą drogą. – Musimy 
bezpośrednio przejść od węgla na od-
nawialne źródła i energię jądrową – mó-
wił w Szwajcarii Jacek Sasin. Zauważył, 
że Polska od lat przestrzegała, iż trans-
formacja energetyki nie może oznaczać 
jeszcze większego uzależnienia od rosyj-
skich surowców. – Rosyjski gaz czy wodór 
wytworzony z rosyjskiego gazu nie mogą 
być prawdziwą alternatywą dla węgla – 
podkreślał szef resortu odpowiedzialne-
go między innymi za sprawy górnictwa 
węgla kamiennego.

NIEWIELU CHĘTNYCH 
DO BUDOWY 
NOWYCH KOPALŃ
Mimo zauważalnego – w kontekście 

kryzysu energetycznego – ocieplenia 
atmosfery wokół węgla nie widać zain-
teresowania budową w Polsce nowych 
kopalń węgla – wynika z niedawnej wy-
powiedzi głównego geologa kraju, wi-
ceministra klimatu i środowiska Piotra 
Dziadzio. – W ostatnim czasie nie wpły-
nął żaden nowy wniosek oraz nie została 
wydana żadna koncesja wydobywcza 
na węgiel kamienny, która wiązałaby się 
z budową nowej kopalni. Na tę chwilę 
ostatnią nową koncesją wydobywczą, 

na podstawie której inwestor zaplano-
wał budowę zakładu górniczego, była 
koncesja na złoże Brzezinka 3, wydana 
w 2020 roku. Nie widzimy obecnie za-
interesowania budową nowych kopalń, 
chociaż sytuacja na rynku surowców 
energetycznych bardzo się zmieniła 
– ocenił wiceminister, którego wypo-
wiedź zacytowały w maju liczne media. 
Piotr Dziadzio wyraził przy tym opinię, 
że w najbliższej przyszłości węgiel bę-
dzie potrzebny, dlatego trzeba utrzymać 
własne moce wytwórcze na stabilnym 
poziomie. – Kwestia ta jest analizowana 
przez spółki górnicze i energetyczne. 
Wydaje się również, że w perspektywie 
2050 roku zapotrzebowanie na ten su-
rowiec będzie się zmieniać. Jeśli jednak 
spojrzeć na dynamiczny rozwój OZE 
i dążenie społeczeństwa do nisko- i ze-
roemisyjnej gospodarki, zainteresowa-
nie wykorzystaniem węgla w długim 
horyzoncie czasu będzie spadać – podsu-
mował główny geolog kraju. Podkreślił, 
że w związku z zakazem importu węgla 
z Rosji obecnie uruchamiane są inne 
kierunki dostaw, głównie na potrzeby 
lokalnych ciepłowni oraz gospodarstw 
domowych. W ub.r. do Polski napłynęło 
12,5 mln ton węgla z zagranicy – w więk-
szości z Rosji. MH
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CIEŚLA GÓRNICZY

OSOBA DOZORU RUCHU 

JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. 
prowadzi nabór do pracy 

w KWK „Budryk” i KWK „Knurów-Szczygłowice” 
na stanowiska na powierzchni i pod ziemią:

Wszelkich informacji udzieli Dział Zatrudnienia i Płac
JSW Szkolenia i Górnictwo Sp. z o.o.

Zgłoszenia proszę dokonywać poprzez platformę

www.jswsig.pl/kandydat/
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 OBSŁUGA
PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH

Będą zmiany w harmonogramie wygaszania kopalń?

Więcej węgla, ale tylko do 2049 roku
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Otwarcie nowej restauracji w czasie pan-
demii mogło wydawać się co najmniej ry-
zykowne. Tym bardziej warto bliżej przyj-
rzeć się dwóm tarnogórskim miejscom, 
które nie tyko oparły się złej passie, ale 
także odniosły sukces dzięki nowatorskie-
mu podejściu połączonemu ze sprawdzo-
nymi recepturami.

Obie restauracje, choć bardzo róż-
ne pod względem charakteru i stylu, 
łączy lokalizacja i właściciele, którzy 
od początku mieli na nie nietypowy po-
mysł. Lokalizacja odgrywa niebagatelną 
rolę – piękny, zabytkowy, odnowiony 
budynek w sercu Tarnowskich Gór, tuż 
przy rynku, jest wygodnym miejscem 
do odwiedzenia zarówno dla lokalnych 
gości, jak i dla przyjezdnych. Na trzech 
poziomach pięciokondygnacyjnej ka-
mienicy znajdują się dwie restauracje 
– Restauracja Skarbiec oferująca kuch-
nię polską, regionalną i myśliwską oraz 
Tesoro Pizza & Pasta – wariacja kuchni 
włoskiej i śródziemnomorskiej. 

NOWY GÓRNIK: – Zarówno Skarbiec, jak 
i Tesoro wyglądają bardzo interesująco 
i zachęcają swoją ofertą. Jednak czasy 
są teraz trudne – czym więc prowadzone 
przez panią restauracje wyróżniają się 
na tle konkurencji?
ALEKSANDRA DUBIEL – Zdecydowanie wy-
różniają się. Po pierwsze: lokalizacją 
– obie restauracje mieszczą się w histo-
rycznej, a jednocześnie całkowicie zre-
witalizowanej kamienicy przy Rynku. 
Jest tu wygodnie, nowocześnie, ale czuć 
powiew dawnych czasów. W XVI wie-
ku był to dom burmistrza, a następnie 
ratusz. W późniejszym czasie w kamie-
nicy mieściły się różnego rodzaju insty-
tucje finansowe. Stąd zresztą pochodzą 
nazwy naszych restauracji – Skarbiec 
i Tesoro (czyli skarbiec po włosku). 
W ich wnętrzach mamy także wiele 
odnowionych elementów wystroju na-
wiązujących do historii miejsca – jak 
drzwi sejfu, oryginalne żyrandole czy 
mury fundamentów z XVI wieku. 

Określa pani te restauracje wyjątkowym 
miejscem spotkań. 

Wyjątkowym, bo w niepowtarzal-
nych wnętrzach i przy doskonałych da-
niach. Na trzech poziomach każdy gość 
znajdzie miejsce dla siebie. Pierwsze 
piętro, na którym mieści się polska Re-
stauracja Skarbiec, to świetne miejsce 
na organizację uroczystości, ale i waż-
nych spotkań biznesowych. Znajduje się 
tu kameralna Sala Gabinetowa pozwala-
jąca na spotkania z dala od zgiełku po-
zostałej części restauracyjnej. W części 
włoskiej mamy natomiast aż dwa po-
ziomy – parter to, typowo po włosku, 
miejsce przeznaczone dla rodzin i przy-
jaciół, gdzie można podglądać poczyna-
nia naszych wybitnych pizzaiolo przy 
oryginalnym włoskim piecu opalanym 
drewnem. Wydzielono również małą 
bawilandię, która urozmaica pobyt naj-
młodszym gościom, a ich opiekunom 
zapewnia komfort. Natomiast jeśli nasi 
goście szukają spokojniejszego miejsca, 
do Tesoro przynależy też piwniczka, 
przypominająca wystrojem i atmosferą 
krakowskie lokale.

Miejsce i klimat są ważne, ale chyba jed-
nak najważniejsza jest…

…kuchnia. Oczywiście, i to nasz 
najważniejszy atrybut, nad którym czu-
wa utalentowany szef kuchni Szymon 
Lorenc.

Mamy stałe, mocne punkty menu, 
ale także takie, które zachęcają do eks-
perymentowania. Jednak przede wszyst-
kim opieramy się na sezonowych, regio-
nalnych składnikach wysokiej jakości 
i własnoręcznie przygotowanych półpro-
duktach. Skarbiec skupia się na kuchni 
polskiej, lokalnej, tarnogórskiej. W menu 
mamy dziczyznę przyrządzaną w no-
woczesny sposób – jak choćby golon-
ka z dzika na panczkraucie czy com-
ber z sarny. Tesoro to z kolei lżejsza, 
śródziemnomorska kuchnia, ale z bo-
gatą ofertą uwielbianych przez niemal 
wszystkich past czy pizzy. W ofercie 
mamy także znakomite włoskie sery 
i wędliny. Obie restauracje oferują także 
dania wegetariańskie. Dbamy również 
o to, aby weekendy i specjalne okazje 
urozmaicać dodatkowymi daniami i in-
nymi niespodziankami. 

Dla kogo więc skierowana jest państwa 
oferta? 

Nasza oferta jest na tyle zróżnico-
wana, żeby zaspokoić wiele potrzeb. 
Obie restauracje sprawdzą się dobrze 
zarówno jako miejsce biznesowych spo-
tkań, ważnych rodzinnych uroczystości, 
jak i codziennego wyjścia na obiad czy 
przekąskę. Co więcej – jesteśmy dumni 
z naszej oferty i przygotowaliśmy także 
autorskie delikatesy, w których można 
nabyć specjały do domu albo do spre-
zentowania komuś bliskiemu. W ofer-
cie mamy konfitury, powidła, zakwasy 
i autorskie napoje. I jak już wspomina-
łam – nasza oferta jest na tyle bogata, 
że mamy w niej także propozycje, które 
przypadną do gustu dzieciom, ale także 
wegetarianom i weganom. 

Mamy również doświadczenie 
w organizacji cateringów na ważne pry-
watne i biznesowe uroczystości. Coraz 
częściej nasi goście korzystają z naszej 
oferty cateringowej, aby uświetnić do-
mowe spotkanie i skupić się na jego in-
nych aspektach, a niekoniecznie na go-
towaniu. Od tego jesteśmy my. Możemy 
się również pochwalić organizacją waż-
nych uroczystości w regionie, jak Kon-
cert Noworoczny i 30-lecie Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej, które 
odbywało się w tym roku w Filharmo-
nii Śląskiej.

Zatem piękny, historyczny lokal, bogata 
oferta kulinarna i miejsce otwarte na wielu 
klientów. Przepis na sukces?

Mam nadzieję! Ale przede wszyst-
kim staramy się także stworzyć unikal-
ny kulinarny koncept, który zachęci 
ludzi do próbowania nowych smaków, 
ale także umożliwi odnalezienie tych 
znanych, ulubionych. Wierzymy, że po-
łączenie miejsca, dobrego, jakościowego 
jedzenia i zgranego zespołu pracowni-
ków to faktycznie przepis na sukces. 
Zapraszamy na Rynek 14 w Tarnow-
skich Górach! 

Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

Rozmowa z Aleksandrą Dubiel, prezeską zarządu firmy Skarbiec Smaków

Kulinarna wycieczka
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Połączenie miejsca, dobrego, jakościowego jedzenia i zgranego zespołu pracowników to faktycznie 
przepis na sukces

W części włoskiej można zjeść świetną pizzę upieczoną w oryginalnym włoskim piecu opalanym drewnem

Goście często korzystają z naszej oferty cateringowej, aby uświetnić branżowe wydarzenia lub spotkania 
rodzinne
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Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej za-
mknęła pierwszy kwartał tego roku rekor-
dowym zyskiem rzędu 1,85 mld złotych 
– to aż o 82,2 proc. więcej niż w porówny-
walnym okresie rok wcześniej. – To bar-
dzo dobre wyniki. To nasz wspólny sukces, 
z którego w tej chwili, w cieniu tragedii, 
jaka dotknęła nas wszystkich, trudno jest 
się cieszyć – przyznaje prezes JSW To-
masz Cudny. 

Środowisko górnicze wciąż nie 
może otrząsnąć się po kwietniowych 
katastrofach w kopalniach Pniówek 
i Zofiówka, które kosztowały życie  
26 górników i ratowników górniczych. 
Siedmiu z nich wciąż pozostaje za tamą, 
która odcięła zagrożony rejon Pniówka. 
Pracę rozpoczęły komisje wyjaśniające 
przyczyny i okoliczności obu katastrof. 
Swoje postępowania prowadzą również 
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku 
i prokuratura. – Apeluję, by nie ferować 
przedwczesnych wyroków w sprawach 
ewentualnej odpowiedzialności za tra-
gedię jakichkolwiek osób – mówił prezes 
Cudny podczas konferencji podsumowu-
jącej kwartalne wyniki spółki.

POSZLI, BY NIEŚĆ POMOC
Pełniący swoją funkcję od maja dy-

rektor Pniówka Marian Zmarzły podkre-
śla, że nadrzędnym celem akcji ratowni-
czej rozpoczętej po pierwszym wybuchu 
w rejonie ściany N-6 było ratowanie 
życia poszkodowanych pracowników, 
w umożliwiających to warunkach. – Mie-
liśmy sygnał od pracownika przebywa-
jącego w rejonie 100. sekcji, z urazem 
nogi, który prosił dyspozytora o pomoc 
– co jest nagrane. A potem mieliśmy kon-
takt od zastępu, który znalazł się pod 
ścianą, że nawiązali kontakt z tym po-
szkodowanym i prosił on o udzielenie 
pomocy. Analizując pomiary na wylocie 
ze ściany, zdecydowanie można było 
wtedy wysłać tych ratowników – rela-
cjonował dyrektor podczas specjalnej 
konferencji prasowej. Zastęp doszedł 
do wlotu do ściany, być może na kilka 
metrów wszedł do niej. Zastępowy re-
lacjonował przez ratowniczy system 
łączności przed zerwaniem kontaktu, 
że widoczność w ścianie sięga około  
20 sekcji; wówczas ratownicy nie wi-
dzieli jeszcze poszkodowanego. Później 
nastąpił kolejny wybuch i zerwał się 
kontakt z zastępem.

KRÓTSZA PRACA 
W WARUNKACH 
ZAGROŻENIA KLIMATYCZNEGO
Odnosząc się do warunków w ko-

palni przed katastrofą, dyrektor Marian 
Zmarzły wyjaśniał, że do pierwszego 
stopnia zagrożenia klimatycznego za-
liczono stosunkowo niewielki odcinek 
ściany (od 1. do 45. sekcji), wraz z odcin-
kami wyrobisk, którymi odprowadzano 
z niej powietrze. Zgodnie z przepisa-
mi w temperaturze powyżej 28 stopni 
Celsjusza powyżej dwóch godzin czas 
pracy górników zostaje skrócony z sied-
miu i pół godziny do sześciu godzin. 
W Pniówku górnicy pracowali w całym 
rejonie ściany, jednak większość prac 
prowadzona była przy wlocie, gdzie 

zagrożenie klimatyczne nie występo-
wało. Kombajn przez prawie całą zmia-
nę pracował właśnie tam – w sekcjach 
od 100. do 131., a do miejsca z zagro-
żeniem klimatycznym zjechał na oko-
ło pół godziny przed końcem zmiany, 
w czasie której doszło do pierwszego 
wybuchu. Na zmianie tej zatrudnione 
były 42 osoby – 19 z nich wyjechało 
po sześciu godzinach pracy, po północy, 
zgodnie z reżimem pracy w zagrożeniu 
klimatycznym. Większość prac w ścianie 
toczyła się na odcinku, gdzie nie było 
przekroczenia temperatury – wynika 
z danych kopalni.

OPIEKA NAD RODZINAMI 
TO MORALNY OBOWIĄZEK
– Przepraszam za potknięcia w kon-

taktach z rodzinami ofiar i poszkodowa-
nych w katastrofie w kopalni Pniówek; 
te, które mogły się zdarzyć, wynikały 
głównie ze skali zdarzenia, obejmujące-
go blisko 30 osób – mówił wicedyrektor 
kopalni ds. pracy Aleksander Szymura. 
Podkreślił, że otoczenie rodzin poszkodo-
wanych górników i ratowników opieką 
to moralny obowiązek kopalni. – Zarząd 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrek-
cja kopalni dokładają wszelkich starań, 
aby proces udzielania pomocy przebie-
gał sprawnie, bez zbędnych opóźnień. 
W ramach spółki uruchomiliśmy szereg 
działań pomocowych dla rodzin poszko-
dowanych górników – zadeklarował dy-
rektor Szymura. Wśród najważniejszych 
bieżących form pomocy wymienił za-
pomogi dla poszkodowanych i rodzin 
wynikające z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, sprawy związane 
z pochówkami, wsparcie psychologiczne 
dla potrzebujących i chętnych. Wicedy-
rektor Pniówka przypomniał, że rodzi-
nom osób zmarłych przysługują wypłaty 
z tytułu ubezpieczeń i wypłat pośmiert-
nych – te czynności są na bieżąco realizo-
wane. Pracownicy formalnie uznawani 
nadal za poszukiwanych są traktowani 
jako dalej zatrudnieni w JSW i opłacani 
według pełnych dniówek pracy wypła-
canych przez wszystkie dni miesiąca, 
bez nadgodzin i z 200-proc. stawkami 

za weekendy i święta. Będzie tak do uzy-
skania aktów ich zgonów. Ciągle nie 
wiadomo, kiedy możliwe będzie wejście 
w odizolowany rejon – prawdopodobnie 
warunki pozwolą na to dopiero za kilka 
miesięcy. W ramach szeroko pojętej po-
mocy kopalnia oferuje pracę dla wdów 
i dzieci pracowników zmarłych wskutek 
katastrof – w ostatnich tygodniach wpły-
nęły cztery takie podania od żon ofiar 
kwietniowej tragedii.

BĘDZIE MNIEJ WĘGLA
Ekonomiczne skutki katastrof 

w Pniówku i Zofiówce będą widoczne 
w wynikach JSW w drugim kwartale. 
Jastrzębska spółka wstępnie oszacowała, 
że oba wypadki spowodują zmniejszenie 
wydobycia węgla w tym roku o około  
400 tys. ton. Wiceprezes JSW ds. tech-
nicznych i operacyjnych Edward Paź-
dziorko poinformował, że obecnie 
we wszystkich kopalniach spółki trwają 
analizy, których efektem będzie między 
innymi określenie, jak duży okaże się 
ostatecznie ubytek w wydobyciu i jak 
rozłoży się to w kolejnych kwartałach, 
a także wytyczne dotyczące organiza-
cji pracy w poszczególnych zakładach. 
Wszystkie pozostałe ściany wydobyw-
cze w kopalniach Pniówek i Zofiówka 
pracują obecnie normalnie. Ściana 
w Pniówku, w pobliżu której doszło odo 
katastrofy, była w końcowym etapie eks-
ploatacji. Natomiast wyłączony obecnie 
z robót rejon w Zofiówce ma dla JSW 
przyszłościowy charakter. Przyszłość 
tego rejonu będzie zależeć głównie 
od rekomendacji komisji wyjaśniającej 
okoliczności tragedii. Pytany o zagroże-
nie trwałego wyłączenia z eksploatacji 
rejonu katastrofy w kopalni Zofiówka 
wiceprezes Paździorko ocenił, że choć 
zawsze istnieje tego typu ryzyko, może 
być i tak, iż mniejszym ryzykiem oka-
że się rozcięcie do końca i eksploatacja 
ściany niż pozostawienie niewybranego 
złoża, co również mogłoby być zagroże-
niem dla pozostałych partii. Wiceprezes 
poinformował, że w marcu – na dwa 
tygodnie przed zakładanym terminem 
– uruchomiona została pierwsza ściana 

w kopalni Jastrzębie-Bzie, gdzie także 
kontynuowane są roboty przygotowaw-
cze do uruchamiania kolejnych ścian. 
Nadal pojawiają się tam problemy na-
tury geologicznej, które są szczegółowo 
analizowane.

STRATEGICZNE CELE 
NIEZAGROŻONE
Odpowiedzialny za finanse spółki 

wiceprezes JSW Robert Ostrowski nie 
ma wątpliwości, że ekonomiczne skutki 
kwietniowych katastrof nie zakłócają re-
alizacji strategicznych celów Grupy JSW. 
– Patrząc na stopień realizacji poszcze-
gólnych naszych kategorii operacyjnych 
i finansowych, myślę, że potwierdzamy 
możliwość realizacji naszych celów stra-
tegicznych – ocenił Ostrowski. W pierw-
szym kwartale Grupie sprzyjały wyso-
kie ceny węgla koksowego i koksu, które 
w połączeniu ze wzrostem produkcji 
i sprzedaży pozwoliły osiągnąć rekor-
dowe kwartalne rezultaty finansowe. 
Wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jedno-
razowych w pierwszym kwartale tego 
roku wyniósł 2,6 mld złotych, co ozna-
cza wzrost o 40 proc. w stosunku do po-
przedniego kwartału. Łączne przychody 
ze sprzedaży w grupie JSW były wyższe 
o 27,3 proc. wobec poprzedniego kwar-
tału, osiągając wartość 4,93 mld złotych. 
Średnia cena sprzedaży węgla koksowego 
wyniosła 1366 złotych za tonę (wzrost 
o 26,3 proc.), zaś cena koksu wzrosła 
o 12,7 proc., dochodząc do 1976 złotych 
za tonę. Kopalnie JSW wyprodukowały 
3,8 mln ton węgla (5,4 proc. więcej niż 
w poprzednim kwartale), zaś produkcja 
koksu wyniosła 0,9 mln ton i była niż-
sza o niespełna 2 proc. w porównaniu 
do ostatniego kwartału 2021 roku. Sprze-
daż węgla osiągnęła 4,1 mln ton (wzrost 
o 6,7 proc. wobec poprzedniego kwarta-
łu), zaś sprzedaż koksu (0,9 mln ton) była 
wyższa o 7,2 proc. Na inwestycje grupa 
JSW wydała 541,3 mln złotych – 15,2 proc. 
więcej niż w poprzednim kwartale.

STABILNOŚĆ, 
RZETELNOŚĆ, JAKOŚĆ
Sprzyjająca koniunktura powoduje, 

że JSW myśli o zasileniu swojego fundu-
szu stabilizacyjnego, czyli buforu na wy-
padek pogorszenia sytuacji rynkowej, 
kwotą do 5 mld złotych, wobec ponad  
1,2 mld złotych zgromadzonych w fun-
duszu obecnie. Spółka prowadzi też 
rozmowy z bankami na temat zasad 
pozyskiwania finansowania na reali-
zację strategicznych celów. Prezes JSW 
Tomasz Cudny zapewnia, że spółka zda-
je sobie sprawę z obecnego otoczenia 
rynkowego, strategicznej pozycji JSW, 
wpływu konfliktu militarnego w Ukra-
inie oraz związanych szans, ale i zagro-
żeń. – Monitorujemy sytuację makro-
ekonomiczną oraz w sektorach naszych 
odbiorców, aby móc odpowiednio re-
agować na zachodzące zmiany. Naszym 
celem jest utrzymanie stabilności i rze-
telności dostaw produktów o wysokich 
parametrach jakościowych w ramach 
partnerskich i profesjonalnych relacji 
z odbiorcami. To gwarancja sukcesu fir-
my nie tylko w okresie bardzo dobrej 
koniunktury – uważa prezes JSW. MH

Rekordowe wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej w pierwszym kwartale

Sukces w cieniu tragedii

Tomasz Cudny, prezes JSW SA: – To bardzo dobre wyniki. To nasz wspólny sukces, z którego w tej chwili, 
w cieniu tragedii, jaka dotknęła nas wszystkich, trudno jest się cieszyć
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Pozostał nam węgiel, jednak nie ma żad-
nych decyzji rządu, które przyznawałyby 
mu status paliwa przejściowego na czas 
transformacji. Obawiam się, że na pozio-
mie unijnym też, przynajmniej na razie, 
nie ma powrotu do sentymentu dla węgla. 
To zadziwiające, bo mimo horrendalnych 
cen uprawnień do emisji dwutlenku wę-
gla energia wytwarzana z tego paliwa 
jest najtańsza. 

Polska energetyka węglowa sprzeda-
je z zyskiem energię za granicę. Niem-
cy zwiększają zużycie węgla do celów 
energetycznych. To wszystko dzieje się 
naprawdę, a zwolennicy ograniczania 
emisji dwutlenku węgla nadal nie za-
uważają tego zjawiska. Nie twierdzę, 
że należy całkowicie porzucić politykę 
ochrony klimatu. Ją po prostu należy 
dostosować do realiów. Nierealistycz-
na polityka nie ochroni klimatu, tylko 
spowoduje, że możemy szybko stracić 
bezpieczeństwo energetyczne. 

WIELOGŁOS WŁADZ
Wicepremier i minister aktywów 

państwowych dostrzega potrzebę in-
westowania we własne źródła energii, 
ma on natomiast takich oponentów jak 
na przykład minister klimatu i środo-
wiska, stawiającą niezmiennie na OZE. 
Premier nie wspomina o inwestowaniu 
w polskie górnictwo, tylko mówi o im-
porcie węgla do Polski z innych kierun-
ków niż rosyjski. Dobrze jest mieć moż-
liwość zaopatrzenia w paliwo z różnych 
kierunków, ale niedobrze jest, kiedy za-
pomina się o własnych zasobach. Polska 
dopinguje inne kraje UE do szybszego 
uniezależnienia się od dostaw paliw 
z Rosji. To bardzo cenna i etyczna re-
akcja na rosyjską agresję. Jednak zwra-
cam uwagę, że wśród potencjalnych do-
stawców są producenci paliw w krajach 
o wątpliwej demokracji i w krajach, któ-
re mogą zostać przyciągnięte przez Rosję 
do jej strefy wpływów. I co wtedy? Rosja 
straciła pozycję mocarstwa globalnego, 
jednak nie należy lekceważyć jej możli-
wości wywoływania konfliktów, w tym 
konfliktów gospodarczych, energetycz-
nych i politycznych. Konflikty zawsze 
będą stawiać pod znakiem zapytania 
solidność i terminowość dostaw. Poza 
tym trzeba wziąć pod uwagę, że pande-
mia i rosyjska agresja zburzyły misterną 
sieć szlaków transportowych i łańcuchy 
dostaw. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie 
powinniśmy popełnić błędu niewyko-
rzystania własnych zasobów. 

BŁĘDNA POLITYKA 
MINIONYCH LAT
Przez lata węgiel z polskich kopalń 

był traktowany jak kłopot, a nie rodzime 
paliwo, które gwarantuje bezpieczeń-
stwo energetyczne. No i mamy efekt ta-
kiej polityki. Dziś bardzo brakuje nam 
w kraju węgla, ponieważ cała ściana 

wschodnia zaopatrywała się w surowiec 
rosyjski. Dlaczego? Bo był tańszy, a Ro-
sjanie, aby zapanować nad rynkiem, 
oferowali atrakcyjne ceny. Polskim od-
biorcom wydawało się, że tak będzie 
zawsze. Teraz występują duże proble-
my z pokryciem deficytu przez węgiel 
polski. Kłania się tu polityka ostatnich 
kilku lat, zwłaszcza ze strony spółek 
energetycznych. Przypomnę, że PGG 
wydobywała prawie 30 mln ton węgla, 
a Tauron około 6 mln ton, jednak musie-
liśmy zmniejszyć produkcję do 23,5 mln 
ton, bo zwały wypełniły się 6 mln ton 
węgla, którego nikt nie odbierał! Widać 
dzisiaj wyraźnie, że nieprawdziwe były 
publicznie głoszone zapewnienia, jakoby 
nasza energetyka nie korzystała z im-
portu, zwłaszcza węgla rosyjskiego czy 
kolumbijskiego. Z danych, które ogłosiły 
giełdowe spółki energetyczne, wynika 
niezbicie, że w latach 2019–2020, kiedy 
to odmówiły odbioru 6 mln ton krajowe-
go węgla z PGG SA, spalanie w blokach 
energetycznych utrzymywało się na nie-
zmniejszonym poziomie, a zatem skądś 
musiano brać to paliwo.

Takim właśnie postępowaniem spół-
ki energetyczne doprowadziły w rezul-
tacie do obecnego deficytu węgla – nie 
tylko dla elektrowni, ale także opałowe-
go. Trzeba bowiem pamiętać, że węgiel 
opałowy jest pochodną produkcji węgla 
dla energetyki. Przy produkcji miałów 
dla energetyki otrzymujemy określony 
procent lepszych węgli, nadających się 
do wytworzenia na przykład ekogrosz-
ków. Jeżeli dzisiaj ktoś wyobraża sobie, 
że wystarczy przełożyć wajchę i zamiast 
23,5 mln ton wyprodukować 30 mln ton 
rocznie, to powinien mieć świadomość, 
że na efekt przyjdzie poczekać siedem– 
-osiem lat. Nie ma mowy, aby udało się 
tak znacznie zwiększyć produkcję z roku 
na rok.

Mamy do czynienia z olbrzymią 
presją na zwiększenie 
wydobycia węgla. Rozumiemy te 
oczekiwania, ale trzeba bardzo 
jasno powiedzieć, że obecny 
deficyt węgla nie jest winą 
polskich górników. Bardzo ciężko 
było nam podpisywać się pod 
programem likwidacji polskiego 
górnictwa, dzisiaj słyszymy różne 
głosy o nowych perspektywach 
dla węgla, ale niestety konkretów 
wciąż brak. Czekamy na nie.

ZACZNIEMY SIĘ UCZYĆ 
NA WŁASNYCH BŁĘDACH?
Polska energetyka niestety nie chce 

pamiętać o swoich niedawnych poczy-
naniach. Co więcej – z wystąpień, któ-
re widzieliśmy niedawno na przykład 

na Europejskim Kongresie Gospodar-
czym, wynika, że energetyka nie za-
mierza korzystać z polskiego węgla, 
ale ogłasza tym razem ambitny zwrot 
ku odnawialnym źródłom energii. 
W ramach zielonej zmiany słyszymy 
na przykład o wielkich planach inwe-
stycji w morskie elektrownie wiatrowe. 
Taka strategia nasuwa jednak poważne 
wątpliwości. Z powodu trwającej wojny 
najpewniej opóźni się w kraju budowa 
nowych źródeł w OZE i w energetyce 
jądrowej, natomiast wydajność nowego 
gazociągu Baltic Pipe wcale nie będzie 
jak z gumy. Inni europejscy odbiorcy 
mogą na przykład przebić polską ofertę 
cenową i odebrać nam część norwe-
skich dostaw. Skąd weźmiemy niezbęd-
ną energię dla Polski? Dzisiaj w obliczu 
kryzysu krajowe górnictwo węglowe 
nagle okazało się cenne i potrzebne, 
jednak w ciągu ostatnich lat hejtowano 
nas, po prostu programowo zwijano 
możliwości produkcyjne sektora, za-
miast inwestować. To podejście wcale 
się nie zmienia i oby tylko nie okazało 
się, że w nadchodzącą zimę lub w przy-
szłym roku zabraknie nam w kraju prą-
du i ogrzewania!

JAK WYKORZYSTAĆ 
POTENCJAŁ WŁASNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII?

Niezbędne podstawowe warunki 
to między innymi odejście lub grun-
towna reforma unijnego systemu han-
dlu uprawnieniami do emisji dwu-
tlenku węgla EU ETS, odblokowanie 
finansowania górnictwa przez ban-
ki, zapewnienie rodzimemu węglowi 
statusu paliwa przejściowego w PEP 
i określenie, w jakiej perspektywie 
czasowej. Tylko wówczas moglibyśmy 
uznać, że coś się zmieniło w podejściu 
do węgla jako własnego źródła energii. 
Niezbędna byłaby także – o czym mówi 
się już coraz głośniej – rewitalizacja 
starszych jednostek węglowych w sys-
temie elektroenergetycznym, by nadal 
mogły wytwarzać prąd. Niezbędne jest 
także wywiązanie się z zadania, które 
zapisano w umowie społecznej dla gór-
nictwa – mianowicie poważne inwesty-
cje w nowoczesne, czyste technologie 
węglowe.

Jeżeli oczekuje się od nas, że bę-
dziemy wydobywać więcej węgla, niż 
planowano, musimy konkretne zmiany 

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE. Najazd Rosji na Ukrainę spowodował, 
że polityka energetyczna Europy, w tym Polski, legła w gruzach. 

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest nieaktualna, 
ponieważ gaz ziemny, dla którego rezerwowano rolę paliwa 
przejściowego, jest bardzo drogi, będzie go coraz mniej po 

kolejnych embargach nakładanych na Rosję i dlatego bardzo 
ryzykowne byłoby opieranie bezpieczeństwa energetycznego na 

tym paliwie. 

Potrzeba korektyumowy społecznej

Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności: – Jako związkowcy Solidarności stoimy na stanowisku, że nie możemy odejść od zawartej z rządem umowy społecznej 
i musi być ona zostać skutecznie notyfikowana w Unii Europejskiej. Umowa ta musi być wypełniana bądź w takiej wersji, jaką podpisaliśmy, bądź też po korekcie polegającej 
na uwzględnieniu węgla jako paliwa przejściowego
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Potrzeba korektyumowy społecznej

nanieść w umowie społecznej, bowiem 
kopalnie, w których możliwe jest zwięk-
szenie produkcji, zaplanowały już jej 
wygaszanie. W przeciwnym razie nie 
pozostanie nam nic innego, jak wyko-
nywać obecną wersję umowy, a to zna-
czy, że w przyszłym roku węgla będzie 
jeszcze mniej niż dziś. Piłka w tej grze 
jest w tej chwili wyłącznie po stronie 
polskiego rządu.

PRESJA NA  
WIĘKSZE WYDOBYCIE
Mamy do czynienia z olbrzymią pre-

sją na zwiększenie wydobycia węgla. Ro-
zumiemy te oczekiwania, ale trzeba bar-
dzo jasno powiedzieć, że obecny deficyt 
węgla nie jest winą polskich górników. 
Bardzo ciężko było nam podpisywać się 
pod programem likwidacji polskiego 
górnictwa, dzisiaj słyszymy różne głosy 
o nowych perspektywach dla węgla, ale 
niestety konkretów wciąż brak. Czekamy 
na nie.

Jako związkowcy Solidarności sto-
imy na stanowisku, że nie możemy 
odejść od zawartej z rządem umowy 
społecznej i musi ona zostać skutecz-
nie notyfikowana w Unii Europejskiej. 

Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej Solidarności: – Jako związkowcy Solidarności stoimy na stanowisku, że nie możemy odejść od zawartej z rządem umowy społecznej 
i musi być ona zostać skutecznie notyfikowana w Unii Europejskiej. Umowa ta musi być wypełniana bądź w takiej wersji, jaką podpisaliśmy, bądź też po korekcie polegającej 
na uwzględnieniu węgla jako paliwa przejściowego
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Jeżeli jako „dekarbonizację” rozumieć 
brak wystarczającej ilości węgla i pro-
blemy z jego zakupem przez indywidu-
alnych odbiorców – to właśnie w takim 
punkcie znalazł się polski rynek. Zabloko-
wanie importu z Rosji w naturalny sposób 
wzmogło presję na krajowych producen-
tów, którzy z miesiąca na miesiąc, a tym 
bardziej z dnia na dzień, nie są w stanie 
zwiększyć wydobycia tak, by pokryć całe 
krajowe zapotrzebowanie. 

Skalę potrzeb obrazuje liczba ponad 
70 tys. jednoczesnych wejść na stronę 
internetową Polskiej Grupy Górniczej, 
która od marca w swoim e-sklepie oferu-
je indywidualnym odbiorcom także wę-
giel luzem, z odbiorem własnym w ko-
palniach. Każdego dnia surowiec udaje 
się kupić grupie około 1,5 tys. klientów. 
Zainteresowanie jest wielokrotnie więk-
sze. Klienci narzekają, ale też z każdym 
dniem przybywa tych, którym udało się 
kupić paliwo przez internet.

PGG: PRACUJEMY PEŁNĄ PARĄ
Polska Grupa Górnicza zapew-

nia, że obecnie cała dobowa produk-
cja węgla opałowego dla gospodarstw 
domowych jest kierowana do sprze-
daży w trzech kanałach dystrybucji: 
za pośrednictwem sklepu internetowe-
go, bezpośrednio w kopalniach oraz 
przez autoryzowane składy węgla w ca-
łej Polsce. – Obecnie sklep internetowy 
sprzedaje 60 proc. dziennej produkcji 
– to 34 razy więcej niż w tym samym 
okresie roku ubiegłego. Od począt-
ku roku sklep obsłużył ponad 60 tys. 
klientów, do których skierowane zosta-
ło ponad 232 tys. ton węgla. Każdego 
dnia sklep sprzedaje około 6 tys. ton 

węgla opałowego w cenach producenta 
– mówi rzecznik największej górniczej 
spółki Tomasz Głogowski. – Niemniej 
chętnych na zakup jest obecnie wielo-
krotnie więcej niż węgla dostępnego dla 
gospodarstw domowych – przyznaje. 
PGG zapewnia, że będzie prowadzić cią-
głą sprzedaż węgla przez internet, chcąc 
zwiększyć efektywność internetowej 
sprzedaży nawet do 100 proc. dzien-
nej produkcji. – W celu zwiększenia 
liczby obsługiwanych klientów spółka 
prowadzi prace programistyczne, które 
pozwolą na zakup węgla za przedpłatą, 
z odroczonym terminem odbioru – po-
informował w odpowiedzi na interpe-
lację poselską wiceminister aktywów 
Piotr Pyzik.

WOLNY RYNEK  
CZY SPEKULACJA?
Ministerstwo Aktywów Państwo-

wych – jak zapewnił posłów wiceszef 
tego resortu – jest świadome trudności, 
jakie obecnie napotykają osoby zain-
teresowane zakupem węgla w sklepie 
internetowym PGG. – Należy jednak pod-
kreślić, że oferta przygotowana przez 
PGG, ze względu na atrakcyjną cenę, cie-
szy się dużym zainteresowaniem, które 
powoduje przeciążenie infrastruktury 
i powstawanie technicznych problemów 
z funkcjonowaniem sklepu – napisał wi-
ceminister w odpowiedzi na interpelację 
posłanki Ewy Kołodziej i grupy innych 
parlamentarzystów. Zaznaczył, że ani 
MAP, ani spółki wydobywcze nie kreują 
końcowej ceny w składach węgla. – Skła-
dy są podmiotami prywatnymi, działają-
cymi na rynku w celu osiągnięcia zysku. 
Natomiast surowiec sprzedawany przez 
spółkę PGG SA jest oferowany w cenach 

detalicznych producenta – bez marż po-
średników – zaznacza wiceminister. 

Obecnie sklep internetowy 
sprzedaje 60 proc. dziennej 
produkcji – to 34 razy więcej 
niż w tym samym okresie roku 
ubiegłego. Od początku roku 
sklep obsłużył ponad 60 tys. 
klientów, do których skierowane 
zostało ponad 232 tys. ton węgla. 
Każdego dnia sklep sprzedaje 
około 6 tys. ton węgla opałowego 
w cenach producenta.

U pośredników ceny są nawet 
trzykrotnie wyższe. – PGG sprzedaje 
tzw. ekogroszek po około 900 złotych 
za tonę. Już po chwili ten sam wę-
giel oferowany jest dla odbiorcy po  
2,5–3 tys. złotych. Cały zysk przechwy-
tywany jest przez pośredników, co po-
woduje oburzenie odbiorców indywidu-
alnych, którzy muszą płacić za węgiel 
trzykrotnie drożej, niż sprzedaje go 
PGG – mówi lider Sierpnia 80 Bogu-
sław Ziętek. – Oprócz tego węgiel jest 
niedostępny, a odbiorcy indywidualni 
nie mogą go kupić. Ten sam problem 
mają górnicy i byli górnicy, którym 
węgiel należy się w ramach deputatu. 
Jest to efektem wieloletnich zaniedbań 
i patologii na tym rynku – uważa szef 
związku, który wysłał w tej sprawie list 
do premiera Mateusza Morawieckiego.

MH

Wirtualne zakupy, realny problem

Przymusowa dekarbonizacja?

Umowa ta musi być wypełniana bądź 
w takiej wersji, jaką podpisaliśmy, 
bądź też po korekcie polegającej 
na uwzględnieniu węgla jako paliwa 
przejściowego. W tym drugim przypad-
ku określimy inne, aktualne parametry 
funkcjonowania kopalń, wydłużając 
je tam, gdzie uda się zainwestować 
w złoża. Warunkiem niezbędnym jest 
notyfikacja programu w Brukseli, po-
nieważ musimy uzyskać gwarancję, 
że za kilka lat, gdy zmieni się rząd, 
sytuacja na świecie lub ceny paliw, 
znowu nie zostaniemy jako górnictwo 
z pustymi rękoma. W naszej ocenie 
rząd w ciągu najpóźniej trzech mie-
sięcy musi zaktualizować Politykę 

energetyczną Polski (PEP) i po kon-
sultacji z sygnatariuszami umowy 
społecznej możemy ją skorygować 
w potrzebnym zakresie, tak aby była 
uzgodniona do końca roku. 

Jesteśmy zdania, że podstawą pol-
skiego systemu w czasie transformacji 
powinny być nowoczesne źródła węglo-
we, podobnie jak to się dzieje na przy-
kład w Japonii, gdzie 70 proc. energii za-
pewnia właśnie węgiel. Nie rozumiemy, 
dlaczego w Polsce nie da się udowodnić, 
że węgiel można spalać bezemisyjnie. 
Koszt budowy nowoczesnej instalacji 
węglowej stanowi zaledwie mały uła-
mek sum, które planuje się przeznaczyć 
na inwestycje w OZE.

Powinniśmy pamiętać, że korzy-
stanie z obcych rozwiązań OZE uza-
leżnia nas technologicznie. Nie sądzę, 
by potentaci pozwolili nam na znaczący 
udział w najbardziej dochodowych fa-
zach produkcji, na przykład elektrowni 
wiatrowych. Z drugiej strony nie widać 
tych dziesiątków czy nawet setek tysięcy 
miejsc pracy, które miałaby zapewnić 
energetyka odnawialna. Dla porów-
nania w ciągu ćwierć wieku funkcjo-
nowania Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej udało się utworzyć około  
80 tys. nowych miejsc pracy. Tymczasem 
w górnictwie i wokół sektora musimy 
w dużo krótszym czasie znaleźć ich aż 
300–400 tys.! •
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Owady są wszędzie. Żyją na każdym kon-
tynencie i są najczęściej występującymi 
zwierzętami na naszej planecie. Szacuje 
się, że jest ich od miliona do może prawie 
stu milionów gatunków, a wiele z nich 
jeszcze nie zostało odkrytych. Ich tempo 
wymierania jest jednak bardzo szybkie 
i może mieć opłakane skutki także dla 
ludzi.

Bez owadów nasze życie wygląda-
łoby zupełnie inaczej. Owady są odpo-
wiedzialne za zapylanie wielu owoców, 
warzyw i kwiatów. Bez nich nie było-
by wielu produktów, by wspomnieć 
tylko o miodzie, wosku pszczelim czy 
jedwabiu.

Owady żywią się pozornie nie-
skończoną gamą pokarmów. Wiele jest 
wszystkożernych, co oznacza, że mogą 
jeść rośliny, grzyby, martwe zwierzęta, 
rozkładającą się materię organiczną i to, 
co napotkają w swoim środowisku. Jesz-
cze inne mają mocno wyspecjalizowaną 
dietę, co oznacza, że aby przetrwać, mu-
szą polegać tylko na jednej konkretnej 
roślinie, a czasem nawet jednej części 
konkretnej rośliny.

Wiele owadów jest drapieżnych lub 
pasożytniczych, zarówno na roślinach, 
jak i na innych owadach lub zwierzę-
tach, w tym ludziach. One także są waż-
ne w przyrodzie, pomagając utrzymać 
równowagę w naturze i kontrolować 
populacje szkodników (owadów lub 
chwastów) na tolerowanym poziomie. 
Owady to także bardzo ważni „porządko-
wi” naszych lasów – bez owadów, które 
pomagają rozkładać i usuwać odpady, 
martwe zwierzęta i rośliny gromadzi-
łyby się w naszym środowisku. Owa-
dy są w końcu także jedynym źródłem 
pożywienia dla wielu płazów, gadów, 
ptaków i ssaków. Zresztą one same 
są także bogatym źródłem białka, wita-
min i minerałów i są cenionym przysma-
kiem w wielu krajach trzeciego świata. 
Do najpopularniejszych należą cykady, 
szarańcza, modliszki, pędraki, gąsienice, 
świerszcze, mrówki i osy.

Owady są coraz bardziej zagrożone 
wyginięciem z powodu błyskawicznie 

narastającego kryzysu klimatycznego. 
Masowe stosowanie chemikaliów w rol-
nictwie odbiło się na tych w pobliżu pól 
uprawnych i plantacji. I mimo że po-
wszechnie mówi się o zrównoważonym 
rozwoju w rolnictwie, rola owadów zo-
stała w dużej mierze zignorowana. Dla-
tego tak ważne jest, żeby dać im należną 
uwagę i zastanowić się, co możemy ro-
bić, aby je chronić, bo bez nich jest mało 
prawdopodobne, żebyśmy przetrwali.

SZALONE OGRODY. Do łask wracają łąki 
kwietne i przydomowe ogródki, które 
są mniej idealne i nie tak perfekcyjnie 
zadbane. Pozostawienie nieskoszonego 
trawnika nie jest niechlujstwem – jest 
dbaniem o przyrodę. A gdy na trawniku 
nie brakuje także innych roślin i kwia-
tów, stanie się on szybko jedzeniem 
i schronieniem wielu owadów.

SADŹ LOKALNE ROŚLINY. Roślinność 
na Ziemi staje się zbyt uporządkowana 
i jednolita, a coraz większe gospodar-
stwa produkują jednolite plony. Dlatego 
we własnym ogrodzie warto sadzić lo-
kalne kwiaty, krzewy i drzewa. Dobrze 

pamiętać także o roślinach miododaj-
nych – lipy, akacje, głogi, klony i jawory 
stanowią przyjazne miejsce dla wielu 
owadów latających. W ogrodzie lepiej 
także unikać stosowania pestycydów 
i herbicydów.

KUPUJ LOKALNE WARZYWA I OWOCE. W wer-
sji idealnej najlepiej kupować żywność, 
która została wyprodukowana bez uży-
cia pestycydów. Ważne jest jednak, żeby 
kupować jak najwięcej lokalnej, nieprze-
tworzonej żywności.

NIE KUPUJ UBRAŃ I RZECZY, KTÓRYCH NIE PO-
TRZEBUJESZ. Najbardziej zrównoważony 
element garderoby lub mebel to ten, 
który już został przez nas wcześniej ku-
piony. Uprawa bawełny i pozyskiwanie 
materiałów takich jak drewno szkodzi 
bezkręgowcom, ale także całej plane-
cie. Wylesianie i rozwój bardzo inten-
sywnej hodowli to dwa z największych 
problemów tych zwierząt. Dlatego warto 
się zastanowić przed kupieniem nowej 
rzeczy, czy naprawdę jej potrzebujemy. 
Rzeczami można się także wymieniać, 
pożyczać je, a gdy już nie nadają się 

do użytku – w jak największym stopniu 
poddawać recyklingowi.

ROZMAWIAJ O TYM. Warto rozmawiać, 
szczególnie z dziećmi, o tym, jak waż-
ną rolę pełnią w naszym życiu owady. 
Zabierz dzieci na poszukiwanie i obser-
wację ich wielu rodzajów, zbudujcie dla 
nich dom w ogródku albo w parku. War-
to też pozbyć się strachu przed owadami 
i uczyć dzieci szacunku do nich.

Miejska roślinność to nie tylko 
ozdoba, ale też dom i stołówka dla wie-
lu owadów. Nie można lekceważyć ich 
znaczenia – są one nieodłączną częścią 
ekosystemu i mają wpływ nie tylko na na-
sze otoczenie i zdrowie. Nie jest jeszcze 
za późno, żeby im pomóc. Im więcej osób 
wie o znaczeniu bezkręgowców, tym le-
piej, a każdy może coś zrobić, aby pomóc.

POWSZECHNE POŻYTECZNE OWADY:
• Motyle – są ważnymi zapylaczami. 

Różnorodność gatunkowa i zagęszczenie 
motyli wskazują na duże zróżnicowanie 
roślin na danym obszarze. 

• Ważki – potrzebują czystych sys-
temów wodnych i dlatego są dobrym 
wskaźnikiem zdrowia lokalnych 
systemów. 

• Koniki polne – są istotnym ele-
mentem łańcucha pokarmowego, będąc 
ważnym źródłem pożywienia dla wielu 
ptaków. Koniki polne i owady takie jak 
świerszcze są często spożywane przez 
ludzi, ponieważ są bogate w białko.

• Mrówki – działają jak padlinożercy, 
żywiąc się odpadami organicznymi i in-
nymi martwymi zwierzętami. Mrówki 
również napowietrzają glebę.

• Dzikie pszczoły miodne – odgry-
wają ważną rolę w zapylaniu gatunków 
leśnych, wpływając na zapylanie krzyżo-
we i utrzymanie zmienności w obrębie 
gatunku.

• Osy – pożerają szkodniki, w tym 
mszyce i gąsienice. Osy są również do-
brymi zapylaczami. 

• Świetliki – są dobrym wskaźnikiem 
zdrowego środowiska, a zwłaszcza sys-
temu wodnego. Są dobrymi zapylaczami 
i naturalnymi środkami do zwalczania 
szkodników w kilku ekosystemach.

 HANNA KRZYŻOWSKA

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

NOWE BADANIA PUSZCZY AMAZOŃSKIEJ. Naukow-
cy zebrali ponad 154 tys. zapisów obra-
zów z fotopułapek z amazońskiego lasu 
deszczowego, rejestrując 317 gatunków 
ptaków, ssaków i gadów. Fotopułapki 
to zakamuflowane kamery rozmieszczo-
ne strategicznie w całym lesie, które wy-
krywają ruch. Jest to pierwsze badanie, 
które kompiluje i standaryzuje zdjęcia 
wykonane przy ich użyciu z całej Ama-
zonii na taką skalę i obejmuje Brazylię, 
Boliwię, Kolumbię, Ekwador, Gujanę 
Francuską, Peru, Surinam i Wenezuelę. 
Pozyskany w ten sposób zestaw danych 
otwiera możliwości nowych badań nad 
fragmentacją lasów, utratą siedlisk, 
zmianą klimatu i spowodowaną przez 
człowieka utratą zwierząt w jednym 
z najważniejszych i zagrożonych środo-
wisk tropikalnych na świecie.

PARK NARODOWY KOMODO NADZIEJĄ DLA MANT. 
Nowe badanie wykazało, że Park Naro-
dowy Komodo w Indonezji ma skupisko 
1085 mant rafowych, obecnie sklasyfiko-
wanych jako gatunek narażony na wy-
ginięcie. Park ten jest wpisany na Listę 
światowego dziedzictwa UNESCO i obej-
muje ponad 1800 kilometrów kwadra-
towych wysp i oceanu. Zwabione przez 
bogate w plankton wody parku manty 
gromadzą się tu, aby znajdować poży-
wienie, rozmnażać się i czyścić.

Eksperci twierdzą, że lokalizacje 
takie jak Komodo odegrają ważną rolę 
w ochronie gatunku przed wyginię-
ciem. Manty zagrożone są działalnością 
połowową, jednak eksperci twierdzą, 
że na gatunek wpływa również turysty-
ka i zmieniająca się dynamika oceanu, 
a także inne stresory, które odbijają się 

na ich populacjach. Gatunek ten jednak 
znalazł bezpieczną przystań w Parku 
Narodowym Komodo, pasie wód wokół 
Indonezji.
ONZ ZGŁASZA POTENCJALNE NARUSZENIA W INDO-
NEZYJSKIM PROJEKCIE TURYSTYCZNYM. Specjal-
ny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego 
ubóstwa i praw człowieka ponownie 
wyraził zaniepokojenie domniemanymi 
naruszeniami wobec rdzennych społecz-
ności, które są przenoszone w ramach 
projektu rozwoju turystyki w Indone-
zji. Indonezyjski rząd przewiduje budo-
wę Nowego Bali w regionie Mandalika 
na wyspie Lombok, obejmującego kuror-
ty, hotele i tor wyścigowy, pod budowę 
którego przenosi 121 gospodarstw domo-
wych. Sprawozdawca ONZ mówi, że ist-
nieją obawy dotyczące kwestii warun-
ków, w jakich członkowie społeczności 

są przemieszczani, ich zgody na to, wy-
sokości rekompensaty oferowanej przez 
rząd oraz warunków ich przesiedlenia.

Organizacje pozarządowe wezwały 
głównego sponsora projektu Mandali-
ka o wartości 3 mld dolarów, Azjatycki 
Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, 
do zaprzestania finansowania projektu 
w świetle tych zarzutów.
SADZENIE DRZEW I KRZEWÓW WSPOMAGA POWRÓT 
PTACTWA. Naukowcy z Uniwersytetu La 
Trobe w Australii przyglądają się, jak po-
nowne sadzenie drzew i krzewów na po-
lach uprawnych pomaga powracać pta-
kom leśnym. Odkryli oni, że zwiększenie 
ilości roślinności na otwartych terenach 
rolniczych z 1 do 10 proc. doprowadziło 
do podwojenia liczby gatunków ptaków 
leśnych.

 •

Ekologiczne wiadomości

Ochrona przyrody

Zielone miasta – stołówka owadów

Miejska roślinność to nie tylko ozdoba, ale też dom i stołówka dla wielu owadów. Nie można lekceważyć ich 
znaczenia – są one nieodłączną częścią ekosystemu i mają wpływ nie tylko na nasze otoczenie i zdrowie
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Codziennie z taśmy produkcyjnej tej fabryki może zjechać nawet 800 tych autW tym roku moce produkcyjne elektrycznych samochodów na bazie platformy MEB osiągną 1,2 mln sztuk
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Będzie więcej elektryków Volkswagena
Czekacie na nowego Volkswagena ID.4? 
Jeżeli przypadkiem tak, to wasza sytuacja 
właśnie się poprawiła. Kilka dni temu nie-
miecki koncern uruchomił produkcję tych 
aut w drugim zakładzie w Niemczech – 
w Emden. Codziennie z taśmy produk-
cyjnej tej fabryki może zjechać nawet  
800 tych aut, o ile oczywiście dostawy 
części i półprzewodników na to pozwolą. 

 W tym roku moce produkcyjne w za-
kładach produkujących elektryczne sa-
mochody na bazie platformy MEB sięgną 
na całym świecie 1,2 mln sztuk. 

Model ID.4 to obecnie najpopular-
niejszy elektryczny samochód tej marki. 
W pierwszym kwartale sprzedano ich 
30 tys., a więc co drugi elektryczny sa-
mochód sprzedany w tym czasie przez 
Volkswagena to ID.4. W sumie od wpro-
wadzenia tego modelu na rynek w po-
czątku ubiegłego roku sprzedano już 
ponad 163 tys. tych aut.

W ciągu dwóch lat przygotowywania 
fabryki do nowej produkcji Volkswagen 
wpakował w nią 1 mld euro. Zbudowa-
no w niej sześć nowych hal produkcyj-
nych oraz pięć mostów transportowych 
i budynków logistycznych o łącznej po-
wierzchni 125 tys. mkw. Do 2026 roku 
w rozwój produkcji elektrycznych aut, 
baterii, silników elektrycznych i kom-
ponentów w samej tylko Dolnej Saksonii 
koncern zamierza wydać 21 mld euro. 

HYUNDAI DLA PSA
Producenci samochodów w róż-

ny sposób próbują nas przekonywać 

do swoich modeli. Hyundai przekonu-
je, że crossover Bayon jest najlepszy dla 
posiadaczy psów. 

Oczywiście część informacji dotyczy 
samochodu ogólnie i jest podawana w sty-
lu: „Bayon chroni pasażerów, czy mają 
dwie nogi, czy cztery…”. W tym fragmen-
cie Hyundai wskazuje na technologie 
zwiększające bezpieczeństwo, takie jak 
Driver Attention Warning (DAW), który 
analizując zachowanie kierowcy, spraw-
dza, czy nie staje się on senny, Forward 
Collision Avoidance Assist (FCA), czyli au-
tomatyczny system hamowania, czy Rear 
Occupant Alert (ROA), który ostrzega, je-
żeli tylne drzwi zostaną otwarte przed 
zatrzymaniem samochodu. 

Ewidentnie „psimi” akcesoriami 
są jednak specjalne uprzęże, zastępujące 
czworonogom pasy bezpieczeństwa, spe-
cjalne maty podłogowe i koce ułatwia-
jące przewożenie ich samochodem czy 
w końcu składana kładka pozwalająca 
im wejść do bagażnika. 

Z tym „perfekcyjnym” przygotowa-
niem samochodu dla psa Hyundai nieco 
przesadza, ale warto poszukać odpo-
wiednich akcesoriów dla psa. Na rynku 
jest ich znacznie więcej, niż przewidział 
w swoim modelu koncern, i w waka-
cyjnych podróżach mogą być bardzo 
pomocne. 

MIKRUS OPLA SŁUŻY W STRAŻY
Elektryczny mikrosamocho -

dzik Opla, Rocks-e, znalazł zatrud-
nienie w straży pożarnej zakładu 
w Russelsheim. 

Oczywiście minisamochodzik do po-
żarów nie jeździ. Strażacy wykorzy-
stują go głównie do jazdy… wewnątrz 
hal produkcyjnych podczas różnego 
rodzaju kontroli czy sprawdzania po-
ziomu bezpieczeństwa pożarowego. 
W tym Rocks-e sprawdza się znakomi-
cie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest 
mały – ma długość 2,41 m i szerokość 
1,39 m (bez lusterek), a jego promień 
skrętu wynosi 7,2 m, a po drugie, jest 
elektryczny, co pozwala mu poruszać 
się wewnątrz hal bez zatruwania 
pracowników. 

Akumulatory samochodu wystar-
czają na przejechanie 75 km, co oplow-
skim strażakom zdecydowanie wy-
starcza. Maksymalna prędkość, choć 
wynosi tylko 45 km/h, to nawet zbyt 
dużo jak na potrzeby zakładu, w którym 
można jeździć z prędkością maksymal-
nie 30 km/h. 

Dzięki temu strażacy zamiast cho-
dzić po halach pieszo, jeżdżą samocho-
dem, co pozwala im oszczędzać wiele 
czasu. 

NASZE DROGIE (CORAZ 
BARDZIEJ) SAMOCHODY
Według firmy Carsmile średnie 

raty za nowo zamówione samochody 
w kwietniu tego roku były o 24 proc. 
wyższe niż przed rokiem. To wynik nie 
tylko wzrostu cen aut, ale także podwyż-
ki stóp procentowych, wzrostu kosztów 
ubezpieczenia, a także brak rabatów 
przy kupnie auta, zarówno producenc-
kich, jak i dealerskich. 

Z danych monitorującej rynek fir-
my Samar wynika, że sama cena kata-
logowa samochodu była w marcu tego 
roku o 13,5 proc. wyższa niż przed 
rokiem. 

Michał Knitter, wiceprezes Carsmile, 
stwierdził, że w kwietniu po raz pierw-
szy w historii firmy przeciętna miesięcz-
na rata za nowo zamówiony samochód 
wyniosła 2064 złote. – Taki jest uśred-
niony miesięczny koszt abonamentu 
na nowe modele zamówione przez 
użytkowników platformy w kwietniu  
2022 roku, to jest wzrost o 388 złotych 
więcej niż w kwietniu 2021 roku – po-
wiedział Michał Knitter.

Coraz droższe staje się także utrzy-
manie samochodów używanych. To-
masz Bęben, dyrektor zarządzają-
cy Stowarzyszenia Dystrybutorów 
i Producentów Części Motoryzacyjnych 
(SDCM), stwierdził, że jeszcze przed wy-
buchem wojny w Ukrainie większość 
zakładów zapowiadała podniesienie 
stawki godzinowej ze względu na po-
garszającą się sytuację ekonomiczną. 
– Zwłaszcza przez wzrost cen prowa-
dzenia działalności gospodarczej, wy-
nikający z wyższych kosztów pracow-
niczych, drożejącego paliwa, energii 
i mediów – powiedział Tomasz Bęben. 
W badaniu nastrojów wśród właścicieli 
warsztatów, przeprowadzonym jeszcze 
w czwartym kwartale ubiegłego roku, 
niemal dwie trzecie z nich wskazywało 
na zamiar podniesienia cen roboczogo-
dziny o ponad 10 proc. 

 JAN STORA

Akumulatory samochodu wystarczają na przejechanie 75 kmHyundai przekonuje, że crossover Bayon jest najlepszy dla posiadaczy psów
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Choroba potocznie nazywana kulą gar-
dłową należy do schorzeń psychosoma-
tycznych i nie ma podłoża w żadnej cho-
robie organicznej. To jedno z zaburzeń 
nerwicowych, które objawia się różnymi 
dolegliwościami. To schorzenie przez dłu-
gi czas może pozostać ukryte, a cierpią-
cy na nie szukają rozwiązania problemu 
gdzie indziej.

JAKA JEST PRZYCZYNA NERWICY PRZEŁYKU? 
Podłożem choroby są zaburzenia nerwi-
cowe. Może się ona rozwinąć zarówno 
pod wpływem długo tłumionych emocji 
i zwykłych problemów dnia codzienne-
go, jak i traumatycznych przeżyć. Pod 
wpływem emocji lub irracjonalnych lę-
ków chory zaczyna odczuwać niepoko-
jące objawy, które wywołują dyskomfort 
w trakcie codziennych czynności. Pod-
stawą do zdiagnozowania tej dolegliwo-
ści jest wykluczenie wszystkich innych 
schorzeń układu pokarmowego.

JAKIE SĄ OBJAWY TEJ CHOROBY? Często 
przypominają one dolegliwości wy-
stępujące przy infekcji gardła, zgadze 
i refluksie, a nawet chorobach serca. 
Chorzy odczuwają ucisk w gardle, krtani 
i tchawicy. Utrudnia im to przełykanie, 
a do tego często mają wrażenie, że coś 
zalega im w gardle, co utrudnia oddy-
chanie i nasila istniejący już stres. Ucisk 
może się pojawiać jedynie sporadycznie, 
na przykład po silnym stresie, lub towa-
rzyszyć przez dłuższy czas, przypomina-
jąc dolegliwości związane z infekcją dróg 

oddechowych. Innym sygnałem, który 
może świadczyć o zaburzeniach nerwi-
cowych, jest ucisk w klatce piersiowej 
i tzw. nerwobóle. Może im towarzyszyć 
uczucie pieczenia i ból, który zwykle 
kojarzy się pacjentom z zawałem serca. 
W rzeczywistości jest to objaw soma-
tyczny, który nie ma odzwierciedlenia 
w kondycji układu sercowego.

CZY NERWICĘ PRZEŁYKU SIĘ LECZY? Chory 
musi być świadomy tego, że źródłem 
wszystkich jego objawów jest głowa, 
a nie wynikają one z nieprawidłowe-
go funkcjonowania organizmu. W tym 
celu niezbędna będzie terapia, podczas 
której specjalista w trakcie rozmowy 
będzie kierował pacjenta na właściwy 
tok rozumowania. W wielu przypadkach 
warto wspomóc leczenie psychologiczne 
farmakoterapią, czyli łagodnymi środka-
mi uspokajającymi, a także dietą, która 
nie będzie nasilać objawów takich jak 
zgaga. Czasem konieczne może być za-
stosowanie silniejszych leków. •

R O Z M A I T O Ś C I

Aneta od zawsze wiedziała, że chce 
mieć pozycję i pieniądze. Pochodzi-

ła z rodziny, gdzie wierzono, że można 
do tego dojść tylko ciężką pracą. A ona 
była pracowita.

Wpadła więc w kołowrotek sukcesu 
bardzo wcześnie – z własnej woli i przez 
większość czasu z przyjemnością chodzi-
ła na wiele dodatkowych zajęć, trenowa-
ła i sama uczyła się języków. Motywo-
wały ją jej sukcesy, ale także przyszłe 
podróże i luksusy, które znała z filmów.

Aneta większość życia wstawała bar-
dzo wcześnie. Nie potrafiła odpuszczać 
i odpoczywać, dużo łatwiej przychodziło 
jej zajeżdżanie się. Pogubiła się także 
w swoich relacjach z ludźmi – miała 
ich tylko garstkę. Nie byłoby w tym nic 
złego, gdyby nie to, że nawet dla nich 
znajdowała czas co najwyżej kilka razy 
w roku. Pojawiała się co prawda na ich 
ślubach, wysyłała urodzinowe życze-
nia i prezenty albo kwiaty, ale ponad 
spontaniczne wyjazdy ceniła sobie swój 
samotny weekend, który najczęściej koń-
czył się na leżeniu na kanapie z serialem 
i winem.

Nie byłoby w porządku napisać, 
że nie lubiła tamtego swojego życia. Dało 
jej wszystko to, o czym marzyła i czego 
bardzo chciała, odkąd była dzieckiem. 
Nie musiała się liczyć z pieniędzmi, stać 
ją było dokładnie na to, co jej się podo-
bało, i nie musiała się ograniczać. Nie 

chciała się zatrzymywać, ale kołowrotek 
tego, jak żyła, zwolnił bez jej woli.

W drodze na wesele ostatniego zna-
jomego ze starej paczki jeszcze z osiedla 
Aneta jechała zdecydowanie za szybko. 
Kręgosłup stłuczony i pęknięty, połama-
ne obie nogi i ręka, pęknięcie czaszki. 
Przeżyła, ale rokowania były ostrożne. 
Spędziła wtedy w szpitalu kilka miesię-
cy, patrząc w sufit i czekając na kolejną 
dawkę środków przeciwbólowych. Gdy 
tylko mogła – zaczęła powolną rehabi-
litację. Lekarze jeszcze wtedy nie byli 
w stanie powiedzieć, czy kiedykolwiek 
będzie mogła chodzić, a ona pierwszy 
raz w życiu zwątpiła, czy jej ciężka praca 
przyniesie zadowalające ją rezultaty.

Anecie robiło się słabo na samą 
myśl o tym, że miałaby kogoś poprosić 
o pomoc. Jej warszawskie mieszkanie 
mieściło się na trzecim piętrze w pięk-
nej kamienicy na Saskiej Kępie, bez 
windy. Wiedziała, że jej nadrzędnym 
celem był jak najszybszy powrót do peł-
nej sprawności, ale także nie chciała się 
godzić na utratę swojej niezależności 
i bycie skazaną na pomoc. Uznała więc, 
że na czas rekonwalescencji przeniesie 
się do domu po babci w górach, który 
odziedziczyła kilka lat wcześniej.

Nie była w nim od dawna. Nigdy 
nie była bardzo zżyta z babcią, mamą 
taty, która na wszystko miała zawsze 
czas i była mistrzynią celebracji chwili. 

Podejścia tak innego niż to, które przy-
świecało całemu życiu Anety. Rozlo-
kowała się więc na parterze, umówiła 
prywatne konsultacje z rehabilitantem 
w domu i zaczęła przygotowywać swój 
powrót do pracy. Ku jej zdziwieniu 
podczas jej nieobecności nic się jednak 
w firmie nie zawaliło, a nawet wdrożono 
kilka usprawnień. Ubodło ją to i po raz 
pierwszy poczuła się także zbędna. Los 
miał dla niej jednak jeszcze dodatkową 
pulę uczuć.

Tego samego wieczora pękła od daw-
na nieużywana rura w kuchni. Przyje-
chał ją naprawić Adam, na szybko we-
zwany przez panią Zosię, przyjaciółkę 
zmarłej babci Anety, która zgodziła się 
pomóc jej ogarniać dom. Widziała ona 
jednak, że w poturbowanym życiu ko-
biety dużo bardziej niż czyste posadzki 
może jej się przysłużyć serdeczna obec-
ność kogoś, kto sam jest nieco pogubiony. 
Adam nie był bowiem hydraulikiem, ale 

świeżo rozwiedzionym wnukiem pani 
Zosi, z którym Aneta bawiła się w dzie-
ciństwie, gdy akurat się nie uczyła. 

Aneta przyglądała się początkowo 
Adamowi spode łba. Był przystojny, ale 
zawsze miała go za głupka. Co prawda 
minęło wiele lat, ale jego lekkie podejście 
do wszystkiego, wysportowane, opalone 
ciało i zawadiacki uśmiech się nie zmie-
nił. A Anetę, jeśli już, interesowali męż-
czyźni z poważnym podejściem do życia.

I choć każdy kolejny tydzień rozpo-
czynała ona w domu po babci od postę-
pów w rehabilitacji i przygotowań do za-
wodowego powrotu, to pod koniec lata 
musiała sama przed sobą przyznać się, 
że zakochała się w tym bardzo innym 
od siebie mężczyźnie. I bardziej od tego 
mogło ją już tylko zdziwić odkrycie, że ten 
w jej przekonaniu wieczny chłopiec jest 
poważnym inwestorem, który nosi różo-
we bermudy, bo może.

 • 

P E R Y F E R I A

Zmiana

Jako dzieci wszyscy jedliśmy rękami. Ten 
sposób, choć w dzieciństwie był tylko eta-
pem przejściowym, ma wiele zalet. Dłonie 
są wrażliwe na fakturę i temperaturę je-
dzenia, a niektóre posiłki wręcz wypada 
jeść w ten sposób. Zresztą w wielu kra-
jach jedzenie rękami nie oznacza braku 
manier, ale wprost przeciwnie – jest po-
wszechne, a może także być na przykład 
oznaką wspólnoty.

W zachodniej etykiecie panuje ogól-
na zasada trzymania rąk z dala od po-
traw, a jedzenie nimi jest dozwolone 
tylko w niektórych sytuacjach i dotyczy 
wybranych dań.

Przede wszystkim – najważniejsze, 
żeby zawsze pamiętać o dokładnym umy-
ciu rąk bezpośrednio przed jedzeniem. 
W trakcie posiłku używamy głównie 
czubków palców, żeby danie nie doty-
kało dłoni. Ważne też, żeby nie wkładać 
palców do ust ani ich nie oblizywać.

Kultury, w których jada się rękami, 
często używają różnych rodzajów chleba 
jako narzędzia do nabierania jedzenia. 
Przykładami może być pita na Bliskim 
Wschodzie, roti i naan w Indiach, injera 
w Etiopii i Erytrei czy fufu i ugali w kra-
jach Afryki Zachodniej i Środkowej. Kie-
dy więc używamy chleba do nabierania 
potrawy, należy oderwać niewielki jego 
fragment i tylko raz go w niej zanurzyć. 
Trzymamy wtedy chleb w miejscu, które 
jest suche. 

Podczas jedzenia rękami warto także 
dzielić potrawę na kawałki wielkości jed-
nego kęsa – w ten sposób łatwiej uniknąć 
pobrudzenia się.

Jedzenie, które jest odpowiednie 
do spożywania rękami, to jednak nie 
tylko regionalne potrawy indyjskie czy 
erytrejskie, ale także tacosy, wrapy, ta-
kie jak kebaby i pity, czy popularna piz-
za. Jeśli zresztą chodzi o pizzę – można 
ją jeść zarówno sztućcami, jak i rękami. 
Wtedy warto jednak wcześniej pokroić 
ją na łatwe do chwycenia kawałki. Nie 
jest błędem zjedzenie rękami także ka-
napek czy hamburgerów, jeśli nie mają 
zbyt wiele cieknącego sosu i dodatków, 
a także słodkich ciastek i rogalików, a na-
wet sushi. Przy użyciu dłoni możemy 
także jeść oliwki (ale tutaj sprawę mogą 
ułatwić wykałaczki), owoce czy dojrzałe, 
twarde sery. Z kolei kremowe, miękkie 
sery można zjeść za pomocą rąk, gdy 
zostały umieszczone na krakersach albo 
niewielkich kawałkach chleba. HK

Z D R O W I E

Globus histericus, 
czyli nerwica przełyku
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Jak jeść rękami i nie 
łamać zasad dobrego 
wychowania?

PI
XA

BA
Y

Najważniejsze, żeby zawsze pamiętać 
o dokładnym umyciu rąk bezpośrednio przed 
jedzeniem



1 – 1 5 � C Z E R W C A � 2 0 2 2 11W W W . N OW Y G O R N I K . P L R O Z M A I T O Ś C I

BLISKO POŁOWA EMERYTÓW (49 PROC.) CHCIAŁABY 
PRACOWAĆ. Tylko o 1 proc. mniej nie chce 
pracować po osiągnięciu wieku emery-
talnego, nawet jeżeli praca byłaby do-
stosowana do ich możliwości – wynika 
z danych opublikowanych w Barometrze 
Polskiego Rynku Pracy. Podstawowym 
argumentem za wydłużeniem obecności 
na rynku pracy jest dla Polaków znacz-
nie wyższa emerytura. Warunkiem 
przedłużenia aktywności zawodowej jest 
dostosowanie charakteru zajęcia do kon-
dycji fizycznej potencjalnego emeryta 
oraz ulgi podatkowe. Firmy zapewniają, 
że chętnie zatrudnią pracowników 50+, 
ale deklaracje rozmijają się z rzeczy-
wistością. W połowie firm grupa 50+ 
to mniej niż jedna piąta załogi.

POLSKA JEST UNIJNYM LIDEREM PRODUKCJI DUŻE-
GO SPRZĘTU AGD. Z danych za ubiegły rok 
wynika, że w tej dziedzinie wyprzedza-
ją nas tylko Chiny. W 2021 roku sprze-
daż na zagraniczne rynki przekroczyła  
5,3 mld euro, co stanowiło 1,85 proc. 
ogółu polskiego eksportu. Wszystkie fa-
bryki w naszym kraju wyprodukowały 
27,2 mln sztuk dużego AGD, co stanowiło 
39 proc. produkcji tego sprzętu w UE, 
przy czym pralki i suszarki do bielizny 
stanowiły 60 proc. produkcji – podaje 
Polski Instytut Ekonomiczny w swoim 
Tygodniku Gospodarczym. Największym 
rynkiem zbytu są Niemcy (trafiło tam 
26,3 proc. eksportu o wartości 1,4 mld 
euro) oraz Francja, Wielka Brytania 
i Włochy. Na te cztery kraje przypada 
połowa polskiego eksportu. Prognozy 
na ten rok są determinowane przez 
wzrost cen surowców i pogorszenie pro-
gnoz wzrostu gospodarczego.

W KWIETNIU BANKI UDZIELIŁY TYLKO 14 570 KRE-
DYTÓW. Jest to najmniej w całej pande-
mii i najmniej od grudnia 2017 roku. 
Porównując wyniki w kwietniu 2021 
i 2022 roku, odnotowano spadek licz-
by udzielonych kredytów mieszkanio-
wych o 38,7 proc., a ich wartość spadła 
o 32,5 proc. – poinformowało Biuro In-
formacji Kredytowej. •

W reakcji na inwazję wojsk rosyjskich 
na Ukrainę dwa skandynawskie kraje, Fin-
landia i Szwecja, złożyły wniosek o przy-
jęcie do NATO. Z tej okazji fiński browar 
Olaf Brewing Company uwarzył okolicz-
nościowe piwo, które na swojej etykiecie 
ma zaszyfrowaną nazwę tego wojskowe-
go sojuszu. Siedziba browaru znajduje 
się w mieście Savonlinna na wschodzie 
kraju, kilkadziesiąt kilometrów od grani-
cy z Rosją. Warto podkreślić, że Finlandia 
ma najdłuższą lądową granicę z Federacją 
Rosyjską ze wszystkich państw europej-
skich, a w czasie II wojny światowej wielki 
sąsiad napadł ten kraj.

Specjalne piwo nazwano OTAN 
olutta, co można odczytywać na kilka 
sposobów. W języku fińskim wyrażenie 
to oznacza „poproszę piwo”. Może też 
chodzić o NATO czytane wspak. OTAN 
to również francuski skrót używany 
w odniesieniu do tego sojuszu obronne-
go. Szef browaru Olaf Brewing Company 
powiedział o swoim piwie, że ma „smak 
bezpieczeństwa z lekką nutą wolności”. 
Na puszce 5,3-proc. trunku widnieje oso-

ba w rycerskiej 
zbroi, która w pra-
wej ręce trzyma 
kufel z piwem. 
Na jej klatce pier-
siowej umieszczo-
no symbol kompa-
su, znany z flagi 

i logo NATO. Kolory etykiety rów-
nież nawiązują do barw Sojuszu 
Północnoatlantyckiego.

Prezydent USA Joe Biden, 
goszcząc w maju w Białym Domu 
prezydenta Finlandii Sauliego Niinistö 
i premier Szwecji Magdalenę Anders-
son, poparł kandydatury obu krajów 
do NATO. Jak powiedział, w obliczu agre-
sji sojusz nie stał się ani słabszy, ani bar-
dziej podzielony. Dodał, że wobec wojny 
w Ukrainie jesteśmy silniejsi i jeszcze 
bardziej zjednoczeni, a decyzja Finlandii 
i Szwecji o wystąpieniu o członkostwo 
w NATO wzmocni je po wsze czasy.

KATOWICKIE LABORATORIUM
4–5 czerwca w stolicy wojewódz-

twa śląskiego swoje podwoje otworzy 
laboratorium dobrego smaku. Przy 
ulicy Kościuszki 24 zacznie działać Al-
kolab – miejsce, w którym goście będą 
mogli powąchać, dotknąć i spróbować 
piw rzemieślniczych najwyższej jako-
ści. W tych dniach będą mieli też okazję 
degustować trunki o większej mocy, jak 
również specjalne przekąski. Właściciele 
Alkolabu szczycą się najnowocześniej-
szym systemem nalewaków, dzięki któ-
remu każdy będzie mógł wziąć do domu 
świeże piwo nalane prosto z beczki. 
W nowym pubie nie tylko będzie moż-
na przypomnieć znane już sobie piwa, 
ale również poznać nowe, nieznane 
nuty smakowe. W Alkolabie znajdą się 

również produkty premium 
niedostępne w żadnym innym 

miejscu na Śląsku. Jego szefowie 
zapowiadają, że w przyszłości go-

ście będą mieli wpływ na to, jakie piwa 
popłyną z kranów. Nowe miejsce na ba-
rowej mapie Katowic będzie otwarte 
od poniedziałku do soboty w godzinach 
10–20.

MAKE BEER, NOT WAR
Po tygodniu odnaleziono osobę, 

która wyrysowała hasło o takiej treści 
(rób piwo, nie wojnę) i dodała do nie-
go symbol serca. Nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że uczy-
niła to za pomocą… samolotu. W poło-
wie maja tajemniczy pilot tak sterował 
maszyną, że jego tor lotu na wielkopol-
skim niebie układał się w ciąg tych słów. 
Specjalną nagrodę za jego odnalezienie 
obiecał Browar Bojanowo. Podniebna 
akcja spotkała się z dużym odzewem 
w internecie i przysporzyła jej autorowi 
sympatii setek tysięcy osób. Wielkopol-
ski browar ogłosił w swoich mediach 
społecznościowych, że udało się namie-
rzyć pilota-pacyfistę. Jak opowiedział, 
napis powstawał przez prawie cztery 
godziny, a wielkim, powietrznym długo-
pisem okazał się samolot Tecnam P2008 
JC. As przestworzy otrzymał od Browaru 
Bojanowo jako wyraz uznania warzone 
w nim specjały.

 MAREK KOWALIK
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Finlandia prosi o piwo
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Krzyżówka panoramiczna nr 11

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 21 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
TRAFIŁ NAGI NA GOŁEGO. 
Nagrodę wylosował: DARIUSZ DZIDA. 
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