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węgiel koksowy
Europejski Kongres Finansowy.
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Ważna rozmowa

Tomasz Cudny, prezes JSW SA, dla 
portalu Business Insider.
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Rozstrzygnięcie konkursu Zielona 
Pracownia 2022

Nagrodzono 70 szkół z województwa 
śląskiego.
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Może się przyśnić

Informacje motoryzacyjne.
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Nasz drogi węgiel
Czarne paliwo w centrum uwagi.

STRONA 12

PROBLEMY Z OPAŁEM. Od sierpnia zmiany w zasadach handlu węglem?

Gorące dwa dni
PGG zapewnia, że cała dobowa produkcja węgla opałowego dla gospodarstw domowych jest 

kierowana do sprzedaży w trzech kanałach dystrybucji: poprzez sklep internetowy, bezpośrednio 
w kopalniach oraz za pośrednictwem autoryzowanych składów węgla zlokalizowanych w różnych 

częściach Polski. Grupa podkreśla, że robi wszystko, aby zwiększyć efektywność działania 
obleganego e-sklepu. Teraz – po udoskonaleniu infrastruktury informatycznej – w krótszym czasie 

może on obsłużyć kilkakrotnie więcej kupujących. 

WIĘCEJ NA S. 3

S. 6–7

Temat na czasie
Szansa dla Jastrzębia-Zdroju, szansa dla Polski.
Śląskie magazyny energii przełamią azjatycką 
dominację na rynku akumulatorów? Już za dwa 
lata na terenie dawnej kopalni Jastrzębie ma 
stanąć fabryka ogniw akumulatorowych na 
potrzeby magazynów energii.
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Młodzi uwierzyli mediom

B rakuje rąk do pracy w kopalniach – takie tytuły coraz 
częściej pojawiają się w mediach. O tytułach infor-

mujących o braku węgla na rynku i o jego horrendal-
nych cenach nie wspominam, bo one spowszechniały. 

Z uwagą obserwuję zapowiedzi działań rządu, który 
nie ma łatwego zadania, by rozładować tę sytuację. 

Przede wszystkim dlatego, że na rynku zapanował 
stan napięcia – wszyscy pytają: Co będzie dalej? Myślę, 
że sytuacja zostanie opanowana. Jest tylko jedna nie-
wiadoma – za jaką cenę? W całym nieszczęściu mamy 
to szczęście, że zastanawiamy się nad tym na wiosnę, 
a nie późną jesienią albo wczesną zimą. 

Należy podkreślić, że obecny stan na rynku węgla jest 
wyłącznie winą najazdu Rosji na Ukrainę. Ważne 

też, aby pamiętać o tym, że polskie górnictwo nie może 
z miesiąca na miesiąc wypełnić powstałej luki. Ale ten 
temat już jest dokładnie opisany, przeanalizowany 
i powszechnie znany. Dlatego chciałbym poświęcić 
uwagę drugiemu problemowi – brakuje rąk do pracy 
w kopalniach. Jest on poważny, bo obserwujemy zwija-
nie resztek szkolnictwa górniczego, w tym kierunków 
górniczych na wyższych uczelniach. Jeżeli do tego 
zjawiska doda się zwijanie szkolnictwa górniczego 
na szczeblu szkół ponadpodstawowych, to aż dziwne, 
że ten problem jest nagłaśniany dopiero w sytuacji, 
kiedy załamał się rynek węgla. Rozumiem, że młodzi 
ludzie nie chcą planować swojej przyszłości w branży, 
która ma być systematycznie ograniczana. Jednak sys-
tematyczne ograniczanie nie oznacza natychmiastowej 
likwidacji. 

N iektórzy twierdzą, że wraz z transformacją zlikwi-
dowano szkolnictwo górnicze. Mechanizm był inny. 

Szkolnictwo zwija się od wielu lat, bo nie ma chętnych 
do kształcenia się w kierunkach górniczych. To nie 
transformacja jest winna, ale opinie kreowane między 
innymi przez media. Młodzi czytali o braku przyszłości 
branży, uwierzyli mediom i mamy efekty.  •

Jak trwoga, to po… węgiel

D ekarbonizacja. To słowo jeszcze do niedawna było 
remedium na wszystkie problemy polskiej ener-

getyki. Złe, czarne i brudne kopalnie były przyczyną 
wszelkiego gospodarczego i ekologicznego zła.  

Sukces liczono jedynie w tonach niewydobytego węgla 
i zmniejszającej się z każdym rokiem liczbie górni-

ków pracujących w polskich kopalniach. Tyle że resz-
ta polskiej gospodarki za tak rozumianym procesem 
dekarbonizacji nie do końca nadążała, korzystając 
w najlepsze z energetyki opartej na węglu. Problem 
zasypywano węglem sprowadzanym z Rosji, korzystając 
z unijnego przyzwolenia. 

P rzed agresją na Ukrainę Bruksela stanowczo sprze-
ciwiała się jakimkolwiek barierom dla eksportu 

rosyjskich surowców energetycznych, szeroko otwie-
rając polski rynek na rosyjski węgiel. Jakby tego było 
mało, unijni urzędnicy zdecydowanie odmawiali prawa 
do pomocy czy wsparcia dla polskiego przemysłu wydo-
bywczego. Jeżeli były pieniądze, to tylko na przyśpiesze-
nie tempa zamykania kopalń bądź górnicze odprawy. 
Paliwem, które miało nas płynnie i bezproblemowo 
przeprowadzić od węgla do bezemisyjnej energetyki, 
miał być gaz. Najlepiej z Rosji. Kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju była wtedy problemem tak odle-
głym jak prawdopodobieństwo wojny u naszych granic. 
Każdy, kto dostrzegał niebezpieczeństwo, jakie niesie 
ze sobą stopniowe uzależnianie się od moskiewskiego 
węgla, gazu i ropy, określany był mianem rusofoba, 
przeciwnika zielonej energii i w ogóle zwolennika PiS. 

Pamiętam, jaka fala krytyki wylała się na rząd Pra-
wa i Sprawiedliwości, kiedy wynegocjował i zawarł 

ze stroną społeczną umowę przedłużającą funkcjono-
wanie polskiego górnictwa do 2049 roku. Jestem ciekaw, 
ile dziś kosztowałaby tona węgla, gdybyśmy zgodnie 
z unijnymi wskazówkami przyśpieszyli likwidację gór-
nictwa tak, by przed 2030 rokiem zamknąć ostatnią 
kopalnię?  •

F E L I E T O N

Jakkolwiek liczyć
Czujemy w portfelach uciążliwości gospodarczej wojny 
z Rosją. Za sankcjami opowiadają się wszystkie kraje 
unijne, choć przyjmują różne terminy, sposoby wdraża-
nia i pozwalają na (podobno czasowe) obchodzenie zo-
bowiązań. Ich rządy muszą bowiem godzić antywojenne 
odczucia swych społeczeństw z zapewnieniem dostępu 
do źródeł energii. 

Mimo srogości w słowach Polska nie jest wyjątkiem. 
Uzupełnia rezerwę gazu, kupując go od Niemców, a ci – 
w Rosji. Wobec światowego problemu z węglem, gazem 
i ropą, wobec rosnących potrzeb rozwojowych, a przez 
to energetycznych Chin i Indii dostawy gazu statkami 
z USA, Azji, Afryki nie zastąpią w całości tego, co prze-
staje docierać rurociągami. Gdzieniegdzie (nie tylko 
w Polsce) jeszcze trzeba szybko przebudować system 
sieci przesyłowych dla prądu oraz dla gazu. 

Trudno się więc dziwić, że im dalej od granicy 
z Rosją, tym mniejsza jest chęć komplikowania sobie 
życia. W dodatku każdy rząd próbuje przy wspólnych 
decyzjach wytargować coś dla swojego kraju czy po pro-
stu dla siebie. 

W tej sytuacji przeciwnicy Unii Europejskiej (ale nie 
unijnych środków) wieszczą jej upadek, jeśli nie zosta-
nie przekształcona w luźną federację, której członkowie 
mają rozbieżne interesy. Po drugiej stronie stoi idea 
wspólnego europejskiego państwa, które będzie w sta-
nie przeciwstawić się Rosjanom i wymuszać wspólne 
normy demokracji w życiu krajów. 

Unia trzeszczy, Unia się przekształca. Ale wszystkie 
koszty niesione przez te problemy są zdecydowanie 
mniejsze niż w wypadku wojny prawdziwej, jaka to-
czy się w Ukrainie. Tam Rosjanie prowadzą działa-
nia obliczone na wyniszczenie kraju i zastraszenie 
barbarzyństwem.

Jedni patrzą na zdjęcia i nagrania, ale nie wiedzą, 
co to znaczy, bo wyzwalano ich od Zachodu. Drudzy 
mieli kilkadziesiąt lat, by zapomnieć, jak to – nie wszę-
dzie, ale jednak – wyglądało.  ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

SEJM ZNOWELIZOWAŁ PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE ORAZ 
USTAWĘ EMERYTALNĄ, godząc się na likwidację Specja-
listycznego Urzędu Górniczego, którego kompeten-
cje i załogę przejmie WUG. Nowela wprowadza też 
definicje odkrywki, kopalni i przodka, porządkując 
procedury wyliczania emerytur i rent dla górników 
z kopalń odkrywkowych. Odrzucono poprawkę, w myśl 
której WUG miałby podlegać bezpośrednio premierowi 
zamiast szefowi MAP.

PONAD 2,2 TYS. SILNYCH WSTRZĄSÓW ZANOTOWANO W UBIEGŁYM 
ROKU NA OBSZARZE DZIAŁANIA POLSKICH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 
I RUD MIEDZI. W kopalniach węgla liczba wstrząsów o du-
żej sile wzrosła rok do roku o 5,7 proc., a w zagłębiu 
miedziowym o przeszło 10 proc. – wynika z danych 
nadzoru górniczego. 

PO REKORDOWYM MARCU, KIEDY MIESIĘCZNA PRODUKCJA WĘGLA 
KAMIENNEGO SIĘGNĘŁA 5,5 MLN TON i była najwyższa od trzech 
i pół roku, w kwietniu polskie kopalnie wyprodukowały 
4,7 mln ton tego surowca; cała bieżąca produkcja trafiła 
do sprzedaży. Stan zapasów w końcu kwietnia wynosił 
1,3 mln ton – informuje Agencja Rozwoju Przemysłu.

W KOŃCU KWIETNIA BR. POLSKIE KOPALNIE ZATRUDNIAŁY OKOŁO 
74,9 TYS. PRACOWNIKÓW WOBEC 79,1 TYS. ROK WCZEŚNIEJ. Od po-
czątku roku zatrudnienie w górnictwie zmniejszyło się 

o ponad 2,6 tys. osób – wynika z danych ARP. Górnicy 
odeszli na emerytury lub skorzystali z ustawowych 
osłon socjalnych.

KRAJOWY WĘGIEL DLA CIEPŁOWNICTWA W KWIETNIU BR. podrożał 
z miesiąca na miesiąc o 26,2 proc. (do 481,63 złotych 
za tonę) i był o prawie trzy czwarte droższy niż rok 
wcześniej. Węgiel dla energetyki zdrożał w kwietniu 
o 3,7 proc., do 300,90 złotych za tonę – wskazują kwiet-
niowe indeksy cenowe ARP.

PERSPEKTYWA WCHODZĄCEGO W ŻYCIE W SIERPNIU UNIJNEGO EM-
BARGA NA ROSYJSKI WĘGIEL SPRAWIŁA, że kupujący zaczęli go-
rączkowo poszukiwać surowca przed wprowadzeniem 
zakazu importu. W maju znacznie podniosło to i tak już 
mocno zawyżone ceny węgla, szczególnie na rynku eu-
ropejskim – ocenia ARP w comiesięcznym opracowaniu 
na temat międzynarodowego rynku węgla.

– TAK ZWANE CŁO OD ŚLADU WĘGLOWEGO, CZYLI MECHANIZM 
DOSTOSOWYWANIA CEN NA UNIJNYCH GRANICACH Z UWZGLĘDNIENIEM 
EMISJI CO2, przynajmniej przez najbliższe lata musi być 
kompatybilny z systemem ETS; tylko wtedy jest szansa, 
że europejska gospodarka przetrwa obecną kumu-
lację kryzysów – ocenia europosłanka Izabela Kloc, 
zaangażowana w prace nad regulacjami dotyczącymi 
mechanizmu CBAM.

REPREZENTUJĄCA MARKĘ IKEA FIRMA INGKA INVESTMENTS ZA 
190 MLN EURO KUPIŁA W POLSCE GOTOWĄ DO BUDOWY FARMĘ WIATRO-
WĄ I PARK SOLARNY O ŁĄCZNEJ MOCY 92 MW. Farma wiatrowa 
o mocy 63 MW powstanie w miejscowości Wysoka 
w Wielkopolsce, a farma fotowoltaiczna o mocy 29 MW 
w Reczu w Zachodniopomorskiem. Obie inwestycje 
mają być ukończone do końca 2024 roku.

W OBECNEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ PULA UNIJNYCH ŚRODKÓW 
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PRZEKROCZY 5 MLD EURO – to ponad 
180 mln euro więcej, niż do niedawna zakładano. Z tego 
ponad 2,7 mld euro to środki Funduszu Spójności, a po-
została część to między innymi pieniądze z Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji – wynika z informacji 
urzędu marszałkowskiego w Katowicach.

DO WIOSNY 2023 ROKU W KATOWICACH I OKOLICZNYCH MIASTACH 
PRZYBĘDZIE PONAD 2 TYS. MIEJSC PRACY w sektorze nowo-
czesnych usług dla biznesu – prognozują eksperci 
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych. Tym 
samym liczba zatrudnionych w tej branży w regionie 
przekroczy 32 tys. W całej Polsce sektor zatrudnia już 
ponad 400 tys. osób w ponad 1,7 tys. centrach usług 
w 84 miastach.

  •
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Sklep internetowy Polskiej Grupy Górni-
czej od niedawna czynny jest we wtorki 
i czwartki. Podczas popołudniowych sesji 
węgiel jednocześnie usiłuje kupić nawet 
100 tysięcy osób. Z sesji na sesję do sprze-
daży trafiają rekordowe ilości surowca 
– wszystko, czym dysponują kopalnie 
największej górniczej spółki. Internauci 
nie mają wątpliwości, że o węgiel bezpo-
średnio od producenta warto powalczyć, 
bo jest nawet trzykrotnie tańszy od tego 
oferowanego w hipermarketach czy skła-
dach. Jednak i tam niebawem sytuacja po-
winna się zmienić, jeśli sieć sprzedawców 
zacznie działać na zasadach franczyzy.

FIRMOWA SIEĆ ZASTĄPI 
AUTORYZOWANYCH 
SPRZEDAWCÓW?

– Prawdopodobnie od sierpnia za-
cznie działać sieć składów węgla PGG, 
która zastąpi autoryzowanych sprze-
dawców. Ma to funkcjonować w sposób 
zbliżony do franczyzy. Składy działają-
ce według nowych umów będą miały 
określoną maksymalną marżę, którą 
będą mogły naliczać. PGG ma ściśle 
nadzorować, czy ta zasada jest prze-
strzegana. Każdy, kto będzie sprzeda-
wał węgiel w wyższej cenie lub mieszał 
węgiel z PGG z innym i sprzedawał go 
drożej, zapłaci gigantyczną karę finan-
sową – relacjonował po niedawnym 
spotkaniu z zarządem PGG lider ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności Dominik 
Kolorz. 

Grupa na razie wstrzymuje się z ko-
mentarzami w tej sprawie. – Kwestia 
sprzedaży węgla była jednym z głów-
nych tematów spotkania ze związkow-
cami z Solidarności; jest za wcześnie, 
by mówić o szczegółach – ucina rzecznik 
górniczej firmy Tomasz Głogowski. 

Firma stosuje też wiele 
nowoczesnych technologii 
wykluczających możliwość 
automatycznego zakupu 
węgla w e-sklepie przy 
pomocy botów zakupowych. 
– Przestrzegamy naszych 
klientów, by w żadnym wypadku 
nie udostępniali komukolwiek 
danych personalnych 
i bankowych, których używa 
się do sfinalizowania transakcji 
– podkreśla Tomasz Głogowski, 
apelując do klientów, by nie 
korzystali z oferty pośredników 
próbujących wyłudzać pieniądze 
w zamian za rzekome ułatwienie 
zakupów w sklepie internetowym.

Według szefa górniczej Solidarności 
Bogusława Hutka usprawnienie sprzeda-
ży w PGG nie rozwiąże w pełni proble-
mu niedoboru węgla opałowego na ryn-
ku, który powstał po wprowadzeniu 

embarga na surowiec sprowadzany 
z Rosji. – Od wielu lat wydobycie w pol-
skim górnictwie było konsekwentnie 
ograniczane przez kolejne rządy. Tego 
nie da się odtworzyć w ciągu kilku mie-
sięcy. Polskie kopalnie nie będą w stanie 
zaspokoić krajowego zapotrzebowania 
na węgiel opałowy w tym sezonie grzew-
czym – mówił po spotkaniu Hutek. 

Związkowcy pytali też zarząd PGG 
o renegocjację kontraktów na dostawy 
węgla do energetyki. – Usłyszeliśmy, 
że negocjacje ze spółkami energetycz-
nymi trwają. Trzeba tutaj podkreślić, 
że nowe kontrakty nie muszą oznaczać 
wyższych rachunków za prąd dla oby-
wateli. Wystarczy, że energetyka zre-
zygnuje z części gigantycznych zysków, 
które osiąga dzięki dostępowi do taniego 
polskiego węgla – mówił lider górniczej 
Solidarności.

WIĘCEJ TRANSAKCJI 
W KRÓTSZYM CZASIE
PGG zapewnia, że cała dobowa 

produkcja węgla opałowego dla go-
spodarstw domowych jest kierowana 
do sprzedaży w trzech kanałach dystry-
bucji: za pośrednictwem sklepu inter-
netowego, bezpośrednio w kopalniach 
oraz za pośrednictwem autoryzowanych 
składów węgla zlokalizowanych w róż-
nych częściach Polski. Grupa zapewnia, 
że robi wszystko, aby zwiększyć efek-
tywność działania obleganego e-sklepu. 
Teraz – po udoskonaleniu infrastruktu-
ry informatycznej – w krótszym czasie 
może on obsłużyć kilkakrotnie więcej 
kupujących. 

– W celu przyspieszenia obsługi 
dokonano modyfikacji infrastruktury 
serwerowej oraz optymalizacji kodu, 
aby w krótszym czasie obsłużyć kil-
kakrotnie więcej klientów. Aplikacja 
sklepu została zmodyfikowana tak, aby 
możliwe było rozdzielenie jej funkcji 
na trzy odrębne serwery. Pozwoliło 
to zwiększyć szybkość i jakość obsługi 
oraz wpłynęło na odciążenie serwera 
głównego sklepu i zwiększenie liczby 
procesorów oraz pamięci RAM. Dodat-
kowo aplikacja sklepu została przenie-
siona do nowej technologii WWW – tłu-
maczy rzecznik PGG.

BOT WĘGLA NIE KUPI 
Firma stosuje też wiele nowocze-

snych technologii wykluczających moż-
liwość automatycznego zakupu węgla 
w e-sklepie przy pomocy botów zaku-
powych. – Przestrzegamy naszych klien-
tów, by w żadnym wypadku nie udostęp-
niali komukolwiek danych personalnych 
i bankowych, których używa się do sfi-
nalizowania transakcji – podkreśla To-
masz Głogowski, apelując do klientów, 
by nie korzystali z oferty pośredników 
próbujących wyłudzać pieniądze w za-
mian za rzekome ułatwienie zakupów 
w sklepie internetowym. 

Technologie zabezpieczające e-sklep 
przed automatyzacją zakupów oparte 
są na mechanizmach sztucznej inteli-
gencji, stosowanych w rozwiązaniach 
czołowych światowych firm wyspecja-
lizowanych w ochronie serwisów inter-
netowych. – Na bieżąco kontrolujemy 

działanie systemów ochrony sklepu i re-
agujemy na wszystkie wykryte nieprawi-
dłowości transakcji, noszące znamiona 
automatyzacji zakupów – zapewnia PGG. 
Po każdej sesji firma weryfikuje zreali-
zowane zakupy, a informacja o podej-
rzanych transakcjach przekazywana jest 
organom ścigania. 

W ocenie informatyków przy obec-
nych zabezpieczeniach żaden – opisy-
wany ostatnio w mediach – mechanizm 
tzw. zakupu przez pośrednika nie może 
zadziałać, a osoba, która w ten sposób 
chciałaby ułatwić sobie procedurę za-
kupu węgla, po prostu straci pieniądze 
przekazane takim pośrednikom. Od po-
czątku roku e-sklep PGG obsłużył oko-
ło 100 tys. klientów, do których trafiło  
370 tys. ton węgla.

WIĘCEJ WĘGLA Z TAURONA
Węgiel dla indywidualnych odbior-

ców i małych firm sprzedaje też Tauron 
Wydobycie – w tym roku jego sprzedaż 
w tym segmencie wzrosła kilkukrotnie. 
– Sprzedaż prowadzona jest w ilościach 
wynikających z aktualnej produkcji 
i zdolności załadunkowych zakładów. 
Mali przedsiębiorcy oraz indywidualni 
klienci mogą kupić w naszym sklepie in-
ternetowym pakowany ekogroszek, przy 

czym jego dostępność jest ograniczona 
i wynika ze zdolności produkcyjnych 
– tłumaczy prezes spółki Jacek Pytel. 
Ponadto klienci indywidualni z rynku 
lokalnego mogą zakupić wszystkie sor-
tymenty węgla w ramach sprzedaży pro-
wadzonej w punktach obsługi klienta 
przy kopalniach spółki – w Jaworznie, 
Libiążu i Brzeszczach. – Ta sprzedaż jest 
prowadzona wyłącznie poprzez doko-
nane wcześniej rezerwacje. W związku 
z tym nie ma potrzeby oczekiwania pod 
bramą naszych zakładów górniczych, 
poza krótkim czasem w dniu odbioru 
przez kierowcę realizującego transport 
– dodaje prezes. 

Spółka stale pracuje nad mechani-
zmami usprawniającymi sprzedaż węgla 
dla odbiorców detalicznych oraz zwięk-
szeniem liczby klientów, którzy mogą 
ten surowiec kupić. Temu służy między 
innymi ograniczenie zakupów dla przed-
siębiorców, wprowadzenie limitu ilościo-
wego dla jednorazowego zakupu oraz 
wprowadzenie rocznego limitu zakupu 
dla jednego gospodarstwa domowego 
(6 ton). Nabywcy węgla muszą też mieć 
dowód złożenia deklaracji o emisyjności 
budynku, potwierdzającej posiadanie 
kotła węglowego.
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W Sopocie zakończył się Europejski Kon-
gres Finansowy, w którym po raz pierwszy 
wzięła udział Jastrzębska Spółka Węglo-
wa. EKF to doroczna impreza poświęco-
na i przeznaczona dla bankowców oraz 
wszelkich instytucji finansowych. Co w tym 
gronie robiła JSW?

Przedstawiciele spółki z wicepre-
zesem Robertem Ostrowskim na czele 
mieli za zadanie wyjaśnić jak najszer-
szej grupie finansistów, na czym polega 
biznes JSW, oraz to, że węgiel koksujący 
jeszcze przez długie lata będzie niezbęd-
ny do produkcji stali. Wszystko po to, 
aby w oczach sektora finansowego „od-
czarować” węgiel koksowy, który przez 
potencjalnych inwestorów i rynek finan-
sowy często jest wrzucany do jednego 
worka z węglem energetycznym, w który 
w kontekście polityki Zielonego Ładu 
niechętnie się angażują.

W trakcie trzydniowego kongre-
su wiceprezes Ostrowski spotykał się 
z dziennikarzami z redakcji bizneso-
wych, z wieloma przedstawicielami 
banków oraz instytucji finansowych, 
a na koniec odbyła się debata pt. „Zie-
lona transformacja gospodarki a prze-
mysł wydobywczy i jego finansowanie”, 
której gospodarzem była Jastrzębska 
Spółka Węglowa. Na początku debaty 
Robert Ostrowski, wiceprezes JSW ds. 
ekonomicznych, przedstawił charakter 
i specyfikę działalności spółki oraz Gru-
py Kapitałowej JSW. Podkreślał, że bez 
produktów JSW zielona transformacja 
będzie niemożliwa. 

– Węgiel nie jest pojęciem jednolitym 
i uniwersalnym. Wydobywamy węgiel 
koksujący, kluczowy surowiec w pro-
dukcji stali, bez której nie będzie farm 
wiatrakowych czy elektromobilności. 
Stal jest wykorzystywana we wszystkich 
wdrażanych technologiach niskoemisyj-
nych. Uwaga sektora finansującego nie 
może być skierowana na koniec proce-
su, to jest ostatni element łańcucha do-
staw, czyli wyłącznie finansowanie OZE. 
Trzeba patrzeć kompleksowo na cały 
łańcuch. Cele klimatyczne bez stali nie 
będą osiągalne lub będą trudno osią-
galne – przekonywał Robert Ostrowski.

Następnie wiceprezes JSW wspo-
mniał, że spółka jest firmą, która dba 
również o ochronę środowiska. Przed-
stawił założenia strategii środowisko-
wej JSW do roku 2030, zgodnie z któ-
rą ma ona zredukować ślad węglowy 
o 30 proc. i osiągnąć neutralność kli-
matyczną w roku 2050. Założone cele 
mają zostać osiągnięte głównie poprzez 
zmniejszenie emisji metanu, którego 
udział w śladzie węglowym JSW wyno-
si 74 proc. Spółka, choć już jest świa-
towym liderem w ujmowaniu metanu, 
chce być jeszcze lepsza, zwiększając jego 
ujęcie do 50 proc. i zagospodarowując 
go do 95 proc. Zwiększona ilość ujętego 
metanu trafi do nowo zainstalowanych 
kogeneracyjnych silników gazowych 
i zwiększy produkcję prądu do 60 MWe 
od 2025 roku. Również w JSW KOKS pro-
wadzona jest inwestycja, która w zna-
czący sposób ograniczy emisję gazu 
koksowniczego. W Koksowni Radlin 
trwa budowa kogeneracyjnego bloku 
energetycznego opalanego gazem kok-
sowniczym o mocy 28 MWe. W strategii 
firmy zapisano również budowę farm fo-
towoltaicznych o łącznej mocy 110 MWp 
do roku 2028. Wiceprezes Ostrowski 

wspomniał również o elementach stra-
tegii finansowej.

– Nasza strategia zakłada zbudowa-
nie zrównoważonych finansów – chcemy 
oprzeć strukturę finansowania rozwoju 
na długoterminowych źródłach między 
innymi w formie kredytów, pożyczek, 
a także zielonych obligacji.

Po prezentacji wiceprezesa Rober-
ta Ostrowskiego rozpoczęła się żywa 
debata. 

– Dzisiejsza prezentacja zrobiła dużo 
dobrego dla rynku. Bardzo ważne jest 
budowanie świadomości tego, czym 
zajmuje się JSW – powiedział Andrzej 
Kopyrski, dyrektor zarządzający Pionu 
Inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju. 
– Ekologiczna transformacja JSW wpisu-
je się w cele PFR. Deklarujemy gotowość 
wsparcia inwestycji – dodał. 

– Węgiel koksowy znajduje się na li-
ście surowców strategicznych UE. Jest 
on potrzebny Unii Europejskiej do osią-
gnięcia celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Unia potrzebuje węgla koksowe-
go, a jego wydobycie – nakładów finan-
sowych – powiedziała podczas debaty 
Rebecca Lentini, sekretarz generalna 

Stowarzyszenia Surowców Krytycznych 
w Brukseli.

Kolejny uczestnik debaty panelu, 
Andrzej Mikosz, partner w kancelarii 
Taylor Wessing, zwrócił uwagę na to, 
że JSW niesłusznie jest okładana pałką 
z napisem „węgiel” i „dekarbonizacja”. 
– JSW produkuje węgiel koksowy nie-
zbędny do produkcji stali. Spadek zapo-
trzebowania na stal jest spodziewany 
dopiero w roku 2050 i wtedy spadnie 
do dzisiejszego poziomu – powiedział. 

W debacie JSW „Zielona transfor-
macja gospodarki a przemysł wydobyw-
czy i jego finansowanie” udział wziął 
również Jerzy Kwieciński, wiceprezes 
zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący 
Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków 
i Bankowości Inwestycyjnej, który zwró-
cił uwagę, że węgiel koksowy jest su-
rowcem krytycznym w UE. – W naszym 
banku doskonale rozumiemy, że węgiel 
koksowy jest niezbędny do produkcji 
stali i widzimy możliwości finansowa-
nia rozwoju inwestycji. Ale widzimy 
też, że na rynku finansowym wszystko, 
co kojarzy się z węglem, nie jest mile 
widziane. Musimy głośno mówić, że wę-
giel koksowy jest surowcem krytycznym 
– powiedział Kwieciński. 

Debata zorganizowana przez JSW, 
choć jedna z ostatnich podczas kongresu, 
cieszyła się ogromnym zainteresowa-
niem. – Wszystkie nasze zaplanowane 
aktywności przyniosły rezultaty. Udało 
się nam wyjaśnić, że węgiel koksowy 
i koks, który produkujemy, nie ma nic 
wspólnego z energetyką. Nasz węgiel jest 
surowcem niezbędnym do produkcji sta-
li, bez której dalsza transformacja ener-
getyczna jest niemożliwa. Czy nam się 
to podoba, czy nie, stal – a co za tym idzie 
węgiel koksowy są w tym procesie nie-
zbędne. Jestem pewny, że po tegorocz-
nym Europejskim Kongresie Finanso-
wym Jastrzębska Spółka Węglowa będzie 
postrzegana przez sektor finansowy jako 
spółka, w której finansowanie w rozwój 
i inwestycje warto się zaangażować – 
podsumował udział JSW w Kongresie 
Robert Ostrowski, zastępca prezesa JSW 
ds. ekonomicznych.

 MAT. PRAS JSW SA

Europejski Kongres Finansowy

JSW „odczarowuje” węgiel koksowy

W trakcie trzydniowego kongresu wiceprezes Ostrowski spotykał się z dziennikarzami z redakcji 
biznesowych, z wieloma przedstawicielami banków oraz instytucji finansowych, a na koniec odbyła 
się debata pt. „Zielona transformacja gospodarki a przemysł wydobywczy i jego finansowanie”, której 
gospodarzem była Jastrzębska Spółka Węglowa
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– Wprowadzony ustawą górniczą sys-
tem dopłat do redukcji zdolności pro-
dukcyjnych kopalń nabiera rozpędu. 
Polska Grupa Górnicza otrzymała dotąd  
800 mln złotych takich dopłat – informo-
wał w majowej odpowiedzi na interpela-
cję poselską wiceminister aktywów pań-
stwowych Piotr Pyzik. 

Natomiast 1 czerwca resort finan-
sów poinformował o wyemitowaniu 
wartych ponad 1 mld złotych obligacji 
na podwyższenie kapitału zakładowe-
go PGG i Tauronu Wydobycie. Choć 
obecnie – wobec niespotykanego od lat 

popytu na węgiel – kopalnie myślą raczej 
o zwiększaniu wydobycia, resort akty-
wów zapewnia, że w dłuższym okresie 
spełniany jest wymóg tzw. degresywno-
ści, czyli zmniejszania produkcji węgla. 
To ustawowy warunek wsparcia dla ko-
palń, choć warto pamiętać, że Komisja 
Europejska wciąż nie wyraziła zgody 
na taki mechanizm – proces notyfika-
cyjny w Brukseli jest w toku.

ILE DOPŁACIMY? DECYDUJE 
PARYTET IMPORTOWY
Wysokość należnych spółkom wę-

glowym dopłat do redukcji zdolności 

produkcyjnych ustalana jest na podsta-
wie ceny referencyjnej, którą określa 
Agencja Rozwoju Przemysłu. 1 czerwca 
katowicki oddział ARP po raz pierw-
szy opublikował cenę referencyjną 
za marzec – wyniosła ona 27,51 złotych 
za gigadżul uzyskiwanej z węgla energii. 
Dopłaty mają pokryć różnicę między 
faktycznymi przychodami spółek węglo-
wych a przychodami, jakie producenci 
uzyskaliby, sprzedając surowiec po cenie 
referencyjnej. 

 Różnicę między ceną referencyj-
ną a faktyczną ceną sprzedaży węgla 
z polskich kopalń obrazują publikowane 

co miesiąc przez ARP indeksy cenowe. 
Zgodnie z nimi w marcu wartość wę-
gla dla energetyki wynosiła 13,40 zł/GJ, 
zaś węgla dla ciepłownictwa 15,66 zł/GJ. 
W kwietniu było to odpowiednio 13,61 
oraz 19,78 złotych za gigadżul – nadal 
znacznie poniżej marcowej ceny refe-
rencyjnej, wynikającej z cen węgla im-
portowanego. Tegoroczny kwiecień przy-
niósł dalszy wzrost cen węgla na świecie 
– ceny w portach ARA wzrosły wobec 
marca o 40 proc., czyli 328,3 proc. więcej 
niż rok temu.
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„Jesteśmy dziś praktycznie jedynym do-
stawcą węgla koksowego w Unii Euro-
pejskiej, mamy komu sprzedawać nasze 
produkty i chcemy to maksymalnie wyko-
rzystać” – podkreślił Tomasz Cudny, prezes 
JSW SA, w rozmowie z Barbarą Oksińską, 
dziennikarką portalu Business Insider. 

Rozmowa została opublikowana 
7 czerwca. Wśród poruszonych tematów 
były między innymi działania związa-
ne z podstawową działalnością spółki, 
jaką jest wydobycie węgla. Przez osiem 
miesięcy, kiedy JSW kierował obecny 
zarząd z prezesem Cudnym na czele, 
dzięki podejmowanym decyzjom zostało 
ustabilizowane wydobycie na poziomie 
około 60 tys. ton na dobę. To oznacza, 
że JSW wróciła do wielkości produkcji 
sprzed pandemii COVID-19. 

Plany wydobywcze zostały nałożone 
na plany jakościowe. Praca w poszcze-
gólnych kopalniach została ukierunko-
wana tak, aby bez zakłóceń realizować 
zamówienia klientów. W ten sposób jest 
budowana wiarygodność grupy. Aby 
utrzymać pozycję JSW na rynku, spółka 
koncentruje się na działaniach ściśle 
związanych z wykonywaniem robót 
przygotowawczo-korytarzowych. Bez 
tych prac szybko skończą się udostęp-
nione zasoby, dlatego został wyznaczony 
współczynnik natężenia tych robót, aby 
w perspektywie wielu lat zapewnić sta-
bilną eksploatację. 

W strategii do 2030 roku zaplano-
wano inwestycje w wysokości około 

22,4 mld złotych. Jednak w ciągu ostat-
nich kilku miesięcy bardzo rosły koszty 
materiałów, maszyn, urządzeń i usług, 
dlatego zarząd sprawdza, czy opłacalna  

jest ich realizacja teraz, czy może ra-
cjonalną decyzją będzie odłożenie ich 
na później. 

Przez osiem miesięcy, kiedy 
spółką kierował obecny zarząd 
z prezesem Cudnym na czele, 
dzięki podejmowanym decyzjom 
zostało ustabilizowane 
wydobycie na poziomie około 
60 tys. ton na dobę. To oznacza, 
że JSW wróciła do wielkości 

produkcji sprzed pandemii 
COVID-19.

Prezes JSW odniósł się także do me-
dialnych spekulacji na temat przyczyn 
katastrof w kopalniach Pniówek i Bory-
nia – Zofiówka Ruch Zofiówka. Wyjaśnił, 
że „z pewnością dziś możemy powie-
dzieć, że zdarzenia na Pniówku i Zofiów-
ce nie mają ze sobą nic wspólnego. Jedno 
to było zdarzenie typowo metanowe, 
drugie – geomechaniczne. (…) Bardzo 
nam zależy na tym, żeby wyjaśnić, jak 
doszło do każdej z nich. Wyjaśnienie ich 
przełoży się na bezpieczeństwo w całym 
górnictwie. Mogę zapewnić, że kwestie 
bezpieczeństwa w naszych kopalniach 
są priorytetem. Pracujemy w zakładach 
metanowych, więc te zagrożenia są nam 
znane, wypełniamy wszystkie wytyczne, 
jakie nas obowiązują”. 

Zbił także argumenty związane 
z nieprawidłowościami w czasie prac 
w kopalni Pniówek i wakatem na stano-
wisku dyrektora kopalni, który zdaniem 
niektórych dziennikarzy i ich informa-
torów miał wpływ na prowadzenie akcji 
ratowniczej. 

Prezes nie ma obaw, że w perspek-
tywie kilku lat spadnie popyt na węgiel 
koksujący. „Myślę, że branża będzie 
przechodzić na technologie produkcji 
stali z wykorzystaniem wodoru czy po-
przez elektryfikację procesów, ale nie 
nastąpi to szybko” – zapewnił Tomasz 
Cudny. Jednocześnie poinformował, 

że rewolucyjne zmiany czekają spółkę 
zależną – JSW Innowacje, która zmieni 
nazwę i zajmie się zieloną energetyką, 
w tym fotowoltaiką.

Jesteśmy dziś praktycznie 
jedynym dostawcą węgla 
koksowego w Unii Europejskiej, 
mamy komu sprzedawać 
nasze produkty i chcemy 
to maksymalnie wykorzystać.

W rozmowie z Barbarą Oksińską 
prezes JSW podkreślił znaczenie dialo-
gu ze stroną społeczną. „Niezmiennie 
wśród priorytetów pozostają też relacje 
ze stroną społeczną. Gdy przychodziłem 
do spółki, toczyły się dwa spory zbiorowe. 
Dziś mamy uporządkowaną sytuację, roz-
mawiamy ze związkami zawodowymi. 
Nie zawsze się zgadzamy, ale dyskutu-
jemy – bez tego nie ma szans na zbudo-
wanie silnego, zaangażowanego zespołu. 
(…) Dobre relacje z załogą to podstawa” 
– powiedział Tomasz Cudny.

PEŁNY TEKST ROZMOWY Z TOMASZEM 
CUDNYM, PREZESEM JSW SA, 

NA STRONIE: HTTPS://BUSINESSINSIDER.
COM.PL/BIZNES/PREZES-JSW-POLSKA-

JEDYNYM-PRODUCENTEM-WEGLA-
KOKSUJACEGO-W-EUROPIE/1EHYS66

 HK

TOMASZ CUDNY, prezes JSW SA, dla portalu Business Insider

Ważna rozmowa
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Podczas 9. Targów CSR – największego 
w Polsce cyklicznego wydarzenia poświę-
conego odpowiedzialności biznesu – Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce 
(FOB) ogłosiło raport „Odpowiedzialny 
Biznes w Polsce”. Podsumowując i analizu-
jąc kluczowe dla tej tematyki wydarzenia 
2021 roku, eksperci organizacji wskazują 
najciekawsze i godne naśladowania prak-
tyki biznesowe minionego roku. Kolejny 
już raz zwrócili oni uwagę na działania 
realizowane przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową. W tegorocznej edycji raportu 
wskazano 10 dobrych praktyk Grupy JSW.

Wśród dobrych praktyk Grupy 
JSW znalazły się: wirtualne szkolenia 
dla mieszkańców z pomocy przedme-
dycznej realizowane przez JSW Szko-
lenie i Górnictwo, Akademia Talentów 
Jastrzębskiego Węgla, która powstała 
dzięki wspólnej wizji JSW oraz klubu 
siatkarskiego Jastrzębski Węgiel, zakła-
dającej nowatorską działalność na rzecz 
rozwoju sportu w regionie, projekt 
JSW Dzieciom skierowany do najbar-
dziej potrzebujących dzieci z terenów, 
na których JSW prowadzi działalność, 
dwa projekty realizowane przez spół-
kę JSW IT Systems – na rzecz Akademii 
Czystej Produkcji ograniczający zużycie 

zasobów oraz system do rejestrowania 
badań i powiadamiania w czasie global-
nej pandemii (SMS-sender oraz Covtest). 

Grupa JSW została również docenio-
na za innowacyjne projekty na rzecz bez-
pieczeństwa: w Jastrzębskich Zakładach 
Remontowych powstał nowatorski prze-
nośnik zgrzebłowy ratowniczy PRJZR-400 
oraz na rzecz ekologii: należące do JSW 
SA Jastrzębskie Zakłady Remontowe uzy-
skały zgodę na wytwarzanie energii elek-
trycznej z instalacji fotowoltaiki o mocy 
671 kW zlokalizowanej w Suszcu, na te-
renach, gdzie jeszcze niedawno funkcjo-
nowała kopalnia Krupiński.

W raporcie znalazły się również 
inne projekty realizowane przez JZR: 
pracownicy JZR wraz z przedstawicie-
lami Centrum Badawczo-Rozwojowego 
KGHM Cuprum oraz Politechniki Po-
znańskiej uczestniczyli w ramach pro-
jektu THING w testach przemysłowych 
robota autonomicznego.

Doceniono także projekt Górnicza 
Aktywizacja Zawodowa. To wspólne 
przedsięwzięcie JSW Szkolenie i Gór-
nictwo oraz AGH w Krakowie. Głów-
nym celem ekspertów opracowujących 
i wdrażających projekt była szeroko za-
krojona kampania aktywizująca. Jako 
dobra praktyka w GK JSW wymieniono 

także nowoczesną pracownię VR, w któ-
rej odbywają się szkolenia i warsztaty na 
16 przygotowanych do tego stanowiskach 
pracy, głównie o charakterze testowym.

Publikowany corocznie przez Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu raport 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Do-
bre praktyki” to największy w Polsce 

przegląd inicjatyw CSR i zrównoważo-
nego rozwoju. W 20. edycji zaprezen-
towano 1677 działań podjętych przez 
283 firmy. Analiza zgłoszonych inicjatyw 
pokazuje między innymi rosnące ocze-
kiwania społeczne wobec odpowiedzial-
ności biznesu za wpływ na otoczenie. 

 MAT. PRAS. JSW SA
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PREMIER: PIONIERSKI 
PROJEKT, WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Oficjalna prezentacja projektu, 
z udziałem między innymi wicepre-
miera Jacka Sasina, odbyła się 30 maja 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Ka-
towicach. Podczas spotkania podpisano 
porozumienie o współpracy technolo-
gicznej polskich i czeskich partnerów 
oraz memorandum potwierdzające 
chęć zaangażowania w projekt Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń – właściciela 
pogórniczych terenów. 

– Pionierski projekt stworzenia Ślą-
skiego Systemu Magazynowania Ener-
gii to wizja przyszłości w szerokim tych 
słów znaczeniu. To wizja wzmacniania 
bezpieczeństwa i niezależności energe-
tycznej regionu i całego kraju; to wizja 
kolejnego kroku w sprawiedliwą, nisko-
emisyjną, dbającą o czystość powietrza 
transformację energetyczną; to wizja 
ekologiczna, rysująca przed nami moż-
liwości wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych; to wreszcie wizja lokal-
nej rewitalizacji, czyniąca użytek z in-
frastruktury nieczynnych lub zamyka-
nych kopalń, wpisanej od dziesięcioleci 
w miejski krajobraz Śląska – napisał 
w liście do uczestników uroczystości 
premier Mateusz Morawiecki.

POLSKO-CZESKI 
PRZEPIS NA SUKCES
Obecnie wiodącymi dostawca-

mi ogniw akumulatorowych są firmy 

azjatyckie, zapewniające około 85 proc. 
światowej produkcji. Stosowana w przy-
szłej jastrzębskiej fabryce technologia 
ma w 90 proc. wykorzystywać do pro-
dukcji ogniw polskie komponenty. Zakła-
dana jest produkcja akumulatorów o róż-
nych pojemnościach (od 0,5 do 50 kWh, 
z 4,1 V) – zarówno do użytku w domu 
oraz w małym i średnim przemyśle, jak 
i przeznaczonych do magazynowania 
energii na dużą skalę. Roczna wydajność 
zakładu, który ma pracować zgodnie 
z czeską technologią HE3DA, ma sięgnąć 
1,2 GWh, a docelowo – w miarę rozwoju 
rynku – nawet 15 GWh. 

Czeska firma MES Magna 
Energy Storage wytwarza 
już ogniwa akumulatorowe 
z wykorzystaniem technologii 
HE3DA, która ma być stosowana 
także w jastrzębskim projekcie.

Inicjatorzy projektu z Fundacji 
Śląskie Magazyny Energii zakładają, 
że próbna produkcja może rozpocząć 
się w 2024 roku. Ogniwa akumulatorowe 
mają być wytwarzane w oddzielnej hali 
produkcyjnej z podłączeniem do nie-
zbędnej infrastruktury, takiej jak pro-
dukcja suchego powietrza, produkcja 
materiałów aktywnych, pieczenie se-
paratorów ceramicznych itp. – Wierzę, 
że wspólnie możemy zrobić coś niezwy-
kłego i osiągnąć sukces, przełamując jed-
nocześnie uzależnienie w tej dziedzinie 
od partnerów z Azji i robiąc krok w kie-
runku rozwoju systemów magazynowa-
nia energii – przekonywał przedstawiciel 
czeskiego partnera, dr Jan Prochazka. 
Czeska firma MES Magna Energy Storage 
wytwarza już ogniwa akumulatorowe 
z wykorzystaniem technologii HE3DA, 
która ma być stosowana także w ja-
strzębskim projekcie.

MAGAZYNY ENERGII 
USTABILIZUJĄ SYSTEM
Wicepremier Jacek Sasin podkreślał, 

że planowana inwestycja to ważny ele-
ment budowania polskiej niezależności 
energetycznej. Jak mówił, zakładany 
rozwój odnawialnych źródeł energii 
równolegle wymaga przedsięwzięć słu-
żących magazynowaniu energii, by za-
pewnić stabilność systemu energetycz-
nego. Minister aktywów państwowych 

podkreślał, że magazyny energii – 
obok nowych inwestycji w energetyce 
– są jednym z kluczowych elementów 
stabilizujących krajowy system, który 
docelowo będzie oparty na dwóch pod-
stawowych filarach: energetyce jądro-
wej oraz odnawialnych źródłach energii. 
Pierwszy blok jądrowy – przypomniał 
wicepremier – ma być uruchomiony  
w 2033 roku, a pierwsze małe reaktory 
jądrowe (tzw. SMR) mogą pojawić się 
w Polsce już w 2029 roku. Drugim fila-
rem energetyki mają być odnawialne 
źródła energii. – Mamy już zaawanso-
wane inwestycje, jeśli chodzi o offshore, 
czyli energetykę wiatrową na morzu. 
Polska jest również dzisiaj rozpędzonym 
parowozem, jeśli chodzi o inwestowa-
nie w energetykę odnawialną na lądzie, 
energetykę rozproszoną. Jednak aby ten 
system mógł być systemem stabilnym, 
który gwarantuje polskie bezpieczeń-
stwo energetyczne – musi być stabilizo-
wany. Odnawialne źródła energii z na-
tury rzeczy nie są źródłami stabilnymi. 

Dwa elementy stabilizacji to nowoczesne 
elektrownie, które dzisiaj budujemy albo 
planujemy zbudować, oraz właśnie ma-
gazyny energii – tłumaczył w Katowi-
cach wicepremier.

BEZ WĘGLA NIE MA OZE?
Magazyny energii mają być nie-

zbędnym uzupełnieniem rozwoju OZE. 
Wiceszef resortu klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska ocenia, że w 2025 roku 
moc zainstalowana w Polsce we wszyst-
kich technologiach odnawialnych źródeł 
energii wyniesie około 28 gigawatów, 
zaś pięć lat później powinna przekro-
czyć 50 gigawatów, wobec 18,7 gigawata 
obecnie. 

– Jednak zdziwiłby się ten, kto by po-
myślał, że OZE jest wrogiem węgla albo 
węgiel jest wrogiem OZE. Żeby OZE 
mogło się rozwijać we wszystkich tech-
nologiach, potrzebuje stabilnej mocy 
w podstawie. To dzięki temu możemy 
zapewnić dostawy energii do odbiorców 
końcowych – do przemysłu i odbiorców 

ŚLĄSKI SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII. Śląskie magazyny energii 
przełamią azjatycką dominację na rynku akumulatorów? Już 
za dwa lata na terenie dawnej kopalni Jastrzębie ma stanąć 
fabryka ogniw akumulatorowych na potrzeby magazynów 
energii. W realizacji tego pionierskiego projektu pomogą 

czescy partnerzy, którzy uruchomili już taki zakład u siebie, 
na pogórniczym terenie dawnej kopalni Gottwald, około 20 km 

od polskiej granicy. – Rok temu, kiedy oglądałem magazyny 
energii w Czechach, nabrałem przekonania, że taki projekt może 

udać się także u nas. Dziś, po roku bardzo intensywnej pracy, 
jesteśmy coraz bliżej jego realizacji – mówi poseł PiS  

Grzegorz Matusiak, który wraz z kolegami z Parlamentarnego 
Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej 

i Górniczej w Polsce należy do promotorów przedsięwzięcia. 
– Ten projekt jest szczególnie ważny dla mojej miejscowości  

– Jastrzębia-Zdroju, gdzie mamy obiekty po byłej kopalni  
Jas-Mos – podkreśla jastrzębski parlamentarzysta.

Szansa dla Jastrzębia-Zdroju,szansa dla Polski
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Obecnie wiodącymi dostawcami ogniw akumulatorowych są firmy azjatyckie, zapewniające około 85 proc. światowej produkcji. Stosowana w przyszłej jastrzębskiej fabryce 
technologia ma w 90 proc. wykorzystywać do produkcji ogniw polskie komponenty. Zakładana jest produkcja akumulatorów o różnych pojemnościach (od 0,5 do 50 kWh, z 4,1 V) – 
zarówno do użytku w domu oraz w małym i średnim przemyśle, jak i przeznaczonych do magazynowania energii na dużą skalę

Poseł Grzegorz Matusiak: – Rok temu, kiedy 
oglądałem magazyny energii w Czechach, 
nabrałem przekonania, że taki projekt może udać 
się także u nas. Dziś, po roku bardzo intensywnej 
pracy, jesteśmy coraz bliżej jego realizacji 



A K T U A L N O Ś C I 1 6 – 3 0 � C Z E R W C A � 2 0 2 2 7W W W . N OW Y G O R N I K . P L

indywidualnych, gospodarstw domo-
wych. Im będziemy mieć bardziej sta-
bilny system elektroenergetyczny, tym 
więcej będziemy mogli do tego systemu 
przyłączyć odnawialnych źródeł energii – 
tłumaczył Ireneusz Zyska, wskazując przy 
tym na potrzebę rozwoju magazynów 
energii, systemów jej bilansowania oraz 
rozwiązań zwiększających elastyczność 
sieci energetycznych. Obecnie trwają in-
tensywne prace nad dużym programem 
wsparcia modernizacji sieci przesyłowych 
i dystrybucyjnych. Chodzi nie tylko o przy-
gotowanie systemu do dalszego rozwoju 
energetyki rozproszonej, ale też między 
innymi budowę dużej magistrali przesy-
łowej z Pomorza na Śląsk, by przesyłać 
energię z morskich farm wiatrowych, 
których budowa ma ruszyć za dwa–trzy 
lata, czy elektrowni jądrowej, której uru-
chomienie planowane jest na rok 2033.

PRIORYTETY: CZŁOWIEK, 
BEZPIECZEŃSTWO, 
GOSPODARKA, KLIMAT

Szansa dla Jastrzębia-Zdroju,szansa dla Polski
– Czekająca nas transformacja ener-

getyczna jest w istocie transformacją 
cywilizacyjną – wskazuje pełnomocnik 
rządu ds. transformacji spółek energe-
tycznych i górnictwa węglowego, wi-
ceszef MAP Piotr Pyzik. Jego zdaniem 
transformacja będzie skuteczna i spra-
wiedliwa, jeżeli uda się zapewnić czte-
ry podstawowe parametry: utrzymać 
konkurencyjność gospodarki, która po-
trzebuje dostępnej i taniej energii; po-
wstrzymać zmiany klimatyczne; zapew-
nić bezpieczeństwo energetyczne oraz 
zapewnić, by beneficjentami wprowa-
dzanych zmian byli ludzie: mieszkańcy 
Śląska i Polski. – Przedsięwzięcie, jakim 
są Śląskie Magazyny Energii, dobrze 
przysłuży się polskiej energetyce i do-
brze przysłuży się Polsce – podsumował 
w Katowicach wicepremier Jacek Sasin, 
dziękując parlamentarnemu zespołowi 
pod kierownictwem posła Grzegorza 
Matusiaka za wkład w przygotowanie 
projektu. Obecnie wchodzi on w fazę 
montażu finansowego i przygotowań 
do realizacji.
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Obecnie wiodącymi dostawcami ogniw akumulatorowych są firmy azjatyckie, zapewniające około 85 proc. światowej produkcji. Stosowana w przyszłej jastrzębskiej fabryce 
technologia ma w 90 proc. wykorzystywać do produkcji ogniw polskie komponenty. Zakładana jest produkcja akumulatorów o różnych pojemnościach (od 0,5 do 50 kWh, z 4,1 V) – 
zarówno do użytku w domu oraz w małym i średnim przemyśle, jak i przeznaczonych do magazynowania energii na dużą skalę

Podczas spotkania w Katowicach podpisano porozumienie o współpracy technologicznej polskich 
i czeskich partnerów oraz memorandum potwierdzające chęć zaangażowania w projekt Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń – właściciela pogórniczych terenów

Reaktory jądrowe zamiast bloków węglowych?

Od węgla do atomu
Wygaszane bloki węglowe potencjal-
nie mogą być wykorzystane w procesie 
tworzenia energetyki jądrowej, wpływa-
jąc na zmniejszenie kosztów inwestycji 
– wskazują naukowcy, którzy do wiosny 
2025 roku szczegółowo zbadają takie 
możliwości w ramach finansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju projektu badawczego. 

Jego liderem jest Politechnika Ślą-
ska w Gliwicach, a partnerami: Mini-
sterstwo Klimatu i Środowiska, Biuro 
Energoprojekt Katowice, Instytut Chemii 
i Techniki Jądrowej oraz Fundacja In-
stytut Sobieskiego. W ramach projektu 
DEsire ma powstać „Plan dekarbonizacji 
krajowej energetyki zawodowej na dro-
dze modernizacji z wykorzystaniem re-
aktorów jądrowych (III i IV generacji)”. 
Szefem projektu jest prof. Politechniki 
Śląskiej, dr hab. Łukasz Bartela.

NAJPIERW ANALIZA,  
PÓŹNIEJ RANKING
Genezą przedsięwzięcia były pro-

wadzone od grudnia 2019 do czerwca 
2020 roku prace nad rozpoznaniem róż-
nych ścieżek dekarbonizacji krajowej 
elektroenergetyki opartej na blokach 
węglowych, szczególnie z wykorzysta-
niem reaktorów jądrowych IV generacji. 

– Okazało się, że tego typu ścieżka de-
karbonizacji może być bardzo obiecu-
jąca również dla Polski; choć oczywiście 
potrzebujemy czasu na zadomowienie 
reaktorów IV generacji. 

Jednym z efektów projektu było osza-
cowanie potencjalnej redukcji nakładów 
inwestycyjnych w odniesieniu do typo-
wej inwestycji greenfieldowej – mogą 
one zostać zredukowane do poziomu na-
wet 35 proc., jeśli wykorzystamy bardzo 
głęboko zastaną infrastrukturę bloku 
energetycznego – tłumaczy prof. Bar-
tela. Za wdrożenie tytułowego Planu 
dekarbonizacji odpowiedzialne ma być 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Politechnika Śląska odpowiada między 
innymi za pilotaż Klastra Transformacji 
Energetyki Zawodowej, pomyślanego 
jako zaplecze badawczo-doradcze w pro-
cesach dekarbonizacyjnych. Energopro-
jekt Katowice będzie odpowiedzialny 
za identyfikację i analizę krajowej in-
frastruktury energetycznej pod kątem 
jej adaptacji do zastosowania reaktorów 
jądrowych. 

W tym celu przeanalizowanych zo-
stanie 15 miejsc: 10 elektrowni i pięć wy-
odrębnionych bloków węglowych. Efek-
tem ma być ranking najkorzystniejszych 
lokalizacji, do wzięcia pod uwagę przy 
późniejszych studiach wykonalności.

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

W kolejnej fazie projektu Politechnika 
Śląska ma opracować zintegrowany model 
oceny aspektów energetyczno-ekonomicz-
nych w adaptacji reaktorów jądrowych 
III i IV generacji w procesie dekarboniza-
cji bloków energetycznych. Chodzi o to, 
by wyłonić reaktory o wysokim potencjale 
wdrożeniowym. Instytut Chemii i Tech-
niki Jądrowej stworzy model organizacji 
i bezpieczeństwa procesu modernizacji 
oraz eksploatacji elektrowni i bloków 
energetycznych z reaktorami jądrowy-
mi, tworząc swoisty katalog dostępnych 
rozwiązań projektowych i organizacyj-
nych. Efekty tych prac będą wykorzystane 
w następnej fazie przedsięwzięcia, gdzie 
zaplanowano cztery zadania badawcze. 

Wypracowaniem referencyjnych stu-
diów wykonalności dla trzech różnych 
lokalizacji inwestycji zajmie się Energo-
projekt Katowice. Instytut Sobieskiego 
przygotuje diagnozę społeczną i mate-
riały analityczne wspierające wdrożenie 
planu modernizacji. Politechnika, w ra-
mach klastra, ma pomóc w praktycznym 
wykorzystaniu wyników projektu, zaś 
resort klimatu i środowiska spróbuje wy-
korzystać efekty prac naukowców w pla-
nach modernizacji krajowej energetyki.

MH
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Jeśli mamy wyżywić rosnącą populację 
przy jednoczesnym ograniczaniu emisji 
dwutlenku węgla i minimalizowaniu wpły-
wu na środowisko, walka z nadmiernym 
marnowaniem żywności musi się stać jed-
nym z najpilniejszych wyzwań.

W złożonym i zglobalizowanym sys-
temie żywnościowym coś nie gra między 
gospodarstwem producenta a widelcem 
konsumenta. Jedzeniem zaspokajamy 
zachcianki podniebienia, a sam akt jego 
spożywania sprawia nam radość. Mało 
tego – czasami na zaspokojenie zachcia-
nek wystarczą same żywnościowe zaku-
py. I niech pierwszy rzuci kamień ten, 
kto nigdy nie odkrył w lodówce zapo-
mnianego, dawno przeterminowanego 
jogurtu czy kto nie wyrzucił do śmieci 
ciemnych bananów. Ogólnie jedna trze-
cia żywności jest marnowana – i to już 
przed zbiorami lub podczas nich, w dro-
dze do konsumentów lub po jej zakupie.

Gwałtownie rosnące ceny żywności 
nieco ochładzają zapędy w kupowaniu 
ilości jedzenia znacząco przekracza-
jącej możliwości jej skonsumowania. 
I być może to przypomni wielu ludziom, 
że mimo wszystko mamy ogromny przy-
wilej kupować i jeść to, co chcemy. Łatwo 
bowiem zapomnieć o tym, że w wielu 
częściach świata codziennie nadal wiele 
ludzi umiera z głodu. Tym bardziej więc 
ważne jest, by pamiętać, że moglibyśmy 
nakarmić o miliony ludzi więcej, nie pro-
dukując więcej żywności niż ta, która 
jest produkowana obecnie.

Nie chodzi zresztą tylko o sam pro-
dukt końcowy. Kiedy wyrzucamy jedze-
nie, marnowane są także praca, energia 
i woda włożone w jej wyprodukowanie. 
Przyzwyczailiśmy się do marnotrawstwa 
i robimy to bezmyślnie, nie zastanawiając 
się nad konsekwencjami. Dlatego tak waż-
ne jest nie tylko mądre kupowanie i plano-
wanie zakupów, ale także odgórne decyzje 
państw i firm produkujących żywność.

WPŁYW PRODUKCJI ŻYWNOŚCI NA ŚRODOWI-
SKO. Zanim zacznie się produkcja żyw-
ności, naturalne siedliska i ekosystemy 

są niszczone w celu oczyszczenia grun-
tów. Utrata siedlisk jest jedną z głów-
nych przyczyn spadku populacji wśród 
dzikich gatunków, co w wielu przypad-
kach prowadzi do ich wyginięcia. Kiedy 
wycina się drzewa, aby zrobić miejsce 
na pola uprawne, lokalne gatunki, aby 
przetrwać, muszą się przenieść. Taki 
rodzaj wylesiania w ogromnym stopniu 
przyczynia się do zmiany klimatu, ponie-
waż lasy są głównymi pochłaniaczami 
dwutlenku węgla, które usuwają gazy 
cieplarniane z atmosfery. Gdy ziemia zo-
stanie oczyszczona, zostają zastosowane 
herbicydy i nawozy. Herbicydy mają za-
pobiegać wzrostowi niechcianych roślin, 
a nawozy zwiększają ilość składników 
odżywczych dostępnych w glebie, aby 
zmaksymalizować plony.

Nadmierne stosowanie nawozów, 
herbicydów i pestycydów jest niezrów-
noważone i szkodliwe dla środowiska. 
Przede wszystkim są to substancje che-
miczne, które mogą być toksyczne, gdy 
organizmy są narażone na wysokie stę-
żenia. Zastosowanie tych chemikaliów 
na uprawach powoduje również ich uwal-
nianie do atmosfery jako szkodliwe zanie-
czyszczenia powietrza. Spływy rolnicze 

z ulewnych deszczy usuwają chemikalia 
z miejsca produkcji żywności i przenoszą 
je w inne miejsca, zanieczyszczając glebę, 
cieki wodne i inne ekosystemy.

Konwencjonalne rolnictwo wyczer-
puje nasze rezerwy wody w niewiarygod-
nym tempie. Ale szkody środowiskowe 
związane z produkcją żywności w rol-
nictwie nie ograniczają się do wylesiania 
i zanieczyszczeń związanych ze wzrostem 
upraw. Zwłaszcza grunty wykorzystywa-
ne pod przemysłowe monokultury zostają 
po nich jałowe i nieprzyjazne dla rozwoju 
nowych organizmów i ekosystemów. 

Kolejnym czynnikiem, który wpływa 
na niezrównoważenie systemów pro-
dukcji żywności, jest jej transport. Przy 
przewożeniu produktów na duże odle-
głości zużywa się ogromne ilości paliw 
kopalnych. Emisje z tych paliw przyczy-
niają się do znacznego śladu produkcyj-
nego żywności, co dodatkowo podkreśla 
znaczenie dobrych, lokalnych systemów 
żywnościowych.

MARNOWANIE JEDZENIA. Wreszcie, 
gdy żywność została wyhodowana, 
przetransportowana i przygotowana 
do spożycia, po raz ostatni szkodzi śro-
dowisku po jej wyrzuceniu. Żywność 

jest marnowana w całym łańcuchu pro-
dukcyjnym, ale przez nasze codzienne 
wybory mamy wpływ na to, na ile przy-
czyniamy się do tego sami.

MARNUJEMY MNÓSTWO JEDZENIA. OTO KILKA-
RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ, ABY POWSTRZY-
MAĆ MARNOWANIE ŻYWNOŚCI:
•  Planuj – przed zakupami zrób listę za-

kupów i używaj jej.
•  Kupuj tylko to, co realnie możesz zjeść.
•  Data minimalnej trwałości to norma 

produkcyjna. Większość żywności na-
dal można spożywać po tej dacie. Jeśli 
jedzenie wygląda dobrze i pachnie do-
brze, to jest w porządku.

•  Kupuj lokalnie. Taka żywność jest 
świeższa i do wprowadzenia na rynek 
zużyto mniej zasobów.

•  W lodówce przestaw starsze produkty 
do przodu, aby móc je najpierw spożyć.

•  Kupuj samotne banany i nieidealne 
warzywa i owoce – mowa o niewiel-
kich skazach czy nierównościach, przez 
które w innym razie zapewne trafią 
do kosza.

•  Przechowuj owoce i warzywa we wła-
ściwy sposób, aby przedłużyć ich okres 
przydatności do spożycia.

•  Pokrój resztki warzyw, owoców i ziół, 
po czym je zamroź. Z warzyw możesz 
zrobić bulion warzywny, a z owoców 
kompot.

•  Datuj żywność w zamrażarce, abyś 
mógł łatwo zobaczyć, kiedy zbli-
ża się koniec okresu przydatności 
do spożycia.

•  Przekaż niewykorzystane jedzenie 
do lokalnej rozdzielni. W ten sposób 
ktoś inny z niej skorzysta.

•  Gdy jesz poza domem, weź do niego 
resztki jedzenia na później.

•  Zanim wyrzucisz resztki jedzenia, które 
nadal są jadalne, sprawdź, czy możesz 
je jeszcze do czegoś użyć – na przykład 
do zupy, sałatki czy kanapek.

•  Spróbuj swoich sił w kompostowaniu.
•  Znajdź w swoim rejonie organizacje, 

które aktywnie odzyskują niewykorzy-
staną żywność, aby nakarmić głodnych. 

 HANNA KRZYŻOWSKA

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

Lubimy jeść! Dlaczego więc wyrzucamy prawie połowę jedzenia?

Zrównoważony model jedzenia

Lokalna żywność jest świeższa i do wprowadzenia jej na rynek zużywa się mniej zasobów
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Rozstrzygnięto ósmą edycję konkursu Zie-
lona Pracownia. W jego wyniku zostaną 
wyłonione szkoły,  które otrzymają dotacje 
na utworzenie pracowni na potrzeby po-
szerzania wiedzy z nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficz-
nych, chemiczno-fizycznych i geologicznych 
w klasach 4– 8 szkół podstawowych oraz 
w szkołach średnich. Konkurs ma na celu 
ułatwianie uczniom przyswajania wiedzy 
ekologicznej od najmłodszych lat.

Maksymalna kwota dotacji wynosi-
ła 40 tys. złotych, do konkursu zgłosiło 
się 129 szkół i wyłoniono 70 zwycięz-
ców. Uroczysty finał odbył się na zamku 
w Ogrodzieńcu i wzięło w nim udział po-
nad tysiąc osób – uczniów z wygranych 

szkół, zaproszonych gości oraz przedsta-
wicieli gmin i miast.

– Ten konkurs organizujemy po to, 
aby wzrastała świadomość ekologiczna, 
bo edukacja od najmłodszych lat jest 
bardzo istotna. Im więcej postaw eko-
logicznych nauczymy się w młodości, 
tym mniej problemów ze środowiskiem 
będziemy mieli w późniejszych latach. 
To jest cel, który chcemy osiągnąć, re-
alizując program Zielonych Pracowni 
– wyjaśniał Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Tegoroczne łączne dofinansowa-
nie tego celu przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach wyniosło nie-
mal 2,8 mln złotych i jest to dotychczas 

największa kwota, jaką przeznaczono 
w historii tego konkursu. Dzięki nie-
mu łącznie w szkołach województwa 

śląskiego powstało 439 pracowni, na któ-
re przeznaczono ponad 16,5 mln złotych.

  •
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Rozstrzygnięcie konkursu Zielona Pracownia 2022
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Ostatnio dużo było o samochodach elek-
trycznych, zwykle miejskich, do codzien-
nego użytku. To dziś trochę o autach 
marzeń. Zaczniemy od klasycznego spa-
linowego Maserati.

Mowa o supersportowym samo-
chodzie MC20 Cielo Spyder. Nazwa MC 
to skrót od Maserati Corse (wyścigi),  
20 odnosi się do roku 2020, który rozpo-
czął nową epokę w historii marki, a Cielo 
(niebo) podkreśla fakt, że jest to model 
stworzony dla przyjemności z jazdy 
pod gołym niebem – przy zachowaniu 
wszystkich przywilejów odmiany coupé. 

Wyposażone w rewolucyjny silnik V6 
Nettuno, który z 3 litrów uzyskuje moc 
630 KM i maksymalny moment obroto-
wy 730 NM, nowe MC20 Cielo oferuje 
klasyczne połączenie sportowego cha-
rakteru i luksusu. 

Samochód ma regulowane zawie-
szenie – od miękkiego, przez średnie, 
po twarde, a do tego pięć trybów jazdy, 
w których dostosowuje swoje możliwo-
ści i sposób zachowania do wybranego 
trybu – od sportowego po przeznaczony 
na mokre nawierzchnie. W każdym inne 
są na przykład czułości pracy pedałów, 
układu kierowniczego i wspierających 
kierowcę układów elektronicznych. 
A tych jest sporo. Oprócz czujników par-
kowania, kamery cofania i monitorowa-
nia martwego pola dostępnych w MC20 

od roku modelowego 2022 nowy Spyder 
wprowadza autonomiczne, awaryjne 
hamowanie, informacje o znakach dro-
gowych oraz zestaw kamer 360°.

Samochód ma do tego składany 
dach, wyposażony w najnowocześniej-
sze okno elektrochromowe (inteligentne 
szkło), którego przepuszczalność światła 
można natychmiast zmienić za dotknię-
ciem przycisku na centralnym ekranie 
i wybrać przeźroczystość lub nieprze-
źroczystość. To efekt wykorzystania dys-
persyjnego polimeru ciekłokrystaliczne-
go (PDLC). Dach jest również najlepszy 
w swojej klasie pod względem izolacji 
termicznej oraz szybkości otwierania 
i zamykania – operacja w jedną lub dru-
gą stronę trwa zaledwie 12 sekund.

MC20 Cielo Spyder waży zaledwie 
65 kg więcej niż coupé. To rezultat skru-
pulatnej, precyzyjnej pracy na poszcze-
gólnych etapach projektowania. Oprócz 
wyjątkowego stosunku masy do mocy 
podwozie z włókna węglowego (takie 
samo dla wszystkich trzech zaplano-
wanych konfiguracji: coupé, spydera 
i przyszłej wersji elektrycznej) gwaran-
tuje bezkompromisową sztywność skręt-
ną, łącząc nadzwyczajne prowadzenie 
na drodze oraz na torze.

Tu nic nie jest zbędne – wszystko 
ma swoją funkcję. Jedynym ustęp-
stwem na rzecz efektu „wow” są uno-
szone drzwi, tak jak w supersportowym  

samochodzie MC20. No, może jeszcze 
cena jest efektem „wow”, choć nie w ka-
tegorii zachwytu, ale po co psuć sobie 
marzenia? Cena nieważna.

NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI!
Złośliwi mogliby powiedzieć, że sko-

ro elektrycznym bateriom wciąż brakuje 
sił na zapewnienie samochodom elek-
trycznym zasięgu diesli, to trzeba się 
odwołać do magii, ale pozostali mogą się 
zachwycać. Podczas tegorocznej edycji 
imprezy dla fanów „Gwiezdnych wo-
jen” – Star Wars Celebration w Anaheim 
w Kalifornii – Volkswagen zaprezentował 
dwa specjalne egzemplarze Volkswagena 
ID. Buzz Obi-Wan Kenobi. Samochody 
stanowią element współpracy między 
marką z Wolfsburga a producentami 
nowego serialu „Obi-Wan Kenobi”, który 
można oglądać od 27 maja w serwisie 
streamingowym Disney+.

Pokazowe egzemplarze, ID. Buzz 
Light Side Edition i ID. Buzz Dark Side 
Edition, reprezentują jasną i ciemną 
stronę Mocy. ID. Buzz Light Side Edition 
bazuje na osobowej wersji ID. Buzza. 
Dolna część nadwozia jest beżowa, co na-
wiązuje do koloru tuniki Obiego-Wana 
Kenobiego, z kolei chrom w górnej części 
do statków kosmicznych i droidów z uni-
wersum „Gwiezdnych wojen”. Z boku 
znajduje się niebieski pas, który łączy 
się z listwą między reflektorami, co sym-
bolizuje niebieski miecz świetlny Obie-
go-Wana. Szyby mają także niebieski 
odcień, a całości dopełnia podświetlenie 
podwozia, oczywiście w tym samym ko-
lorze. Na szybach bocznych i felgach 
można znaleźć logo Sojuszu Rebelian-
tów. 21-calowe felgi zostały specjalnie 
zaprojektowane do tego wyjątkowego 
auta.

Z kolei do stworzenia ID. Buzz Dark 
Side Edition posłużyła dostawcza wersja 
– ID. Buzz Cargo. Użyte kolory – czarny 
i czerwony – nie pozostawiają wątpliwo-
ści, że to ucieleśnienie ciemnej strony 
Mocy. Górna część nadwozia jest błysz-
cząca, a dolna – matowa. Reflektory, li-
stwa pomiędzy nimi i szyby są czerwo-
ne, co oczywiście nawiązuje do miecza 
świetlnego Dartha Vadera. Czerwone 
jest podświetlenie podwozia. Na 21-calo-
wych felgach oraz na nadwoziu ID. Buzz 
znajduje się logo Imperium.

LEXUS TEŻ SIĘ ELEKTRYFIKUJE

W trakcie czerwcowego Goodwood 
Festival of Speed odbędzie się europejski 
premierowy pokaz Lexusa Electrified 
Sport – prototypu sportowego auta z ba-
teryjnym napędem elektrycznym (BEV). 
To coupé o rasowych kształtach było 
jednym z 16 aut elektrycznych pokaza-
nych podczas prezentacji strategii elek-
tryfikacji przez Akio Toyodę, prezydenta 
Toyota Motor Coroporation w grudniu 
2021 roku. 

Prototypowy Lexus Electrified Sport 
ma proporcje rasowego auta sportowe-
go, a przy tym jest bardzo nisko zawie-
szony. Samochód ma przyspieszać od  
0 do 100 km/h w nieco ponad 2 sekundy, 
a jego zasięg ma wynosić ponad 700 km. 
Lexus zaznacza jednak, że aby osiągnąć 
takie wartości, produkcyjna wersja tego 
auta może zostać wyposażona w baterię 
ze stałym elektrolitem.

Goodwood Festival of Speed od-
będzie się w dniach 23–26 czerwca 
na terenie rezydencji Goodwood House 
w Anglii. Prototyp Lexusa Electrified 
Sport zostanie zaprezentowany na spe-
cjalnej wystawie w Electric Avenue, 
czyli strefie poświęconej samochodom 
elektrycznym.

BĘDZIE NOWA 
TOYOTA Z GLIWIC
Stellantis i Toyota podpisały umowę 

dotyczącą wspólnej produkcji dużego 
samochodu dostawczego. Mówiąc naj-
prościej – Toyota kupuje od partnera 
konstrukcję dużego vana, który z jej 
znaczkami będzie produkowany w za-
kładach Stellantisa we włoskiej Atessie 
i w Gliwicach. Samochody będą oczywi-
ście klonami dostawczych modeli Stel-
lantisa. W tej filozofii produkcji auta róż-
nych marek różnią się tylko znaczkiem 
firmowym, czasami pewnymi elemen-
tami wystroju i specyfikacji. Produkcja 
samochodu ma ruszyć w 2024 roku, czy-
li wtedy, kiedy na rynek wejdzie nowa 
generacja dostawczych aut konstrukcji 
Stellantisa. Przypomnijmy, że jeszcze 
przed połączeniem Citroena, Peugeota 
i Fiata w jednym koncernie Fiat i PSA 
wspólnie produkowały w Atessie samo-
chody dostawcze.

 JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

MC20 Cielo Spyder waży zaledwie 65 kg więcej niż coupé

Podczas tegorocznej edycji imprezy dla fanów „Gwiezdnych wojen” Volkswagen zaprezentował dwa 
specjalne egzemplarze Volkswagena ID. Buzz Obi-Wan Kenobi

Wyposażone w rewolucyjny silnik V6 Nettuno, który z 3 litrów uzyskuje moc 630 KM
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Adaś był wszystkim bardzo dobrze 
znany. Mieszkał od dziecka razem 

z mamą na obrzeżach miasta. Mama 
wychowywała go samotnie, ledwo wią-
żąc koniec z końcem, łapiąc się wszel-
kich możliwych prac. Ojciec chłopaka 
odszedł tuż po jego narodzinach i nigdy 
już się nie pojawił. Chłopak wyrastał 
więc z jednej strony zaopiekowany przez 
wszystkich, z drugiej strony – właściwie 
samopas. Mama dbała o niego, jak tylko 
mogła, on niestety bardzo szybko zała-
pał, że odpowiednio nią manipulując, 
ugra wszystko, czego tylko zapragnie.

A Adam chciał wiele – luksusowych 
gadżetów, drogich ubrań i lepszego ży-
cia. Bieda, w której się wychował, po-
wodowała, że trudno mu było patrzeć 
bez zazdrości na dzieciaki, które miały 
choć trochę więcej niż on. Gdy był nasto-
latkiem, mogło się wydawać, że los się 
w końcu do nich uśmiechnął. Jego mama 
miała jedną jedyną przyjemność, która 
należała tylko do niej. Mogła odmówić 
sobie fryzjera czy zjedzenia ciastka, ale 
nie odmawiała sobie raz w tygodniu, 
tylko raz, wysłania losu na loterię. Robiła 
to latami, nie wygrywając nawet naj-
mniejszej sumy. Pewnego dnia ustrzeliła 
jednak pięć cyfr, wygrywając kwotę, któ-
ra dla jej rodziny była zawrotna. Począt-
kowo zupełnie nie miała pojęcia, co z ta-
kimi pieniędzmi zrobić, i niepotrzebnie 
zdała się na rady dorastającego syna…

I tak zaczęły się biznesiki Adama 
robione z nieciekawym towarzystwem, 
do którego przepustką stały się pienią-
dze z wygranej. Gotówka zresztą dość 
szybko się skończyła, a on paradoksalnie 
sam wpadł w długi i kołowrotek nie-
ciekawych znajomości i układów, które 
z czasem doprowadziły do kilkumie-
sięcznej odsiadki.

Mama Adama starała się z całych sił 
ściągnąć swoje dziecko na dobrą drogę. 
Bez sukcesów. Niedługo później więk-
szość do tej pory przyjaznych mu ludzi 
odwróciła się od niego, a on stał się mi-
strzem udawania i robienia pozorów. 
Zaczął jednak przemieszczać się między 
miastami, a nawet wyjeżdżać za granicę, 
korzystając ze swojej anonimowości. 
Do perfekcji opanował flirt i wykorzy-
stywanie zadurzonych w nim, zazwy-
czaj nieco starszych kobiet. Chętnie ko-
rzystał z ich hojności, nierzadko płacąc 
pieniędzmi jednej za randki z innymi. 
Gdy plan zaczynał mieć niedociągnięcia 
albo gdy któraś z kobiet coś zaczynała 
podejrzewać, zmieniał okolicę, a często 
także miasto. Oszukał tak być może na-
wet kilkadziesiąt osób.

Aż poznał Manię. A ona była inna. 
Nosiła okulary i niemodną grzywkę, pra-
wie się nie malowała, a na jej twarzy 
było widać głęboki spokój. I wyglądała 
na dobrą, niepodobną do kobiet, którymi 
Adam do tej pory się interesował. Nie 

miał sumienia jej wykorzystywać, ale 
także pierwszy raz źle czuł się z tym, 
że nie jest jedyną, z którą się widuje. 
Postanowił więc zebrać tak dużo pienię-
dzy, ile zdoła, i zniknąć z Manią, próbu-
jąc z nią poukładać sobie życie. A Ma-
nia była niezwykle cierpliwa, otwarta 
i kochająca. Na tyle zawróciła Adamowi 
w głowie, że postanowił tuż przed świę-
tami pierwszy raz od kilku lat odwiedzić 
z nią swoją mamę. Miał to być zresztą 
punkt graniczny, po którym Adam nie 
chciał już więcej wracać ani do okra-
dania kobiet, ani do szemranych bizne-
sów, ani nawet do towarzystwa, z którym 
od czasu do czasu się trzymał. Chciał 
czystej sytuacji i czystego początku.

Jak zaplanował, tak zrobił. Uzbie-
rał odpowiednią sumę pieniędzy, 

zaplanował wyjazd do mamy, kupił tak-
że pierścionek. I pierwszy raz w życiu 
był tak szczęśliwy, jak to kiedyś sobie 
wymarzył. Dzień przed wyjazdem zjedli 
z Manią kolację, włączyli serial, a Adam 
zasnął niedługo po jego rozpoczęciu.

Obudził się nad ranem z ogromnym 
bólem głowy. Miał nudności i było mu 
słabo, ale bardziej zmartwiła go nie-
obecność Mani, jego niedoszłej narze-
czonej, wszystkich jej rzeczy, ale także 
jego zegarka, co droższych drobiazgów, 
z wszystkimi jego pieniędzmi. Mania, 
wyglądająca jak uosobienie dobra, która 
nie dałaby skrzywdzić nawet pająka, 
była bowiem Adamowi dużo bliższa niż 
jakakolwiek inna kobieta, którą kiedy-
kolwiek spotkał na swojej drodze.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Przekręt

Savoir-vivre to nie tylko umiejętność po-
prawnego doboru sztućców, kieliszków 
czy zachowania się w teatrze. Dobre wy-
chowanie to także umiejętność dostoso-
wania się do każdej sytuacji i ważne jest 
także wtedy, gdy jesteśmy zrelaksowani, 
na przykład na plaży.

Większość ludzi wybiera plażę jako 
miejsce odpoczynku, relaksu i zabawy. 
Jednak żeby faktycznie tak było, warto 
siebie nawzajem szanować i przestrze-
gać prostych i intuicyjnych zasad.

Zacznijmy od szacunku do przestrze-
ni prywatnej. Jeśli to możliwe, warto 
zachować odpowiednią odległość i nie 
rozkładać się zbyt blisko plażujących 
osób. Innym dość kłopotliwym zwycza-
jem widocznym wśród turystów są para-
wany. Chłodny nadbałtycki wiatr może 
być nieprzyjemny, szczególnie gdy na-
wiewa piasek, ale budowanie dużej pa-
rawanowej twierdzy nie jest szczególnie 
dobrym pomysłem.

Gdy już znajdziemy odpowiednie 
miejsce, warto pamiętać o tym, żeby 
przywitać się z ludźmi wokół. Nie cho-
dzi tu jednak o zaczynanie dyskusji, ale 
zwykłe „dzień dobry” albo po prostu 
skinienie głowy.

Podczas poruszania się po plaży war-
to być odrobinę przewidującym – nie 
biegać między leżakami czy ręcznikami, 
obsypując tym samym innych ludzi pia-
skiem lub ochlapując wodą. Tak samo 
warto zwrócić uwagę, w jakim kierunku 

wieje wiatr, gdy otrzepujemy własny 
ręcznik, koc czy ubranie.

Absolutnym obowiązkiem każdego 
plażowicza jest pozostawienie po sobie 
miejsca przynajmniej tak czystego, ja-
kim go zastaliśmy, a czasem także po-
sprzątanie po gorzej zachowujących 
się poprzednikach. Dlatego też jeśli już 
musimy zapalić papierosa, warto się za-
stanowić, gdzie wiatr poniesie jego dym, 
a także w żadnym wypadku nie pozosta-
wiać po sobie niedopałków.

Ważne też, żeby nie być zbyt hałaśli-
wym, i uszanować spokój innych. Głośna 
muzyka jest w bardzo złym stylu, podob-
nie jak wrzaski i krzyki. Pamiętajmy tak-
że, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak 
zachowują się dzieci, które mamy pod 
opieką – ich zachowanie także świadczy 
o nas. A gdy planujemy zabrać na plażę 
również czworonożnych towarzyszy, 
to warto się upewnić, że jest ona przyja-
zna psom i czy nikomu wokół nie będzie 
to przeszkadzać, a co oczywiste – sprzą-
tać po psie.

 HK

Fibromialgia jest dość nowym schorze-
niem – została zdefiniowana dopiero 
w 1990 roku. To przewlekła choroba reu-
matyczna tkanek miękkich, która dwa razy 
częściej występuje u kobiet niż u męż-
czyzn. Jest związana z nieprawidłowym 
odczuwaniem bólu, za którą odpowiada 
nadmierna pobudliwość struktur odpo-
wiedzialnych za przewodzenie bólu, znaj-
dujących się w rdzeniu kręgowym i mó-
zgu. Przyczyn fibromialgii upatruje się 
głównie w czynnikach środowiskowych, 
które wywołują u pacjenta chroniczny, 
silny stres. Najczęściej występuje u kobiet 
w wieku 35–55 lat i u mężczyzn między  
45. a 55. rokiem życia. 

JAKIE SĄ OBJAWY FIBROMIALGII? Charakte-
ryzuje się ona głównie rozległymi bóla-
mi kostno-mięśniowymi oraz ogólnym 
zmęczeniem i problemami ze snem. Naj-
częściej bóle pojawiają się tuż po wsta-
niu z łóżka – chory czuje się niewyspany, 
odczuwa kłucie, szarpanie lub tzw. pale-
nie mięśni, często też sztywność całego 
ciała. Ból zazwyczaj zaczyna się w okoli-
cy krzyża, skąd promieniuje wzdłuż krę-
gosłupa na tył głowy, do barków, łokci 
i rąk, bioder, wreszcie do kolan i kostek. 
Miejsca te są szczególnie wrażliwe na do-
tyk. Dochodzi do błędnego koła – ból 
prowadzi do napięcia mięśni, co z ko-
lei wywołuje, że dolegliwości są jeszcze 
silniejsze. 

JAK ROZPOZNAJE SIĘ TĘ CHOROBĘ? Ważnym 
elementem diagnostyki jest zwrócenie 

uwagi na bolące stawy – bóle pojawia-
ją się najczęściej w kolanach, łokciach, 
miednicy, karku i w okolicach łopa-
tek. Jednym z czynników ryzyka są też 
problemy w życiu emocjonalnym, jak 
rozstanie z bliskimi, kryzysy życiowe, 
obniżenie pozycji społecznej, izolacja 
czy depresja.

CZY FIBROMIALGIĘ MOŻNA LECZYĆ? Wszelkie 
dostępne kuracje polegają na łagodzeniu 
odczucia zmęczenia. W bardzo małych 
dawkach stosuje się leki antydepresyjne, 
które mają przywrócić funkcjonowanie 
prawidłowego trybu snu u chorego. Cho-
rym na fibromialgię zaleca się również 
regularne ćwiczenia fizyczne i zdrową, 
lekkostrawną dietę. Powodzenie terapii 
zależy od zmiany stylu życia – w miarę 
możliwości należy wyeliminować z ży-
cia monotonne zajęcia lub rozkładać 
je w czasie. Powtarzanie tych samych 
czynności zwiększa bowiem napięcie 
mięśni, ścięgien, może więc powodować 
ból. •

Z D R O W I E

Kolejne kręgi bólu, 
czyli fibromialgiaPI
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Dobre wychowanie  
na plaży
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Plaża to wspaniałe miejsce na rodzinny 
wypoczynek, ale warto przed wyjściem na 
nią porozmawiać z dziećmi, jak powinny się 
zachowywać, żeby nie uprzykrzać życia innym 
plażowiczom
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Krzyżówka panoramiczna nr 12
W PIERWSZYM KWARTALE 2022 ROKU OSO-

BY AKTYWNE ZAWODOWO STANOWIŁY 58 PROC. 
LUDNOŚCI W WIEKU 15–89 LAT. W odniesie-
niu do analogicznego okresu 2021 roku 
odsetek ten zwiększył się o 0,7 punk-
tów procentowych. Większość osób 
biernych zawodowo stanowiły kobiety 
(61,4 proc.), a największe bezrobocie od-
notowano wśród najmłodszych (w wieku  
15–24 lata). W I kwartale 2022 roku licz-
ba osób aktywnych zawodowo w wie-
ku 15–89 lat wyniosła 17 250 tys. osób.  
16 714 tys. stanowili pracujący, nato-
miast 536 tys. – bezrobotni. Populacja 
biernych zawodowo w tej grupie wieku 
liczyła 12 511 tys. – wynika ze wstępnych 
danych Badania Aktywności Ekonomicz-
nej Ludności.

INFLACJA W MAJU WYNIOSŁA 13,9 PROC. To naj-
wyższe tempo wzrostu cen od ćwierć-
wiecza – wynika z szacunku Główne-
go Urzędu Statystycznego. Ekonomiści 
ostrzegają, że szczyt wciąż jeszcze przed 
nami, a wysoka inflacja zostanie u nas 
na dłużej. W przyszłym roku możemy 
mieć do czynienia z mocnym wzro-
stem cen żywności i nośników energii. 
Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku 
średnioroczna inflacja będzie dwucyfro-
wa. Obecnie jej tempo inflacji w ujęciu 
miesięcznym wyhamowuje. W maju 
ceny wzrosły w stosunku do poprzed-
niego miesiąca o 1,7 proc. Jednak inflacja 
będzie rosła i przez długi czas będzie się 
utrzymywała na bardzo wysokim pozio-
mie. Ekonomiści są zgodni, że żywność 
i energia będą jeszcze droższe. 

– W BAZIE PESEL MAMY ZAREJESTROWANYCH  
400 TYS. OSÓB Z UKRAINY W WIEKU PRODUKCYJ-
NYM. Ponad 100 tys. z nich, czyli co czwar-
ta osoba, legalnie pracuje już w Polsce 
– powiedział wiceszef MSWiA, pełno-
mocnik rządu ds. uchodźców wojennych 
z Ukrainy Paweł Szefernaker. Obecnie 
pilnie trzeba wypracować rozwiązanie 
systemowe, tak aby osoby, które uciekły 
przed wojną, mogły się tu zaadaptować 
i usamodzielnić.•

W tym roku przypada jubileusz 70-lecia 
panowania brytyjskiej monarchini Elżbie-
ty II. Z tej doniosłej okazji brytyjska sieć 
pubów Greene King rozdawała za darmo 
piwo. Nie zrobiła tego jednak w celach 
charytatywnych, tylko dlatego, że ich pier-
wotny plan dotyczący sprzedaży złotego 
trunku był niemożliwy do zrealizowania. 

Jednym z pomysłów sieci na uczcze-
nie platynowego jubileuszu była pro-
mocja piwa w 400 prowadzonych przez 
nią pubach. Miała ona polegać na tym, 
że klienci mogliby kupić jedną pintę 
Greene King IPA za 6 pensów – czyli 
tyle, ile kosztowała w 1952 roku, gdy 
Elżbieta została królową. Goście byliby 
na pewno zadowoleni z takiej podróży 
w czasie, gdy wszystko było tańsze, a in-
flacja nie szalała. Niestety okazało się, 
że taka akcja łamałaby warunki koncesji 
na sprzedaż alkoholu – zabrania ona 
bowiem sprzedaży poniżej określonej 
ceny. Sieć pubów ogłosiła więc, że każdy 
klient, który w dniu obchodów użyje 
kodu „1952”, dostanie jedną pintę za dar-
mo. Taką promocją poddani królowej 
powinni być zachwyceni.

CHERNIGIWSKE W KRAJU PRALIN
Belgijski koncern AB InBev ogłosił, 

że wprowadza na rynek najpopularniej-
sze ukraińskie piwo. Jego nazwa pocho-
dzi od miasta Czernihów, gdzie powstał 
pierwszy ukraiński browar. Cały zysk 

ze sprzedaży Chernigiwskego firma 
przeznaczy na pomoc walczące-
mu krajowi. Przewidywana kwota 
jest niebagatelna – 5 mln euro trafi 
do ukraińskich organizacji pomocy hu-
manitarnej, między innymi do Caritasu. 
Piwo będzie warzone w zakładach w Leu-
ven w północnej Belgii. Chernigiwske bę-
dzie dostępne w sieciach supermarketów 
Colruyt, Carrefour i Delhaize oraz bel-
gijskich barach i restauracjach. Wejdzie 
również do sprzedaży w Wielkiej Bryta-
nii. Po agresji armii Putina na Ukrainę 
wszystkie fabryki belgijskiego giganta 
piwowarskiego (ma w portfolio na przy-
kład marki Budweiser i Corona) w Rosji 
zostały zamknięte. 

PIWO Z ODZYSKU…
Singapurska instytucja rządowa nad-

zorująca sieć wodociągową nawiązała 
współpracę z miejscowym browarem 
Brewerkz, a jej owocem jest świeżo 
uwarzone NEWBrew. To pierwsze piwo, 
które powstało przy użyciu wody odzy-
skanej z… kanalizacji. Agencja odpo-
wiedzialna za gospodarkę wodną w tym 
państwie przekonuje, że piwo wytwa-

rzane jest z ich własnej, 
bardzo czystej i wysokiej 
jakości wody z recyklingu. 
Piwowarzy zachwalają, 
że jest to odporne na wa-
runki pogodowe źródło, 
które można bez końca 

poddawać recyklingowi. Zuży-
ta woda jest uzdatniana w za-

kładach oczyszczania za pomo-
cą zaawansowanych technologii 

membranowych i dezynfekcji ultrafio-
letowej. Akcja ta ma przede wszystkim 
cel edukacyjny i ekologiczny – pokazać, 
że warto oszczędzać wodę oraz że w pro-
cesie recyklingu można uzyskać róż-
norodne, pełnowartościowe produkty. 
Browar Brewerk chce jednak na nowym 
piwie również zarabiać, sprzedaje bo-
wiem sześciopak NEWBrew Tropical 
Blonde po 27 dolarów singapurskich, 
czyli 85 złotych.

…I Z POMIDORÓW
Kolejny raz piwowarzy dają dowód, 

że piwo można zrobić praktycznie 
ze wszystkiego. NAMS, jedno z fińskich 
gospodarstw, uprawiających pomidory 
w szklarni o powierzchni 5 hektarów, 
nie chcąc marnować części wytworzo-
nych plonów, skontaktowało się z lokal-
nymi browarami. Spośród nich wybra-
ło jeden, do którego trafiły warzywa. 
Do produkcji piwa użyto najdojrzalszych 
pomidorów, które wciąż są smaczne, ale 
stały się zbyt miękkie, by sprzedawać 
je w sklepach. Promocja trunku odbywa 
się pocztą pantoflową, a firma nie na-
stawia się na zysk, tylko chce pokazać, 
że ich warzywa mają wysoką jakość nie-
zależnie od formy, w jakiej są podawane.

 MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
BABA DIABŁU BY ŁEB URWAŁA.
Nagrodę wylosował: SZYMON JEZIERSKI.
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Drogi – dosłownie i w przenośni – węgiel znalazł się 
w ostatnich tygodniach w centrum politycznej debaty. 
Mówi się o nim tym więcej, im większe wydają się braki 
surowca na rynku. 

Opozycja domaga się ukrócenia spekulacji cenowych, 
a za obecną sytuację obwinia rząd. Ten zapewnia, że wę-
gla – krajowego i z importu – nie zabraknie; zapowiada 
też wsparcie dla ogrzewających domy tym paliwem. 
Pełna polityczna zgoda panuje w zasadzie tylko w jed-
nym – to dobrze, że nie importujemy już węgla z Rosji. 
Wprowadzone embargo na paliwa z tego kraju to jedna 
z głównych przyczyn niedoboru węgla.

PREMIER: WĘGLA BĘDZIE 
WIĘCEJ I BĘDZIE TAŃSZY

– Wprowadzimy program zwiększenia wydobycia 
węgla w polskich kopalniach. W momencie, kiedy za-
czną się zakupy węgla na sezon zimowy, chcemy, żeby 
cena była taka, jaka była przed gwałtowną zwyżką 
związaną z nałożonym embargo na Rosję. I zrobi-
my to – zadeklarował 9 czerwca w Sejmie premier 
Mateusz Morawiecki i zapewnił, że rząd pracuje nie 
tylko nad zakupami węgla, ale też nad mechanizmami 
jego dystrybucji, aby ominąć łańcuszek pośredników.  
– Po to, by nie zarabiali na tym pośrednicy, tylko aby 
Polacy mieli jak najtańszy węgiel – tłumaczył szef 
rządu. Kilka dni wcześniej, podczas wizyty w Sta-
lowej Woli, premier obiecał, że niebawem pozna-
my szczegóły dotyczące zmian w dystrybucji węgla.  
– Chcemy zrekompensować deficyt węgla, który się 
pojawił na skutek embarga na rosyjski węgiel, poprzez 
zwiększenie wydobycia, z drugiej strony poprzez ści-
ganie węgla z innych krajów świata jak na przykład 
Australia, Kolumbia czy RPA – mówił premier, gwa-
rantując, że stosowne kontrakty zostały już zawarte. 
– Wkrótce przedstawimy szczegóły rozwiązania tego 
tematu, w ślad za słowami Jarosława Kaczyńskiego, 
że na pewno nie zostawimy Polaków z ceną 2,5–3 tys. 
złotych. Na pewno ta cena będzie akceptowalna, mniej 
więcej na takim poziomie, z jakim Polacy się stykali, 
zanim Putin nie napadł na Ukrainę i nie wywołał 
inflacji w cenach węgla – deklarował Morawiecki. 
Wcześniej, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości 

w podwarszawskich Markach, prezes tej partii zapo-
wiedział, że osoby opalające domy węglem będą mogli 
liczyć na cenę „na poziomie tej, która była jeszcze 
do niedawna”. – Z całą pewnością to zrobimy; to jest 
na pewno dla tych, którzy mają trudno i których by-
śmy skazywali na to, że nie będą mogli mieć w zimie 
ogrzanych mieszkań – zapewniał Jarosław Kaczyński.

DLA KOGO 4 MILIARDY? 
Nad szczegółowymi rozwiązaniami pracuje obecnie 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. – Aby zwiększyć 
dostępność, przekierujemy cały polski węgiel – przy 
zwiększeniu wydobycia – do sklepów, składów Polskiej 
Grupy Górniczej – zapowiada szefowa tego resortu 
Anna Moskwa, dodając, że rząd wspomoże sprzedaw-
ców oferujących węgiel po „akceptowalnej cenie”.  
– Wprowadzimy w najbliższych dniach rozwiązanie 
ustawowe, które będzie kompensowało tym podmio-
tom, które zdecydują się po cenie akceptowalnej – 
na dzisiaj to jest ta cena, którą oferuje PGG, cena najniż-
sza na rynku. Jeśli te podmioty zdecydują się po takiej 
cenie dostępne zapasy przekazać do odbiorców indywi-
dualnych, zapewnimy im kompensatę. O kwotach bę-
dziemy mówili w najbliższych dniach – mówiła podczas 
czerwcowej konferencji prasowej Anna Moskwa. Kilka 
dni później w Sejmie minister poinformowała, że PGG 
jest w trakcie zawierania ze wszystkimi pośrednikami 
umów franczyzowych, które gwarantują cenę taką 
samą, jaka jest w e-sklepie Grupy. Zaapelowała, by nie 
ulegać panice i nie kupować drogiego węgla. Wiceszef 
resortu klimatu Jacek Ozdoba potwierdził później, 
że szykowany jest program wsparcia dla gospodarstw 
ogrzewających domy węglem. – Zabezpieczono ponad 
4 mld złotych na wsparcie. To jest wsparcie, które obej-
mie ponad 7 mln polskich gospodarstw – poinformował 
w Sejmie wiceminister, odpowiadając na pytanie grupy 
posłów Lewicy.

ENERGETYCE WĘGLA NIE ZABRAKNIE
Wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik 

potwierdza, że w tym roku krajowe wydobycie węgla 
wzrośnie o około 1,5 mln ton, zaś – oprócz wzrostu 
krajowej produkcji – zablokowany import węgla z Rosji 
będzie zastąpiony importem z innych kierunków. Od-
powiadając w Sejmie na pytanie grupy posłów Koalicji 

Obywatelskiej, Piotr Pyzik zapewnił, że działający w re-
sorcie klimatu i środowiska zespół zajmuje się obecnie 
synchronizacją importu węgla oraz realnych możli-
wości wydobywczych polskich kopalń, by zapewnić 
dostępność tego surowca dla odbiorców – w kontekście 
braków węgla spowodowanych embargiem na paliwo 
z Rosji. Wiceminister przyznał, że obecnie na rynku 
węgla energetycznego panuje bardzo trudna sytuacja 
cenowa i podażowa, co jest efektem wydarzeń ostatnich 
miesięcy. – Nastąpiła istotna zmiana sytuacji geopoli-
tycznej. Wojna w Ukrainie zaburzyła dotychczasowy 
ład – w konsekwencji pozrywane zostały istniejące 
łańcuchy dostaw, co wywołało kryzys energetyczny 
i przełożyło się na ograniczenie importu surowców 
energetycznych na terytorium UE i wzrost ich cen – 
tłumaczył posłom wiceszef MAP. Zapewnił, że problem 
niedoborów węgla nie dotyczy dużej energetyki, która 
jest największym konsumentem tego paliwa oraz naj-
większym odbiorcą węgla z polskich kopalń. – Ener-
getyka ma zabezpieczone dostawy węgla dzięki temu, 
że już w poprzednich latach ograniczała wykorzystanie 
węgla importowanego na rzecz węgla z polskich kopalń. 
W najtrudniejszej sytuacji aktualnie są podmioty, które 
dotychczas korzystały z węgla importowanego, oraz 
odbiorcy indywidualni zaopatrujący się przez pośred-
ników – przyznał w parlamencie Piotr Pyzik.

Wprowadzimy w najbliższych dniach 
rozwiązanie ustawowe, które będzie 
kompensowało tym podmiotom, które 
zdecydują się po cenie akceptowalnej – 
na dzisiaj to jest ta cena, którą oferuje PGG, 
cena najniższa na rynku. Jeśli te podmioty 
zdecydują się po takiej cenie dostępne zapasy 
przekazać do odbiorców indywidualnych, 
zapewnimy im kompensatę. O kwotach 
będziemy mówili w najbliższych dniach – 
mówiła podczas czerwcowej konferencji 
prasowej Anna Moskwa.

NIEPOKÓJ W SAMORZĄDACH

Braki i ceny węgla niepokoją śląskich samorzą-
dowców, którzy boją się, że zabraknie opału między 
innymi na potrzeby szkół i innych miejskich placówek. 
Śląski Związek Gmin i Powiatów, skupiający ponad  
150 samorządów z województwa śląskiego, zaapelował 
do rządu o pilne podjęcie zdecydowanych i komplekso-
wych działań dotyczących cen i dostępności materiałów 
opałowych. – Chcemy, aby rząd podszedł do problemu 
w sposób systemowy, ponieważ stwierdzamy, że ist-
nieje zjawisko spekulacji cenami tego paliwa. Jeżeli 
nie będzie rozwiązań systemowych, może się okazać, 
że nasi mieszkańcy, ale też miejskie jednostki – szkoły, 
domy kultury i inne obiekty publiczne – nie będą w sta-
nie zabezpieczyć opału – tłumaczył przewodniczący 
zarządu związku, prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 
Zgromadzeni w Lublińcu śląscy samorządowcy ocenili, 
że potrzebne są pilne działania służące „równoważeniu 
interesów odbiorców paliw i energii, ze szczególnym 
uwzględnieniem samorządów, w stosunku do intere-
sów przedsiębiorstw energetycznych i pośredników 
na rynku sprzedaży surowców opałowych poprzez 
odpowiednio skonstruowane instrumenty osłonowe”.  
– Apelujemy o zagwarantowanie dostępności materia-
łów opałowych dla mieszkańców oraz dla samorządów, 
które pozwolą zapewnić podstawowe usługi publiczne, 
a także o zagwarantowanie cen zakupu tych materiałów 
z ograniczeniem horrendalnych marż pośredników – 
napisano w stanowisku związku.
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Czarne paliwo w centrum uwagi

Nasz drogi węgiel

Problem niedoborów węgla nie dotyczy dużej energetyki, która jest największym konsumentem tego paliwa oraz największym odbiorcą 
węgla z polskich kopalń
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