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Kwalifikowani dostawcy: 
łatwiejszy zakup, uczciwa cena
PGG szuka partnerów do prowadze-
nia firmowych składów.

STRONA 3

Magazyny energii  
mogą być tańsze

W Polsce powstanie gigafabryka 
baterii.
� STRONA 4

Tysiąc rozmów, dziesiątki pytań
Podziemny pożar wciąż nie pozwa-
la na wejście w rejon katastrofy 
w Pniówku.
� STRONA 5

Wspólnie dbajmy 
o dobrą jakość powietrza

Jedno z najpoważniejszych środowi-
skowych zagrożeń dla zdrowia.

STRONA 8

Dziesięć lat  
platform Volkswagena

Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

100-LECIE WUG. Gala w Katowicach

Podziękowania za trud
Nadzór górniczy od 100 lat dba o bezpieczeństwo w polskich kopalniach. Z tej okazji redakcja 

Nowego Górnika składa wszystkim byłym i obecnym pracownikom Wyższego Urzędu Górniczego 
podziękowania za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie w wykonywaną pracę.  

Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych jubileuszy, które będą podkreślały wyjątkową troskę 
o pracowników sektora górniczego. W setną rocznicę nadzoru górniczego przyjmowaliście Państwo 

gratulacje, życzenia i podziękowania za dotychczasowy trud.  
Redakcja Nowego Górnika życzy Państwu, abyście z taką sympatią spotykali się 

w Waszej codziennej pracy.
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S. 4

Temat na czasie
Wicepremier Jacek Sasin: – To, że mamy 
jeszcze wydobycie węgla, 
jest zasługą 
PiS.
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Odporni na fakty

W iara części brukselskich urzędników w sprawczą 
moc ich słów, koncepcji i planów jest zadziwiająca. 

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę wydawało mi się, 
że w ich myśleniu zwycięży realizm. Niestety oni wciąż 
żyją w świecie własnych idei i są odporni na fakty.

W ciągu kilkunastu dni czerwca Holandia, Austria 
i Niemcy zapowiedziały, że złagodzą ograniczenia 

dla elektrowni węglowych po tym, jak rosyjski Gaz-
prom znacznie zredukował ilość dostarczanego gazu. 
Decyzja ze wszech miar rozsądna. Jaka jest reakcja 
części urzędników i aktywistów ekologicznych? Są obu-
rzeni, ponieważ ta decyzja podważa ich ambicję, aby 
unijna gospodarka stała się neutralna klimatycznie do  
2050 roku. Proszę zwrócić uwagę – zapowiada się ol-
brzymie kłopoty w zaspokojeniu potrzeb energetycz-
nych praktycznie całej unijnej gospodarki, wciąż zma-
gamy się z konsekwencjami gospodarczymi pandemii, 
na rynku paliw i energii panuje chaos wywołany przez 
Rosję i jedynym proponowanym lekarstwem jest reali-
zacja ambitnych celów klimatycznych. 

Za pół roku zacznie się zima. Czy w ciągu sześciu mie-
sięcy powstanie tyle instalacji w sektorze odnawialnej 

energetyki, że będziemy mogli zrezygnować z dodatko-
wej energii z węgla? Nie powstanie. Nie ma najmniej-
szych szans, żeby nawet w ciągu najbliższych kilku lat 
energetyka odnawialna całkowicie zastąpiła paliwa 
kopalne. Europa stoi przed wyborem: albo pogodzi się 
na jakiś czas z węglem, albo będzie musiała zrezygno-
wać z planów całkowitego odcięcia się od dostaw paliw 
z Rosji. Rezygnacja z tych planów oznacza, że będziemy 
finansować rosyjską machinę wojenną. 

Zadziwiające jest, że nawet realne zagrożenie rozsze-
rzeniem wojny z Ukrainą na inne kraje, członków 

Unii Europejskiej i NATO (czym Rosja coraz częściej gro-
zi), nie jest w stanie podziałać otrzeźwiająco na unijne 
elity.  
 •

A nie mówiłem…

To smutne, że dopiero wojna uzmysłowiła wielu oso-
bom, jaką rolę w europejskiej gospodarce może pełnić 

węgiel. Przez lata spychany na margines nowoczesnej 
gospodarki, stał się czarną kulą u nogi Unii Europejskiej 
w jej dynamicznym marszu ku zielonej przyszłości. Teraz 
kraje walczące o zieloną gospodarkę szukają ratunku dla 
swojej energetyki w węglu. Ofiarą antywęglowej kampa-
nii jesteśmy także my. 24 lutego okazało się, jak niebez-
pieczna i katastrofalna w skutkach okazała się polityka 
dekarbonizacji za wszelką cenę, a dokładnie za cenę, 
którą płaci teraz Ukraina. Lata pompowania setek miliar-
dów euro rocznie do Rosji w zamian za gaz, który miał 
być tanim i przejściowym paliwem na drodze do zielonej 
gospodarki, wzmocniły potencjał militarny Rosji. 

Rosyjskie zagrożenie bagatelizowano. Bagatelizowano 
także rosnące uzależnienie UE od rosyjskich su-

rowców. Niestety my także nie do końca zdawaliśmy 
sobie sprawy z tego, co planuje Rosja. Dlatego przez 
lata jedyny pomysł dla górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce można było opisać jednym słowem – likwi-
dacja, właściwie lepsze byłyby dwa słowa – likwidacja 
natychmiastowa. 

Pamiętam, z jaką falą krytyki spotykał się mój głos 
sprzeciwiający się reformowaniu górnictwa przez 

likwidację kopalń. Dopiero umowa społeczna dla gór-
nictwa, wynegocjowana przez rząd PiS, pozwoliła zwol-
nić ten proces i rozłożyć go w sensownej perspektywie 
czasowej. Nie będę przypominać lamentu, jaki towarzy-
szył temu porozumieniu ze stroną społeczną. Uciszył go 
dopiero kryzys energetyczny, a wojna odebrała resztę 
złudzeń zwolennikom błyskawicznej dekarbonizacji. 
Dziś nikt nie ma wątpliwości, że węgiel stał się tak 
samo ważnym strategicznie elementem bezpieczeństwa 
Europy jak czołgi czy karabiny. 

Doskonale kwestię tę ujął prezydent Andrzej Duda, 
który powiedział, że dziś wolność na naszym kon-

tynencie oznacza wolność od rosyjskich surowców.  •

F E L I E T O N

Jedenaście dolarów
Wyliczenia przedstawione w drugiej połowie maja br. przez 
Bank Światowy pokazują dodatkowe opłaty nakładane 
na węgiel w roku 2021. Były one o 60 proc. wyższe niż 
w roku 2020 i w skali światowej osiągnęły 84 mld dolarów. 

Chodzi o dodatkowe pieniądze, poza standardo-
wymi opłatami i podatkami wprowadzanymi przez 
wszystkie państwa na każdą formę działalności prze-
mysłowej. O taką kwotę w skali globalnej dodatkowe 
obciążenia podniosły koszt ogrzewania, produkcji prze-
mysłowej wymagającej prądu powstającego ze spalania 
węgla oraz cenę każdego produktu wytworzonego przy 
użyciu energii pochodzącej z węgla.

Krótko mówiąc – tyle pieniędzy wyjęto dodatkowo 
z kieszeni ludzi. Średnio każdy statystyczny mieszkaniec 
Ziemi zapłacił 11 dolarów za to, że węgiel daje się spalać.

Raport dotyczący stanu produkcji węgla i jego 
cen („State and Trends of Carbon Pricing”) wylicza 68 
stosowanych obecnie mechanizmów finansowych –  
36 podatków „węglowych” oraz 32 systemy limitów 
emisji i handlu uprawnieniami do nich. 

Zdaniem autorów raportu to i tak jest mało. Bezpo-
średnie opłaty nakładane na emisje dwutlenku węgla 
obciążają mniej niż 4 proc. światowych emisji tego gazu. 
Z zadowoleniem podkreślono nowe systemy obciążeń 
wprowadzone w Urugwaju oraz trzech stanach USA 
oraz zapowiedziane przez Izrael, Malezję i Botswanę. 

Dobrą wiadomością ma też być drastyczny wzrost 
cen węgla w krajach Unii Europejskiej, Kalifornii, No-
wej Zelandii, Korei Południowej, Szwajcarii i Kanadzie. 
Powszechna korzyść polegać ma na tym, że pozyskane 
środki winny zostać zużyte na trwałe podtrzymanie 
transformacji energetycznej, sfinansowanie reform 
budżetowych lub zostać zainwestowane lokalnie w ra-
mach transformacji związanej z niską emisją. 

Z punktu widzenia dekarbonizacji gospodarki 
za podstawowe uznano w raporcie transgraniczne 
podejścia do określania cen emisji dwutlenku węgla, 
ocenę możliwości, jakie dają rosnące ceny energii, 
oraz nowe technologie i ramy zarządzania wpływające 
na rynki emisji.

Wniosek jest jeden – nacisk na dekarbonizację bę-
dzie rósł, wspierany nie przez zakazy, lecz przez coraz 
wyższe obciążenia cenowe.  ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

PRZEZ KOLEJNE TRZY LATA ZARZĄD WĘGLOKOKSU BĘDZIE PRACO-
WAŁ W DOTYCHCZASOWYM SKŁADZIE – prezesem pozostał To-
masz Heryszek, wiceprezesem ds. handlowych Sławo-
mir Brzeziński, ds. finansowych Łukasz Śmigasiewicz, 
a ds. Grupy Kapitałowej Marek Akciński – zdecydowała 
rada nadzorcza spółki.

W CIĄGU PIĘCIU MIESIĘCY TEGO ROKU WĘGLOKOKS WYPRACOWAŁ 
1,4 MLD ZŁOTYCH PRZYCHODÓW I 103 MLN ZŁOTYCH ZYSKU BRUT-
TO. W całym ub.r. spółka miała 2,1 mld złotych przy-
chodów, 92 mln złotych zysku operacyjnego i 94 mln 
złotych wyniku EBITDA, zaś cała grupa Węglokoksu 
wypracowała 3,6 mld złotych przychodów, 200 mln 
złotych zysku operacyjnego i 380 mln złotych zysku 
EBITDA – poinformowała firma.

SAMORZĄD RYBNIKA ZWRÓCI SPÓŁCE RESTRUKTURYZACJI KO-
PALŃ BLISKO 44 MLN ZŁOTYCH POBRANEGO w latach 2003–2011 
podatku od podziemnych wyrobisk, zaś dzięki porozu-
mieniu w sprawie oprocentowania miasto zaoszczędzi 
około 22 mln złotych na odsetkach – wynika z zawartej 
przez strony ugody.

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA W KATOWICACH ZOSTAŁ POLSKIM 
PARTNEREM MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU PIANOFORTE, w któ-
rym naukowcy z 24 europejskich krajów przez pięć 
lat będą badać wpływ promieniowania jonizującego 

– zarówno tego ze źródeł naturalnych, jak i sztucznych 
– na bezpieczeństwo w różnych dziedzinach życia. 
Budżet projektu to 46 mln euro.

PODTRZYMUJEMY ZAMIAR STWORZENIA DO KOŃCA ROKU NARODO-
WEJ AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – poinformował 
podczas Kongresu 590 wicepremier Jacek Sasin. – Wy-
dzielenie aktywów węglowych grup energetycznych 
do NABE jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego, a jednocześnie umożliwienia 
rozwoju w kierunku odnawialnych źródeł energii; 
to także gwarancja utrzymania energetyki w polskich 
rękach – mówił prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

W ELEKTROWNI KONIN URUCHOMIONO ZASILANY BIOMASĄ BLOK 
ENERGETYCZNY O MOCY 50 MEGAWATÓW. Będzie produkował 
energię elektryczną oraz pełnił funkcję rezerwowego 
źródła ciepła dla już działającego bloku na biomasę, 
zasilającego Konin w ciepło.

ENEA PODPISAŁA LIST INTENCYJNY Z FIRMĄ LAST ENERGY 
w sprawie współpracy w zakresie rozwoju małych reak-
torów jądrowych SMR. Last Energy opracowało projekt 
niewielkiego reaktora o mocy 20 MW oparty na stan-
dardowych rozwiązaniach dla dużych reaktorów.

W JASTROWIU W WIELKOPOLSCE ENEA URUCHOMIŁA SWOJĄ PIERW-
SZĄ FARMĘ FOTOWOLTAICZNĄ – instalacja ma moc 3 MW 

i może zasilać około tysiąca gospodarstw domowych. 
Wybudowaną za 8,4 mln złotych farmę tworzy ponad 
7,4 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 
14,4 tys. mkw. 

TAURON OGŁOSIŁ NOWĄ STRATEGIĘ ZAKŁADAJĄCĄ, ŻE W 2030 
ROKU OKOŁO 80 PROC. WYTWARZANEJ PRZEZ GRUPĘ ENERGII będzie 
pochodzić ze źródeł odnawialnych. Tauron chce zainwe-
stować w tym czasie 48 mld złotych – połowę w segmen-
cie dystrybucji, a ponad jedną trzecią w OZE. W 2030 
roku EBITDA Grupy ma przekroczyć 6,5 mld złotych.

KOMITET STAŁY RADY MINISTRÓW PRZYJĄŁ I SKIEROWAŁ POD 
OBRADY RZĄDU PROJEKT USTAWY LIBERALIZUJĄCEJ REGUŁĘ 10H, 
dotyczącą warunków lokowania lądowych inwestycji 
wiatrowych; niebawem projekt ma znaleźć się w Sej-
mie – poinformował wiceminister klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska.

PKN ORLEN OTWORZYŁ W KRAKOWIE PIERWSZĄ W POLSCE STA-
CJĘ WODOROWĄ, a na ulice małopolskiej stolicy wyjechał 
pierwszy autobus wodorowy linii 128 – będzie kursował 
na trasie Zajezdnia Płaszów – Prądnik Czerwony.

OD 2025 ROKU GRUPA ORLEN planuje uruchomienie 
w Porcie Świnoujście pierwszego na polskim wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego portu instalacyjnego dla morskich 
farm wiatrowych.   •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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Polska Grupa Górnicza ogłosiła nabór 
partnerów, którzy – jako Kwalifikowani 
Dostawcy Węgla – w imieniu spółki będą 
prowadzić składy tego surowca dla od-
biorców indywidualnych, sprzedając wę-
giel po cenie wskazanej przez producen-
ta. Minimalna pojemność takiego składu 
to 600 ton, partnerzy muszą też zapewniać 
między innymi transport, rozładunek i za-
ładunek węgla. 

Działająca na zasadach franczyzy 
nowa sieć ma zastąpić aktualną formułę 
autoryzowanych sprzedawców węgla.  
– Musimy chronić nasz rynek. Nie chce-
my doprowadzić do tego, żeby ogrze-
wanie domu kosztowało 17 tys. złotych. 
Spółka musiała zmienić formułę sieci, 
aby uzyskać większą zarządzalność ca-
łym procesem sprzedaży. Spekulacyjne 
wydarzenia na rynku stworzyły sytu-
ację nie do zaakceptowania – tłumaczył 
na antenie regionalnego Radia EM pre-
zes PGG Tomasz Rogala.

PORZĄDNIE I Z ZYSKIEM, 
ZA ROZSĄDNĄ CENĘ
Zadaniem nowej sieci Kwalifikowa-

nych Dostawców Węgla (KDW) będzie 
wykonywanie usług logistycznych przy 
dostawie węgla do gospodarstw domo-
wych. – Oferta skierowana jest do firm 
o profilu często rodzinnym, z odpowied-
nimi możliwościami technicznymi, które 
chcą żyć właśnie z takiej obsługi logi-
stycznej węgla. Natomiast zarobki mu-
szą być rozsądne, żeby nie powodować 
ogromnych marż i kosztów dla naszych 
klientów indywidualnych. Akces zgłasza-
ją firmy otwarte na współpracę. Nasza 
oferta jest atrakcyjna – każdy, kto się 
w nią wczyta, dostrzeże w niej możli-
wość normalnego zarobkowania i funk-
cjonowania. Chybione są zarzuty, że nie 
będzie za co utrzymać składu opałowe-
go. W naszej propozycji jest przestrzeń 
na to, by porządnie i z zyskiem wyko-
nywać usługę dostaw węgla – zapewnia 
Tomasz Rogala.

NIE DLA IMPORTERÓW WĘGLA
Aby zostać partnerem największej 

górniczej spółki, skład musi mieć po-
jemność co najmniej około 600 ton wę-
gla. Surowiec musi być przechowywany 
w oddzielnych, oznaczonych pryzmach 
lub boksach. Podłoże musi być utwar-
dzone, a skład ogrodzony i monitorowa-
ny, ze zdalnym dostępem do podglądu 
z kamer dla PGG. Skład musi też być 
ubezpieczony i mieć niezbędną in-
frastrukturę: legalizowaną wagę oraz 
odpowiednie samochody, zdolne ode-
brać z kopalni co najmniej 25 ton wę-
gla, a odbiorcom finalnym dostarczać 
zamówione przez nich ilości rzędu  
3–5 ton – chodzi o to, by możliwy był tak-
że dojazd małym pojazdem do trudnodo-
stępnych posesji. Wskazany jest dostęp 
składu do bocznicy kolejowej. O part-
nerstwo nie mogą starać się firmy, które 
w latach 2019–2022 prowadziły import 

węgla. Do obowiązków partnera będzie 
należał między innymi transport węgla 
z kopalń do składu, jego rozładunek, 
zważenie oraz załadunek i wydanie pali-
wa klientowi w ciągu 48 godzin od odbio-
ru surowca z kopalni. Partnerzy, którzy 
przystąpią w tym zakresie do programu, 
będą też mogli samodzielnie kupować 
węgiel z PGG, aby sprzedawać go później 
swoim klientom, jednak maksymalną 
cenę sprzedaży określi producent.

OBLEGANY E-SKLEP
Trzecim najważniejszym – obok 

sprzedaży węgla bezpośrednio w kopal-
niach oraz nowej sieci Kwalifikowanych 
Dostawców Węgla – kanałem dystrybucji 
węgla opałowego jest sklep internetowy, 
za pośrednictwem którego największa 
górnicza spółka dostarczyła w tym roku 
już ponad 400 tys. ton paliwa dla 110 tys. 
domów. Co tydzień na sesje sprzedażowe 
we wtorki i czwartki trafia 25–40 tys. 
ton węgla. Zakupy w sklepie interneto-
wym wymagają cierpliwości, bo ponad 
100 tys. chętnych na sekundę odwie-
dza platformę zakupową, która nie była 
przygotowana na tak ogromy wzrost po-
pytu. Wcześniej przez rok sprzedawano 
w e-sklepie kilka tysięcy ton miesięcznie 
– obecnie kilkadziesiąt tysięcy ton w ty-
godniu. Spółka zapewnia, że monitoruje 
prawidłowość ruchu w e-sklepie i jest 
w stanie wykryć nieuczciwe praktyki za-
kupowe. Nic dziwnego, że uwagę spółki 
szybko zwróciła firma z Małopolski, któ-
ra w krótkim czasie w imieniu klientów 
detalicznych odebrała duże ilości opału. 
W efekcie właściciel i dwaj pracownicy 
składu opałowego usłyszeli zarzuty oszu-
stwa i fałszerstwa.

Polska Grupa Górnicza zapewnia, 
że ściśle współpracuje z organami 
ścigania, by wyeliminować 
nieprawidłowości utrudniające 
indywidualnym odbiorcom 
bezpośredni zakup węgla 
w e-sklepie. 

CWANIACY ODPOWIEDZĄ 
ZA OSZUSTWA I FAŁSZERSTWA

Przestępczy proceder polegał na za-
kładaniu fałszywych kont w sklepie in-
ternetowym, z wykorzystaniem auten-
tycznych danych byłych klientów składu 
opałowego. W ten sposób pracownicy 
składu kupowali węgiel, a żeby go ode-
brać, posługiwali się podrobionymi 
dokumentami i pełnomocnictwami. 
Śledczy szacują, że nieuczciwie zaku-
piono w ten sposób co najmniej kilkaset 
ton węgla za kilkaset tysięcy złotych. 
– Ponadto pracownicy składu, pod pre-
tekstem dostarczenia swoim byłym 
klientom węgla i nie informując ich, 
że ich dane posłużyły do zakupu węgla 

w sklepie internetowym PGG, wyłudzali 
od nich deklaracje składane do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
– dokumentu niezbędnego do odbioru 
węgla z kopalni – poinformowała ślą-
ska policja. Taka deklaracja potwierdza, 
że nabywca ma w gospodarstwie do-
mowym czynną instalację opalaną wę-
glem, który kupuje na własne potrzeby 
do ogrzewania domu i wody użytkowej. 
Właściciel składu opałowego i kierow-
ca zostali zatrzymani podczas odbioru 
kolejnej partii nieuczciwie zakupione-
go węgla; później zatrzymano jeszcze 
dwóch pracowników składu. Podejrzani 
przyznali się do winy i zostali objęci do-
zorem policyjnym oraz 50-tysięcznymi 
poręczeniami majątkowymi. Grozi im 
do ośmiu lat więzienia. Ostatecznie za-
rzutów nie usłyszał kierowca uczestni-
czący w odbiorze węgla z kopalni.

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
WYKRYJE BOTY
Polska Grupa Górnicza zapewnia, 

że ściśle współpracuje z organami 

ścigania, by wyeliminować nieprawi-
dłowości utrudniające indywidual-
nym odbiorcom bezpośredni zakup 
węgla w e-sklepie. – Notujemy próby 
licznych włamań na serwery sprze-
dażowe w trakcie sesji czy usiłowania 
automatycznych zakupów za pomocą 
botów zakupowych. Wszystkie takie 
próby są skutecznie blokowane, ponie-
waż – przewidując komplikacje i skalę 
popytu – aby wyłowić wszelkie podej-
rzane zachowania, wdrożyliśmy wiele 
nowoczesnych zabezpieczeń informa-
tycznych, w tym opartych na mechani-
zmach sztucznej inteligencji – wyjaśnia 
Tomasz Rogala. Spółka przestrzega, 
by w żadnym wypadku nie udostępniać 
komukolwiek danych personalnych 
i bankowych, których używa się do sfi-
nalizowania transakcji w e-sklepie. 
PGG apeluje także, by nie korzystać 
z oferty fałszywych pośredników, pró-
bujących wyłudzać pieniądze w za-
mian za rzekome ułatwienie zakupów.

HK

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

Wejdź na stronę: www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 438 8000

OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki, 
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie, 
Nagrodę coroczną wypłacaną 
w lipcu, 
Nagrodę miesięczną za frekwencję.

Więcej benefitów znajdziesz 
na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny  i Twoich finansów.

Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy nowych pracowników.  

Zatrudnimy 

spawaczy, ślusarzy
i operatorów 
obróbki skrawaniem

PGG szuka partnerów do prowadzenia firmowych składów

Kwalifikowani dostawcy: 
łatwiejszy zakup, uczciwa cena
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Budowę w Polsce fabryki baterii zapowie-
działa firma Impact Clean Power Techno-
logy, która już od kilku lat wytwarza bate-
rie, między innymi dla autobusów Solarisa. 
Moce produkcyjne są liczone w gigawa-
togodzinach pojemności baterii rocznie, 
więc zakład w pełni zasługuje na miano 
gigafabryki. Impact chce cały łańcuch do-
staw zmieścić w Europie. 

W Polsce magazyny energii oparte 
na technologiach bateryjnych są dopie-
ro na początku swojej drogi rozwoju. 
U dużych operatorów dystrybucyjnych 
ta technologia wciąż jest w fazie badań 
i testów. 

Enea Operator zakończyła testy pię-
ciu wykonanych w różnych technolo-
giach magazynów o mocy znamionowej 
100 kW każdy. Jeszcze w tym półroczu 
ma zacząć budowanie dwóch większych 
magazynów w dwóch wybranych tech-
nologiach. Sprawdza także zastosowanie 
wodoru jako stabilizatora sieci.

Tauron Nowe Technologie ma usługę 
„szytą na miarę”, oferującą fotowoltaikę 
wraz z magazynami energii. Widzimy 
zainteresowanie przedsiębiorców ma-
gazynami energii. Coraz częściej wie-
dzą, że magazyn energii jest potrzebny, 
na przykład jako stabilizator w wypadku 
procesów technologicznych szczególnie 
czułych na problemy z energią. Z drugiej 
strony część firm widzi w tym możliwość 

zarobku – gromadzenie energii w czasie, 
kiedy jej produkcja jest tania, a sprzedaż 
w tych godzinach, w których energia 
drożeje. 

ZMIANY LEGISLACYJNE 
WYMUSZĄ UPOWSZECHNIENIE 
SIĘ MAGAZYNÓW
Rozwój magazynów energii w tech-

nologii bateryjnej przyspieszą także 
zmiany legislacyjne – polski rynek do-
szedł już do momentu, w których sieć 
nie była w stanie podołać roli „maga-
zynu” dla rosnącej liczby prosumentów 
wytwarzających energię z domowej 
fotowoltaiki. 

Na razie największą barierą są kosz-
ty – baterie, oparte na celach litowo-jo-
nowych, są potrzebne w coraz większej 
liczbie. Chcą ich szybko rosnące segmen-
ty elektronarzędzi bateryjnych, sprzętu 
AGD i różnego typu pojazdów, od rowe-
rów i hulajnóg, przez wózki widłowe, 
samochody elektryczne, po autobusy 
i ciężarówki z takim napędem. Wyso-
ka cena baterii sprawia, że zbudowane 
z nich magazyny są bardzo drogie. 

DO MAGAZYNÓW NAJLEPIEJ 
BATERIE Z SAMOCHODÓW
Może to zmienić zastosowanie w ma-

gazynach baterii, które już „wysłużyły 
się” w samochodach czy autobusach 
elektrycznych. Niestety na razie rynek 

tych pojazdów jest jeszcze w dość wcze-
snym etapie rozwoju i zwroty baterii 
są niewielkie. Żywotność baterii w samo-
chodach osobowych wynosi zwykle oko-
ło pięciu lat, a w autobusach, pociągach 
czy pojazdach heavy duty żywotność jest 
przedłużona do 10–12 lat. Pojawienie się 
na rynku większej liczby baterii, któ-
re już są za słabe dla samochodów, ale 
wystarczające dla magazynów energii, 
to kwestia kolejnych trzech–pięciu lat.

Prace nad magazynami opartymi 
na bateriach z drugiego rynku zapo-
wiada polska firma Impact Clean Po-
wer Technology. Od pięciu lat produkuje 
zestawy bateryjne dla autobusów elek-
trycznych i spodziewa się, że w ciągu 
kilku lat ich baterie zaczną wymagać 
wymiany. – Za trzy–pięć lat przewidu-
jemy powrót z tego rynku dziesiątków 
megawatogodzin baterii, które w nisko-
kapeksowym modelu będzie można wy-
korzystać w magazynach energii, uzu-
pełniających instalacje fotowoltaiczne 
czy wodorowe. Poprawi to rentowność 
takich instalacji, bo dziś nowe magazyny 
energii są po prostu za drogie, by się do-
brze komercjalizować w zestawie z OZE 
– mówi Bartek Kras, prezes Impact Clear 
Power Technology.

WSZYSTKIE ELEMENTY BATERII 
MAJĄ POCHODZIĆ Z EUROPY

Impact produkuje baterie w Polsce 
już od wielu lat (głównie na eksport) 
i ma już moce produkcyjne na poziomie 
pojemności prawie 1 MWh energii dzien-
nie. Zapowiadany na najbliższe lata skok 
zapotrzebowania sprawia jednak, że te 
moce produkcyjne są już niewystarcza-
jące. – Chcemy zbudować fabrykę, która 
będzie miała moce wytwórcze o skali 
gigawatogodzin rocznie. Będzie miała 
moce produkcyjne na poziomie 2 GWh, 
a w planach jest powiększenie mocy do  
5 GWh – zapowiedział Bartek Kras. 

Co więcej, spółka chce oprzeć całą 
produkcję na europejskim łańcuchu 
dostaw i to od samego początku, czyli 
od produkcji cel bateryjnych, które obec-
nie w przeważającej części są sprowa-
dzane z Azji. – W Europie powstaje kilka 
zakładów, z którymi podpisaliśmy już 
wstępne umowy. Wszystkie elementy, 
które składają się na nasze magazyny, 
będą pochodziły z europejskich fabryk 
– powiedział prezes Impact Clear Power 
Technology.

Na razie nie ma jeszcze szczegóło-
wych informacji dotyczących tej inwe-
stycji. Na Europejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach, który odbył się 
w końcu kwietnia, Bartek Kras dekla-
rował, że w ciągu kilku tygodni spółka 
ogłosi szczegóły swoich planów. 

JAN STORA

W Polsce powstanie gigafabryka baterii

Magazyny energii mogą być tańsze

– To, że w ogóle mamy jeszcze dzisiaj 
w Polsce wydobycie węgla, to zasługa 
rządów Prawa i Sprawiedliwości – prze-
konywał w Sejmie wicepremier, minister 
aktywów państwowych Jacek Sasin. W ten 
sposób odpowiedział klubowi Konfede-
racji, który domagał się pilnej sejmowej 
debaty w sprawie rynku węgla i skali wy-
dobycia tego surowca w Polsce. – Dzi-
siaj odbudowujemy polskie górnictwo 
po latach wygaszania. Również planuje-
my i wdrażamy inwestycje, które pozwolą 
nam w najbliższych latach mieć więcej 
węgla. Bardzo proszę, nie przeszkadzajcie 
nam w tym, my sobie z tym poradzimy – 
zapewniał szef MAP.

PALIWA KOPALNE 
WCIĄŻ FUNDAMENTEM 
BEZPIECZEŃSTWA 
ENERGETYCZNEGO

Kilka dni wcześniej wicepremier 
odwiedził podlubelską kopalnię Bog-
danka, gdzie podpisano list intencyjny 
w sprawie przejęcia przez Skarb Pań-
stwa 64,57 proc. akcji spółki Lubelski 
Węgiel Bogdanka od Grupy Enea – tak-
że kontrolowanej przez Skarb Państwa. 

Sasin podkreślał, że bezpieczeństwo 
energetyczne to jeden z elementów 
suwerenności każdego państwa. 
 – Transformacja energetyczna w Pol-
sce postępuje – planujemy nowy miks 
energetyczny, który będzie opierał się 
z jednej strony o odnawialne źródła 
energii, z drugiej – o energetykę jądro-
wą. Ale ten proces musi postępować 
w takim tempie i w taki sposób, aby 
bezpieczeństwo energetyczne Polski 
nie było ani przez chwilę zagrożone 
– mówił minister, potwierdzając, iż 
w dalszym ciągu fundamentem bez-
pieczeństwa energetycznego kraju 
jest energetyka oparta na górnictwie 
i źródłach kopalnych – przede wszyst-
kim na węglu kamiennym, ale rów-
nież brunatnym. Wicepremier ocenił, 
że przejęcie akcji Bogdanki przez Skarb 
Państwa jest korzystną decyzją. – De-
cyzją, która nie była przecież łatwa, 
bo oznacza również wydatkowanie 
z budżetu państwa znaczących środ-
ków finansowych w sytuacji, kiedy 
wyzwania stojące przed Polską są bar-
dzo duże. Niemniej ta decyzja zapadła 
jednogłośnie na rządzie; nie było ani 
jednego głosu, który wyrażałby inne 

zdanie – zaznaczył Jacek Sasin. List 
intencyjny w sprawie nabycia przez 
państwo Bogdanki obowiązuje do koń-
ca 2023 roku. Podczas Kongresu 590 
w podwarszawskim Nadarzynie wice-
premier poinformował, że – jak planuje 
Skarb Państwa – także po przejęciu 
akcji od Enei przez państwo Bogdanka 
pozostanie spółką giełdową.

WICEMINISTER PYZIK: 
MUSIMY ROZMAWIAĆ 
Z KE O ZWIĘKSZENIU 
WYDOBYCIA

Problematyka energetyki i górnic-
twa była szeroko obecna w programie 
czerwcowego kongresu w Nadarzynie. 
Uczestniczący w jednej z debat wice-
minister aktywów państwowych Piotr 
Pyzik przyznał, iż obecnie dochodzi 
do momentu, gdy rozmowy z Komisją 
Europejską muszą pójść w kierunku 
zgody na przynajmniej czasowe zwięk-
szenie wydobycia węgla kamiennego 
w docelowo wygaszanych kopalniach. – 
Musimy patrzeć na ten problem w kate-
goriach nawet okresowego zwiększenia 
wydobycia, ale to wszystko musi być 

przeliczone i wyliczone. Jest to niezwy-
kle trudne – powiedział wiceszef MAP. 
– Musimy patrzeć na bezpieczeństwo 
energetyczne kraju, bo to jest na dzień 
dzisiejszy najważniejsze oręże walki 
o samostanowienie, o naszą suweren-
ność. W związku z tym musimy też 
w przestrzeni węglowej zafunkcjono-
wać troszeczkę dłużej, troszeczkę głę-
biej – przekonywał Piotr Pyzik. Przy-
pomniał, że uruchomienie nowych 
frontów wydobywczych wymaga przy-
najmniej półtora roku przygotowań, 
zaś pełny proces inwestycyjny w tym 
zakresie to nawet dwa–trzy lata. Jed-
nocześnie – podkreślił wiceminister 
– obowiązuje harmonogram zamyka-
nia kopalń, uzgodniony w podpisanej 
ponad rok temu umowie społecznej dla 
górnictwa. – Nie mówimy o tym, że cał-
kowicie ten harmonogram zmienimy, 
ale ewidentnie – w zależności od tego, 
jak rozwinie się sytuacja na Wschodzie 
i na rynkach – będziemy musieli popa-
trzeć na tę kwestię mocniej – oświad-
czył w Nadarzynie pełnomocnik rządu 
ds. transformacji spółek energetycz-
nych i górnictwa węglowego.

MH
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Wicepremier Sasin: – To, że mamy jeszcze wydobycie 
węgla – zasługą PiS
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– Eksperci wyjaśniający okoliczności 
kwietniowej katastrofy w kopalni Pnió-
wek mają do odsłuchania ponad tysiąc 
rozmów nagranych podczas akcji ratow-
niczej – ujawnił przewodniczący komisji 
wyjaśniającej przyczyny i okoliczności 
wypadku, wiceprezes Wyższego Urzędu 
Górniczego Krzysztof Król. 

To między innymi rozmowy ratowni-
ków ze sztabem akcji. Ocena przebiegu 
akcji ratowniczej jest jednym z zadań 
specjalnej komisji powołanej przez pre-
zesa WUG. Odrębne postępowanie pro-
wadzą prokuratura i Okręgowy Urząd 
Górniczy w Rybniku. Dotąd przesłucha-
no około 40 świadków. Kluczowa dla 
ekspertów będzie jednak wizja lokalna 
w miejscu katastrofy. Obecnie wszystko 
wskazuje na to, że jeszcze przez kilka 
miesięcy nie będzie ona możliwa.

WIZJA LOKALNA  
DOPIERO JESIENIĄ?
W wyniku serii wybuchów meta-

nu, do której doszło 20 kwietnia, życie 
w kopalni Pniówek straciło 16 górników 
i ratowników górniczych wysłanych 
na pomoc poszkodowanym. Siedmiu 
z nich zostało za trzema tamami, które 
po katastrofie odgrodziły rejon pożaru 

od pozostałych wyrobisk. Z monitoringu 
sytuacji w otamowanym rejonie wyni-
ka, że nadal jest tam pożar. – Na razie 
nic nie wskazuje na to, żeby wejście tam 
było możliwe w miarę szybko. Rejon jest 
podwójnie schładzany – wodą i azotem. 
Daje to rezultaty, ale nie w takim stopniu, 
żeby można było uznać pożar za wyga-
szony i bezpiecznie do tego rejonu wejść 
– tłumaczył Krzysztof Król podczas kon-
ferencji prasowej po czerwcowym posie-
dzeniu komisji wyjaśniającej przyczyny 
i okoliczności wypadku. Termin kolej-
nego posiedzenia komisji wyznaczono 
wstępnie na 20 września, z możliwością 
przyspieszenia, gdyby sytuacja pozwoliła 
na wcześniejszą wizję lokalną. – Byłbym 
pozytywnie zaskoczony, gdyby udało się 
wejść w ten rejon przed 20 września – 
przyznał wiceprezes Król. Przestrzegł 
przed wydawaniem pochopnych i przed-
wczesnych sądów na temat ewentualnej 
odpowiedzialności za katastrofę.

Dotąd przesłuchano około 
40 świadków. Kluczowa dla 
ekspertów będzie jednak wizja 
lokalna w miejscu katastrofy. 

Obecnie wszystko wskazuje na to, 
że jeszcze przez kilka miesięcy 
nie będzie ona możliwa.

POSZUKIWANIE ISKRY,  
KTÓRA ZAINICJOWAŁA 
WYBUCH
W ramach komisji WUG pracują 

cztery zespoły analizujące poszczegól-
ne aspekty sprawy. Eksperci oceniają 
między innymi zagrożenia metanowe 
i pożarowe w rejonie katastrofy i stoso-
waną tam profilaktykę, prawidłowość 
przewietrzania wyrobisk, charakter pro-
wadzonych prac i ich zgodność z zasa-
dami sztuki górniczej. Wśród głównych 
zadań komisji jest odpowiedź na pytanie, 
jak doszło do nagromadzenia dużej ilości 
gazu w wyrobiskach, a także znalezienie 
inicjału wybuchu metanu. Ten towarzy-
szący złożom węgla bezwonny gaz wy-
bucha w stężeniu od 4,5 do 15 proc., lecz 
aby doszło do zapalenia lub wybuchu, 
coś musi go zainicjować. By wyjaśnić 
okoliczności tragedii, eksperci muszą 
stwierdzić, co w tym przypadku było 
inicjałem wybuchów oraz czy podziem-
ny pożar był ich następstwem, czy też 
zagrożenie pożarowe mogło istnieć tam 

już wcześniej. Badane jest także praw-
dopodobieństwo wystąpienia – obok 
wybuchów metanu – także wybuchu 
pyłu węglowego.

CZESKI RATOWNIK GÓRNICZY 
POMOŻE KOMISJI
Nowym członkiem komisji został 

Josef Kasper, wieloletni szef stacji ra-
townictwa górniczego w czeskiej Ostra-
wie. Jak tłumaczył wiceprezes Król, jest 
to fachowiec z olbrzymim doświadcze-
niem, a przy tym osoba spoza polskiego 
środowiska górniczego, mająca na nasze 
górnictwo spojrzenie z zewnątrz. 

Komisja nie widzi natomiast prze-
ciwwskazań, by jej członkiem pozostał 
prof. Nikodem Szlązak z krakowskiej 
AGH – w mediach pojawiły się w ostat-
nim czasie informacje, że wykonywał 
on wcześniej opracowania na zlece-
nie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak 
tłumaczył wiceprezes Krzysztof Król, 
prof. Szlązak jest jednym z najlepszych 
specjalistów w zakresie zagrożenia me-
tanowego i nie ma żadnych podstaw, 
by kwestionować jego wiarygodność, zaś 
niemal wszyscy wiodący eksperci często 
wykonują prace na zlecenie górniczych 
firm.

 MH

Podziemny pożar wciąż nie pozwala na wejście w rejon katastrofy w Pniówku

Tysiąc rozmów, dziesiątki pytań
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– Głównym zadaniem nadzoru górnicze-
go pozostaje dbanie o bezpieczeństwo 
w nadzorowanych zakładach – podkreślił 
prezes. Minutą ciszy uczczono pamięć 
ofiar niedawnych katastrof w kopalniach 
Pniówek i Zofiówka.

Obchody 100-lecia nadzoru górnicze-
go w Polsce były pierwszymi większymi 
uroczystościami górniczymi od ponad 
dwóch i pół roku – z powodu pandemii 
w minionych dwóch latach w większości 
instytucji odwołano bowiem obchody 
Barbórki. Salę katowickiego centrum 
kultury wypełnili nie tylko przedstawi-
ciele wyższego i okręgowych urzędów 
górniczych, ale też współpracujących 
z nimi instytucji i przedsiębiorstw, par-
lamentarzyści, przedstawiciele władz 
centralnych i samorządów. – Nadzór 
górniczy to profesjonalizm i ogromne 
zaangażowanie; to blask twarzy skupio-
nych nad mapami, liczbami, wykresa-
mi, czujnikami – nad tym wszystkim, 
co świadczy o wyjątkowej trosce o ludzi, 
którzy tam na dole pracują i budują na-
szą gospodarkę – mówił wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek. Podczas akademii 
wręczono przyznane przez prezydenta 
Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe. 
Kierownictwo Wyższego Urzędu Górni-
czego: prezes Adam Mirek oraz wicepre-
zesi Krzysztof Król i Piotr Wojtacha zo-
stali odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi 
Orderu Odrodzenia Polski.

NAJWYŻSZE STANDARDY, 
NAJLEPSZE WARUNKI PRACY
Prezydent Andrzej Duda, który pa-

tronował obchodom jubileuszu 100-lecia 
WUG-u, w skierowanym do zgromadzo-
nych liście podziękował pracownikom 
nadzoru górniczego za ich wysiłek 
na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
w górnictwie. – Niedawne wypadki w ko-
palniach Pniówek i Zofiówka przypomi-
nają nam, jak bardzo niebezpieczna jest 
praca górnika. Tym większe znaczenie 
ma specjalistyczny nadzór górniczy, 
który – dzięki wiedzy, kompetencjom 
i doświadczeniu – może skutecznie eli-
minować zagrożenia i zapewniać bezpie-
czeństwo osobom pracującym w górnic-
twie – podkreślił Andrzej Duda w liście 
odczytanym podczas uroczystości przez 
prezydenckiego ministra Andrzeja Derę. 
– Sto lat nadzoru górniczego w Polsce 
to nie tylko piękna i długa tradycja, ale 
przede wszystkim pamięć instytucjonal-
na i gromadzone przez dziesięciolecia 
kompetencje. Za ten olbrzymi dorobek, 
za 100 lat stania na straży bezpieczeń-
stwa górników i mieszkańców terenów 
górniczych, za państwa gotowość do sta-
wiania czoła największym wyzwaniom 
chcę dziś – jako prezydent RP – gorąco 

podziękować – napisał Andrzej Duda. 
Ocenił, że Polska musi jak najlepiej 
wykorzystywać swoje złoża surowców 
naturalnych. – Nasza niezależność, bez-
pieczeństwo energetyczne, ale także 
przyszłość naszej gospodarki w dużej 
mierze zależy i będzie zależeć od wydo-
bycia surowców i poszukiwania nowych 
złóż. Jednocześnie jako kraj musimy 
dołożyć wszelkich starań, by zapewnić 
jak najwyższe standardy działalności 
górniczej i jak najlepsze warunki pra-
cy w górnictwie. Dlatego to w państwa 
rękach w dużej mierze spoczywa odpo-
wiedzialność za polskie górnictwo i jego 
dalszy rozwój – napisał Duda do ponad 
480 pracowników polskiego nadzoru 
górniczego.

Prezydent Andrzej Duda, który 
patronował obchodom jubileuszu 
100-lecia WUG-u, w skierowanym 
do zgromadzonych liście 
podziękował pracownikom 
nadzoru górniczego za ich 
wysiłek na rzecz zapewnienia 
bezpieczeństwa w górnictwie.

W NADZORZE WUG I OUG 
7,5 TYS. ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH
Nadzór górniczy w Polsce tworzy 

dziś Wyższy Urząd Górniczy z siedzibą 
w Katowicach oraz sieć 10 okręgowych 
urzędów górniczych: w Rybniku, Katowi-
cach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, 
Kielcach, Krośnie, Lublinie, Poznaniu 
i Gdańsku. Dopełnieniem sieci jest zlo-
kalizowany w Katowicach urząd spe-
cjalistyczny, który niebawem ma zostać 
zniesiony, a jego kompetencje przejmie 
WUG. Nadzorowi i kontroli urzędów gór-
niczych podlega około 7,5 tys. zakładów 
górniczych (w tym 36 podziemnych, bli-
sko 7,4 tys. odkrywkowych i niespełna 
100 otworowych), 22 zakłady budownic-
twa górniczego, 200 zakładów wykonu-
jących roboty geologiczne, a także około 
3,9 tys. oddziałów firm okołogórniczych. 
Podmioty objęte nadzorem górniczym 
zatrudniają w Polsce ponad 167 tys. 
pracowników – większość w kopalniach 
węgla kamiennego. Oprócz górnictwa 
kopalin podstawowych (między inny-
mi węgiel kamienny, węgiel brunatny, 
gaz ziemny, ropa naftowa, rudy metali 
i siarka) urzędy górnicze nadzorują też 
wydobycie kopalin pospolitych, jak pia-
sek i żwir – rocznie z podwyższonych 
opłat za ich eksploatację z naruszeniem 
przepisów do budżetu państwa wpły-
wa około 30 mln złotych. – WUG jest 
ważną instytucją, która pilnuje, żeby 

racjonalnie i właściwie eksploatować 
zasoby naturalne; w sposób bardzo zor-
ganizowany dba o te zasoby. Nadzór 
górniczy rozwija się wraz z rozwojem 
technologii górniczych, towarzyszy roz-
wojowi górnictwa, ale również bardzo 
intensywnie dba o człowieka, o pra-
cownika, o górnika – podkreślał obecny 
na uroczystości główny geolog kraju, 
wiceminister klimatu i środowiska Piotr 
Dziadzio.

KAPSUŁA CZASU  
UPAMIĘTNI JUBILEUSZ
Wiceminister aktywów państwo-

wych Piotr Pyzik odczytał list od szefa 
rządu Mateusza Morawieckiego, który 
zaliczył górnictwo do kluczowych branż 
polskiej gospodarki. Celem obecnej 
transformacji – zauważył premier – jest 
„rozsądne i sprawiedliwe przekształ-
cenie śląskiej gospodarki” w taki spo-
sób, by utrzymać jej potencjał, a przy 

tym uczynić Śląsk miejscem lepszym 
do życia. Podczas jubileuszowych uro-
czystości w Katowicach odbyła się pre-
miera filmu prezentującego WUG i jego 
historię oraz tworzących Urząd ludzi. 
Ponadto – dla upamiętnienia jego stu-
lecia – z inicjatywy i dobrowolnych dat-
ków pracowników nadzoru górniczego 
przeprowadzono renowację nagrobka 
pierwszego powojennego prezesa WUG 
Romana Brzeskiego; wcześniej udało 
się odnaleźć miejsce jego spoczynku. 
W ramach obchodów jubileuszu opra-
cowano wydawnictwo prezentujące dzi-
siejsze struktury i kadry nadzoru gór-
niczego. W otoczeniu głównej siedziby 
WUG można zobaczyć cykl specjalnych 
plakatów, symbolicznie akcentujących 
instytucję sprzed 100 lat oraz jej współ-
czesny wizerunek. Wybito pamiątko-
wy medal i uszyto nowy sztandar. Jed-
ną z inicjatyw związaną z obchodami 
jest też przygotowanie kapsuły czasu, 

100-LECIE WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO W KATOWICACH. Górnicza orkiestra 
i setki galowych górniczych mundurów to w upalny czerwcowy 

dzień widok dość rzadki, nawet w Katowicach. Ale też szczególna 
była okazja, która 24 czerwca zgromadziła środowisko górnicze 

w sali koncertowej Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek. 
Dokładnie 100 lat wcześniej, decyzją rządu II Rzeczypospolitej, 

powołany został Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, 
na którego czele stanął starosta górniczy, późniejszy prezes, 

inż. Zygmunt Malawski. Gospodarzem jubileuszowych 
uroczystości był 18. z kolei prezes Urzędu, dr inż. Adam Mirek, 

który przywitał zgromadzonych tradycyjnym górniczym 
„Szczęść Boże”. 

Misja:bezpieczne górnictwo
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która 12 lipca będzie wmurowana przy 
głównym wejściu do Urzędu. Znajdą się 
w niej informacje o działaniach nadzoru 
górniczego – między innymi materiały 
z obchodów jubileuszu 100-lecia WUG.

KONKRETNIE DLA 
BEZPIECZEŃSTWA
– Korzenie Urzędu sięgają II Rzeczy-

pospolitej i chwalebnego przyłączenia 
Śląska do Macierzy. Historia tej insty-
tucji ściśle wiąże się z historią Polski 
ostatnich 100 lat – odzwierciedla prze-
miany społeczno-gospodarcze oraz za-
chodzące w przemyśle transformacje. 
Świadomość dorobku wcześniejszych 
pokoleń budzi szacunek, a także reflek-
sję, jak jeszcze lepiej można realizować 
wyznaczone cele oraz wypełniać misję 
służącą ochronie zdrowia i życia gór-
ników – napisała w okolicznościowym 
liście gratulacyjnym marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek. O tym, jak inicjatywy 

Misja:bezpieczne górnictwo
i wskazówki urzędów górniczych 
przełożyły się w minionych latach 
na konkretne rozwiązania poprawiają-
ce bezpieczeństwo w kopalniach, mówił 
podczas uroczystości wiceprezes Urzę-
du Krzysztof Król; wymieniał między 
innymi wprowadzenie gazometrii auto-
matycznej, zaopatrzenie pracowników 
w urządzenia na bieżąco monitorujące 
zagrożenia, wdrożenie rozbudowanego 
systemu dyspozytorskiego, doskonale-
nie stacji odmetanowania, odpowiednią 
zabudowę maszyn czy środki pozwala-
jące skutecznie prowadzić profilaktykę 
pożarową oraz lepiej monitorować za-
grożenie tąpaniami.

100 LAT MINĘŁO…
Uroczystości 100-lecia WUG odbyły 

się kilka dni po obchodach 100. rocznicy 
włączenia części Górnego Śląska do Pol-
ski. Powołanie Urzędu nastąpiło bowiem 
krótko po przejęciu Katowic przez polską 

administrację w czerwcu 1922 roku. 
Poza Katowicami w okresie międzywo-
jennym wyższe urzędy górnicze działały 
także w Krakowie oraz do 1935 roku 
w Warszawie, a później we Lwowie. 
W pierwszym etapie działania tworzą-
cy się Urząd musiał scalić przepisy gór-
nicze obowiązujące na Górnym Śląsku 
oraz w trzech zaborach – niemieckie, 
austro-węgierskie i rosyjskie. W latach 
1945–1951 istniały w Polsce dwa wyższe 
urzędy górnicze – w Katowicach i Kra-
kowie. Później krakowski urząd został 
przekształcony w delegaturę katowic-
kiego, odpowiadającą za sprawy zwią-
zane z wydobywaniem ropy naftowej, 
gazu ziemnego, rudy żelaza, soli, solanek 
i innych minerałów. W 1954 roku uka-
zał się dekret o urzędach górniczych, 
na mocy którego WUG stał się urzędem 
centralnym, podległym bezpośrednio 
premierowi. Obecnie w swej działalności 
WUG opiera się na Prawie geologicznym 

i górniczym, które weszło w życie z po-
czątkiem 2012 roku i od tego czasu było 
wielokrotnie nowelizowane, by do-
stosować przepisy do zmieniającej się 
rzeczywistości. Obecnie w parlamencie 
procedowana jest kolejna nowelizacja, 
znosząca Specjalistyczny Urząd Górni-
czy. Po 2000 roku Urząd podporządko-
wano ministrowi spraw wewnętrznych 
i administracji, a następnie ministrowi 
środowiska. Później nadzór nad WUG-
-iem przejął minister energii, a obecnie 
sprawuje go resort aktywów państwo-
wych. Jak mówił prezes Adam Mirek, 
w swoim działaniu urzędy górnicze 
starają się nie tylko kontrolować, ale 
też być partnerami przedsiębiorców 
górniczych. – Chodzi o to, by wskazując 
problem, urzędy pomagały ten problem 
rozwiązać. To ma głęboki sens i daje 
efekty – ocenił podczas jubileuszowych 
uroczystości prezes WUG.
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Tona węgla opałowego ma kosztować 
maksymalnie 996,60 złotych, a składy wę-
gla sprzedające go w tej cenie gospodar-
stwom domowym otrzymają do 1073,13 
złotych rekompensaty – przewiduje 
przyjęta 22 czerwca przez Sejm ustawa 
„o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców niektórych paliw sta-
łych w związku z sytuacją na rynku tych 
paliw”.

Posłowie nie byli w tej sprawie jed-
nomyślni – ustawę poparło 298 parla-
mentarzystów, 15 było przeciw, a 136 
wstrzymało się od głosu. – Dostarczenie 
Polakom węgla w dobrej cenie jest naj-
wyższym priorytetem naszego rządu 
– zapewniała w debacie sejmowej mini-
ster klimatu i środowiska Anna Moskwa. 
Na dopłaty dla przedsiębiorców rząd 
zamierza przeznaczyć 3 mld złotych. 
Według PiS ustawa ma przede wszyst-
kim przeciwdziałać spekulacji.

WYŻSZA REKOMPENSATA  
DLA SPRZEDAWCÓW WĘGLA
Po ustalonej minimalnej cenie go-

spodarstwo domowe będzie mogło kupić 
nie więcej niż 3 tony węgla. Dotyczyć 
to będzie także brykietów lub peletu, za-
wierających co najmniej 85 proc. węgla 
kamiennego. W trakcie sejmowych prac 
nad ustawą zwiększono wysokość re-
kompensaty dla przedsiębiorców sprze-
dających węgiel po ustalonej ustawowo 
maksymalnej cenie, z proponowanych 

początkowo 750 złotych brutto do mak-
symalnie 1073,13 złotych brutto do jed-
nej tony. Rekompensaty nie będą przy-
sługiwać bezpośrednio kupującym, ale 
firmom sprzedającym węgiel gospodar-
stwom domowym. Wiceminister klimatu 
i środowiska Adam Guibourge-Czetwer-
tyński zapewnił podczas obrad komisji 
sejmowej, że mimo zwiększenia kwoty 
rekompensaty nie zmniejszy się liczba 
beneficjentów programu. Podczas zaku-
pu węgla w cenie preferencyjnej trzeba 
będzie przekazać sprzedawcy informa-
cję o ilości węgla, jaką gospodarstwo 
domowe kupiło od dnia wejścia w życie 
ustawy. Wymagana też będzie kopia de-
klaracji o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw – chodzi o zgłoszenie tych 
źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. Rekompensaty będą 
wypłacane z Funduszu Wypłaty Różnicy 
Ceny, na który trafią dodatkowe środki 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa 
będzie mógł przeznaczyć 3 mld złotych. 
Uprawnionymi do rekompensat będą 
przedsiębiorcy handlujący paliwami, 
wpisani do Centralnego Rejestru Pod-
miotów Akcyzowych.

RZĄD ZAPEWNIA:  
WĘGLA NIE ZABRAKNIE
Jak wynika z danych resortu klimatu 

i środowiska, w ubiegłym roku około 
4,3 mln polskich gospodarstw domo-
wych wykorzystywało do ogrzewania 

węgiel kamienny, zaś dla 3,8 mln był 
to podstawowy nośnik ogrzewania. 
Roczne zużycie węgla wśród indywidu-
alnych odbiorców ministerstwo szacuje 
na około 7,4 mln ton. Natomiast do koń-
ca pierwszego tygodnia czerwca w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
złożono około 4,2 mln deklaracji, z cze-
go 1,8 mln dotyczyło kotłów na węgiel 
i paliwa węglopochodne. Podczas ob-
rad sejmowej Komisji do Spraw Ener-
gii, Klimatu i Aktywów Państwowych 
minister Anna Moskwa poinformowała, 
że do Polski od początku roku z innych 
kierunków niż rosyjski wpłynęło dro-
gą morską 2,8 mln ton węgla różnego 
przeznaczenia, zaś do 16 kwietnia około  
3 mln ton sprowadzono z Rosji. Szefowa 
MKiŚ podała, że polskie spółki wydo-
bywcze zapewnią w tym roku 2,5 mln 
ton węgla dla odbiorców indywidual-
nych – chodzi o groszek i węgiel średni 
i gruby. Z kolei podczas obrad podkomi-
sji stałej ds. sprawiedliwej transforma-
cji wiceminister klimatu i środowiska 
Piotr Dziadzio poinformował, że obecnie 
spółki Skarbu Państwa zakontraktowa-
ły węgiel na poziomie około 7 mln ton, 
a spółki prywatne – 2 mln ton. Zakupy 
węgla rozpoczęła też Rządowa Agencja 
Rezerw Strategicznych, która do koń-
ca roku ma uzyskać 3 mln ton tego su-
rowca. Węgla przed kolejnym sezonem 
grzewczym nie zabraknie – zapewniają 
przedstawiciele rządu.
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Polska ma najbardziej zanieczyszczone 
powietrze w Unii Europejskiej. Badania 
wykazują, że stężenie zarówno PM10, jak 
i PM2,5, czyli dwóch rodzajów szkodliwych 
pyłków unoszących się w powietrzu, jest 
wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju 
UE. Jakość powietrza jest często niedo-
cenianym elementem zdrowego, codzien-
nego życia.

Zanieczyszczenie powietrza jest jed-
nym z kilku najpoważniejszych środo-
wiskowych zagrożeń dla zdrowia. Pro-
wadzi ono do powstawania schorzeń 
układu oddechowego, udarów, alergii, 
chorób serca, chorób nowotworowych, 
a nawet zaburzeń reprodukcji. 

Według WHO w 2019 roku 99 proc. 
światowej populacji mieszkało w miej-
scach, w których nie zostały spełnione 
wytyczne dotyczące jakości powietrza. 
Szacuje się także, że zanieczyszczenie 
powietrza zarówno w miastach, jak 
i na obszarach wiejskich spowodowało 
4,2 mln przedwczesnych zgonów na ca-
łym świecie w 2016 roku. Infekcje dróg 
oddechowych stanowią jedne z głów-
nych przyczyn opieki medycznej nad 
pacjentami na całym świecie. Rosnący 
problem widać także w Polsce.

Oprócz zanieczyszczenia powietrza 
poza domami innym zagrożeniem jest 
dym w pomieszczeniach stanowiący 
poważne zagrożenie dla zdrowia około 
2,6 mld ludzi, którzy gotują i ogrzewają 
swoje domy przy użyciu biomasy, nafty 
i węgla.

CO MOŻNA ZROBIĆ DLA POPRAWY STANU PO-
WIETRZA. Dobrym nawykiem jest więc co-
dzienne kontrolowanie stanu powietrza. 
Przydatne są popularne aplikacje, ale 
są to dane, które można sprawdzać także 
w internecie albo na elektronicznych 
tablicach w wielu miastach.

Gdy jakość powietrza znacząco się 
pogarsza, dobrze jest unikać ćwiczeń 
na zewnątrz – w takiej sytuacji lepsza 

jest siłownia lub ćwiczenia w domu. 
Gdy jakość powietrza jest bardzo sła-
ba, ważne jest także to, żeby ograniczyć 
czas, który dzieci spędzają na zewnątrz. 
Nawet gdy prognozy są dobre, warto uni-
kać spacerów czy sportu na obszarach, 
które znajdują się blisko miejsc o dużym 
natężeniu ruchu samochodowego. Jeśli 
to możliwe – warto wybrać się w zielone, 
zdrowsze rejony. Należy także wspo-
mnieć, że stan zdrowia swojego i dzieci, 
szczególnie jeśli mieszkamy w rejonach 
bardzo zanieczyszczonych, należy regu-
larnie sprawdzać u specjalistów.

W Polsce przyczyną fatalnej jakości 
powietrza często jest niewiedza. Niedo-
puszczalne jest palenie śmieciami – do-
brze także obserwować swoje otoczenie 
i zgłaszać odpowiednim organom osoby, 
które w ten sposób się zachowują, gdyż 
jest to nie tylko sąsiedzki nietakt, ale 
przede wszystkim narażanie zdrowia 
i życia swojego i sąsiadów.

Inną z rzeczy, które mogą po-
móc w polepszeniu jakości powietrza 
w domu, gdy wskaźniki na zewnątrz 
są alarmujące, jest pamiętanie o włą-
czonych oczyszczaczach powietrza i re-
gularnej wymianie filtrów. Jeśli w domu 
mamy klimatyzację, jej systematyczne 
czyszczenie także jest bardzo istotne. Do-
bremu powietrzu w domu sprzyja także 
porządek, czyli wietrzenie przy dobrej 
pogodzie, brak kurzu, pranie pościeli, 
narzut czy zasłon, a także mycie podłóg.

Bardzo sensowną modą ostatnich lat 
są także rośliny, które naturalnie filtrują 
powietrze. To z pewnością jeden z naj-
ładniejszych i najprostszych sposobów 
walki o zdrowe powietrze w domu. War-
to się więc zdecydować na skrzydłokwia-
ty, bluszcz, wracające do łask paprotki, 
dracenę czy epipremnum (przy czym na-
leży pamiętać, że mogą one być szkodli-
we dla zwierząt i jeśli mamy kota lub psa 
– wybrać gatunki dla nich bezpieczne). 

Złym pomysłem jest natomiast palenie 
świeczek, mimo że tworzą one przyjem-
ny nastrój, to powodują w domu swojego 
rodzaju smog.

Rosnące ceny paliwa są także do-
brym momentem, aby wyciągnąć rower 
z piwnicy i w przypadku krótszych po-
dróży wybierać go zamiast samochodu. 
Alternatywą może także być transport 
miejski albo jeśli to możliwe – współdzie-
lenie samochodu z ludźmi, którzy wybie-
rają się w to samo miejsce (np. współpra-
cownicy mieszkający niedaleko).

Ważne jest także angażowanie się 
w lokalne debaty i inicjatywy mające 
polepszyć stan powietrza, a także głoso-
wanie w wyborach na ludzi, dla których 
ten aspekt jest ważny. 

SPOSOBY NA POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA 
W TWOIM OTOCZENIU
•  Jeśli możesz – wyeliminuj lub znacząco 

ogranicz korzystanie z kominka i pieca 
na drewno.

•  Jeśli możesz – wybierz spacer albo ro-
wer zamiast samochodu.

•  Wybieraj transport publiczny zamiast 
samochodu.

•  Udostępnij samochód osobom podró-
żującym tą samą trasą – to nie tylko 
ogranicza emisję, ale także oszczędza 
paliwo i pieniądze.

•  Utrzymuj porządek – ograniczysz tym 
sposobem ilość alergenów w pomiesz-
czeniach. Pamiętaj o regularnym pra-
niu pościeli, zasłon i dywanów.

•  Jeśli to możliwe – kup dobrej jakości 
oczyszczacz powietrza i pamiętaj o wy-
mianie filtrów. 

•  Pod żadnym pozorem nie spalaj śmieci.
•  Nie pal papierosów w domu i o to samo 

poproś swoich gości.
•  Unikaj gotowania z użyciem paliw 

stałych oraz nieefektywnych tech-
nologii, które powodują wysoki po-
ziom zanieczyszczenia powietrza 
w pomieszczeniach. 

 HANNA KRZYŻOWSKA

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

ZIMBABWE NACISKA NA POZWOLENIE NA SPRZEDAŻ 
ZAPASÓW KOŚCI SŁONIOWEJ. Państwo doma-
ga się międzynarodowego wsparcia 
dla sprzedaży zgromadzonych zaso-
bów kości słoniowej i rogu nosorożca, 
twierdząc, że dochody są potrzebne 
na sfinansowanie działań ochronnych. 
Budżet Zimbabwe Parks and Wildli-
fe Authority pochodzi w dużej mierze 
z turystyki, która praktycznie zniknęła 
podczas pandemii. Krytycy twierdzą 
jednak, że zezwolenie na sprzedaż  
136 ton kości słoniowej i rogu nosoroż-
ca, które posiada Zimbabwe (głównie 
ze zwierząt, które padły z przyczyn 
naturalnych), tylko podsyci popyt 
i doprowadzi do gwałtownego wzrostu 
kłusownictwa.
ZAWIESZENIE CHIŃSKIEJ FIRMY W DEMOKRATYCZ-
NEJ REPUBLICE KONGA. Minister środowiska 

Demokratycznej Republiki Konga nie-
dawno zawiesił działalność chińskiej 
firmy Xiang Jiang Mining za zanieczysz-
czenie głównego dopływu rzeki Kongo 
w prowincji Tshopo. Jest ona oskarżo-
na o zanieczyszczenie rzeki Aruwimi, 
wydobycie złota bez uprzedniej oce-
ny oddziaływania na środowisko oraz 
nieuzyskanie pozwoleń na pracę dla 
zagranicznych pracowników. W pobli-
skiej prowincji sześć innych firm zaj-
mujących się wydobywaniem surow-
ców zostało zawieszonych za podobne 
przestępstwa w zeszłym roku, co wska-
zuje ignorowanie przez firmy przepi-
sów dotyczących górnictwa i ochrony 
środowiska.
ZMIANA KLIMATU WPŁYWA NA KORALOWCE. Nowe 
badania wskazują, że zmiany klima-
tyczne zmieniają dynamikę oceanów, 

co odbija się na stanie koralowców zim-
nowodnych. Eksperci zwracają także 
uwagę, że koralowce są dziś poddawane 
wielu dodatkowym stresorom, w tym 
zakwaszeniu oceanów, niszczycielskim 
praktykom połowowym i zanieczysz-
czeniu, a klimat zmienia się znacznie 
szybciej niż w przeszłości. Koralowce 
zimnowodne są uważane za równie waż-
ne co koralowce tropikalne.
98 PROC. OSTRZEŻEŃ O WYLESIANIU W BRAZYLII 
POZOSTAJE BEZKARNYCH. Nowe badanie wy-
kazało, że brazylijskie organy ochrony 
środowiska pod przewodnictwem prezy-
denta Jaira Bolsonaro nie podjęły działań 
w odpowiedzi na praktycznie wszystkie 
ostrzeżenia dotyczące wylesiania wyda-
ne w regionie Amazonii od 2019 roku. 
Prawie 98 proc. ostrzeżeń o wylesianiu 
w Amazonii nie zostało zbadanych, 

podczas gdy wysokość grzywien również 
spadła, wzbudzając obawy, że obecny 
rząd zachęca do przestępstw przeciwko 
środowisku.
WILKI Z YELLOWSTONE MIERZĄ SIĘ Z NOWY-
MI ZAGROŻENIAMI. Od czasu ponownego 
wprowadzenia do Parku Narodowego 
Yellowstone w górach na zachodzie Sta-
nów Zjednoczonych w latach 90. pół-
nocnoamerykańskiego wilka szarego 
ponownie stał się kluczowym gatunkiem 
w swoim środowisku. Odbudowanie po-
pulacji wilków wzbudziło sprzeciw far-
merów i myśliwych, a w całym regionie 
pojawiły się nowe przepisy pozwalające 
na rozszerzone polowania na nie. Jednak 
biolodzy twierdzą, że wilki odgrywają 
kluczową rolę w utrzymaniu zdrowych 
ekosystemów.
 •

Ekologiczne wiadomości

Jedno z najpoważniejszych środowiskowych zagrożeń dla zdrowia

Wspólnie dbajmy 
o dobrą jakość powietrza

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej
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Volkswagen świętuje dziesięciolecie wy-
korzystywania platformy MQB. Wprowa-
dziła ona całkiem nową jakość do pro-
dukcji samochodów grupy – pozwoliła 
ustandaryzować mechanikę, zmniejszyć 
koszty produkcji oraz czas pracy nad no-
wymi modelami. 

Dzięki zastosowaniu modułowej plat-
formy, umożliwiającej zmianę wielu pa-
rametrów, znacznie zmniejszono koszty 
produkcji i projektowania nowych aut – 
większość elementów pod karoserią była 
„standardowa” dla platformy, a różnice 
w wyglądzie i dostrojeniu poszczegól-
nych podzespołów stanowiły o charak-
terze samochodów. 

Pierwszymi samochodami, które po-
wstały na tej platformie, były wypusz-
czone w 2012 roku Audi A3 i Volkswagen 
Golf VII. Potem wykorzystywano ją przy 
kolejnych modelach innych marek grupy 
Volkswagena. W sumie wyprodukowa-
no na niej ponad 32 mln samochodów, 
z czego ponad 20 mln w samej marce 
VW. 

W przypadku platformy MQB para-
metry, takie jak rozstaw kół i osi, roz-
miar kół lub pozycja siedzenia i kierow-
nicy, można dostosować indywidualnie 

– w zależności od położenia i klasy po-
jazdu danego modelu, co umożliwia sto-
sowanie tej platformy do produkcji aut 
różnych segmentów i wielkości. 

Platforma MQB była dostosowana 
do montażu silników benzynowych 
(TSI), wysokoprężnych (TDI) i na gaz 
ziemny (CNG), ale także układów hy-
brydowych, a nawet samochodu w peł-
ni elektrycznego. Taka wersja Golfa 
VII o nazwie e-Golf była produkowana 
od 2013 do 2020 roku.

Standaryzacja, jaką wprowadziła 
wspólna platforma, pozwoliła nie tylko 
na uzyskanie oszczędności wynikających 
z efektu skali dzięki zmniejszeniu liczby 
dostępnych wersji – w przypadku silni-
ków i skrzyń biegów liczba wersji spadła 
o połowę, a w przypadku nagrzewnicy 
i klimatyzacji nawet ze 102 do 28. 

Kolejną odsłoną platform Volkswa-
gena jest MEB, platforma do produkcji 
aut elektrycznych, na której budowane 
są wszystkie modele serii ID., a wkrótce 
pojawi się ona także w innych markach, 
nie tylko z grupy VW. Koncern podpi-
sał umowy z Fordem i indyjską Ma-
hindrą, które w swoich samochodach 
elektrycznych będą wykorzystywały te 
platformy.

Najnowszym dzieckiem platformy 
MWB ma być ID. Aero – czterodrzwiowe 
auto w wyższej klasie średniej.

Sprzedaż auta, znanego na razie 
ze wstępnego szkicu, ma ruszyć  
w 2023 roku w Chinach, a dopiero potem 
w Europie i Stanach Zjednoczonych. 

INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA 
„POŁOŻY” PLANY WYCOFANIA 
SPALINOWYCH AUT Z RYNKU
Unia Europejska zapowiedziała, 

że samochody spalinowe znikną z ryn-
ku nowych aut w roku 2035. Producenci 
mówią, że są w stanie przejść na elektry-
ki już kilka lat wcześniej, tylko po co? 
Według nich infrastruktura ładowania 
nie jest i nie będzie na to gotowa. 

Według stowarzyszenia producen-
tów samochodów ACEA w Unii Euro-
pejskiej jest obecnie 307 tys. stacji ła-
dowania. To bardzo niewiele, biorąc 
pod uwagę, że według oficjalnej linii 
UE w roku 2030 powinno ich już być  
3,5 mln, czyli ponad 10 razy więcej, 
a według najnowszych badań Komisji 
Europejskiej potrzeba ich będzie 6,8 mln, 
czyli ponad 22 razy więcej niż obecnie. 
Z uwagi na to, że dochodząc do liczby 
307 tys. w ostatniej pięciolatce, zwięk-
szono liczbę stacji mniej niż trzykrot-
nie, to zwiększenie liczby budowanych 
ładowarek ponad 22-krotnie w ciągu 
siedmiu–ośmiu lat wydaje się całkowi-
cie nierealne. Kompletną bajką staje się 
zaś, gdy spojrzymy na rozmieszczenie 
tych stacji – niemal połowa obecnie ist-
niejących działa w dwóch krajach Unii 
– Niderlandach (90 284) i Niemczech 
(59 410). Uściślijmy – to jedna dziesią-
ta powierzchni UE. Pozostała połowa 
mieści się w kolejnych 25 krajach Unii. 
Mówiąc inaczej – w większości krajów 
praca do odrobienia jest znacznie więk-
sza, niż mogłyby na to wskazywać suche 
liczby. Patrząc na Polskę – mamy kraj 
zajmujący 7,7 proc. powierzchni UE, 
w którym jest tylko 0,9 proc. zamonto-
wanych w niej ładowarek. A nie jesteśmy 
w tym rankingu ostatni. 

NISSAN JUKE  
Z HYBRYDOWYM NAPĘDEM
Mały crossover Nissana otrzymał 

hybrydowy napęd, który jest jednak 
nieco nietypowy. Zespół napędowy 

modelu Juke Hybrid został dostrojony 
tak, by zmaksymalizować dystans poko-
nywany w trybie elektrycznym. Kluczo-
wym celem konstruktorów Nissana było 
zmniejszenie częstotliwości wyłączania 
i rozruchu silnika spalinowego.

Podczas testów udało się osiągnąć 
nawet 80 proc. czasu jazdy miejskiej 
w trybie elektrycznym. Krótkie fazy 
hybrydowe służyły doładowaniu aku-
mulatora, po czym samochód znów 
przełączał się na zasilanie wyłącznie 
elektryczne. Juke Hybrid nie tylko ru-
sza w trybie elektrycznym – korzysta-
jąc z energii zgromadzonej w akumu-
latorze, może również rozpędzić się 
do 55 km/h, aby kierowca mógł cieszyć 
się długotrwałą przyjemnością i wraże-
niami z jazdy jak w samochodzie w peł-
ni elektrycznym.

System automatycznie maksymalizu-
je wykorzystanie trybu jazdy elektrycz-
nej, ale kierowca może również sam 
włączyć ten tryb, gdy nie chce urucha-
miać silnika spalinowego – na przykład 
podczas jazdy wśród budynków miesz-
kalnych, w pobliżu szkoły, na parkingu, 
przy okienku drive-through czy w korku 
ulicznym. Jeżeli tylko pozwoli na to stan 
akumulatora, hybrydowy Juke będzie 
wtedy korzystał wyłącznie z napędu 
elektrycznego.

W skład zespołu napędowego wcho-
dzi opracowany przez Nissana silnik 
spalinowy nowej generacji, zaprojekto-
wany specjalnie do pracy w układzie hy-
brydowym. Rozwija moc 69 kW (94 KM) 
i oferuje moment obrotowy do 148 Nm.

Z kolei za napęd elektryczny odpo-
wiada dostarczony przez Nissana silnik 
elektryczny o mocy 36 kW (49 KM) i mo-
mencie obrotowym 205 Nm. Z Renault 
pochodzą natomiast: 15 kilowatowy, 
wysokonapięciowy prądnico-rozrusz-
nik, falownik oraz chłodzony cieczą aku-
mulator o pojemności 1,2 kWh, a także 
innowacyjna skrzynia biegów.

Zespół ten rozwija moc o 25 proc.  
większą niż aktualnie stosowany 
w modelu Juke silnik benzynowy, przy 
oszczędności w zużyciu paliwa docho-
dzącej do 40 proc. w cyklu miejskim oraz 
do 20 proc. w cyklu mieszanym (dane 
w trakcie homologacji). Zużycie paliwa 
to średnio 5,2 l/100 km. 

 JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

Najnowszym dzieckiem platformy MWB ma być ID. Aero – czterodrzwiowe auto w wyższej klasie średniej

Podczas testów udało się osiągnąć nawet 80 proc. czasu jazdy miejskiej w trybie elektrycznym

Dzięki zastosowaniu modułowej platformy, umożliwiającej zmianę wielu parametrów, znacznie 
zmniejszono koszty produkcji i projektowania nowych aut
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Ania była jedną z tych dziewczynek, 
które od wczesnego dzieciństwa pla-

nują swój ślub. Zawsze chciała być księż-
niczką – z białą suknią niczym wielka 
beza, długim welonem, mnóstwem za-
proszonych gości w pałacu przyozdo-
bionym tysiącami kwiatów. Ale czasy 
szkolne i studia mijały, Ania rzuciła się 
w wir robienia kariery, a jej związki nie 
były ani przesadnie długie, ani udane.

Sprawy nabrały jednak innego obro-
tu, gdy poznała Karola. Nie była to par-
tia, do której ustawiały się kolejki, ale 
miał poczucie humoru, pracował na po-
dobnym stanowisku, co ona i po prostu 
dobrze się dogadywali. Miał też zbliżone 
do niej priorytety i po kilku miesiącach 
spotykania się wspólnie ustalili, że we-
zmą ślub.

Rodzina dziewczyny była zdziwio-
na jej decyzjami. Ania mimo wszystko 
była romantyczką, a tymczasem teraz 
wydawać by się mogło, że tak ważne de-
cyzje są jej chłodną kalkulacją. Nikt jed-
nak nie miał odwagi się w nie wtrącać. 
Niezmienne pozostały jednak dziecięce 
marzenia Ani – wystawny ślub, nieco 
zmodyfikowany o jej obecne podejście 
do estetyki. Przygotowania zajęły nie-
spełna dwa lata i w dużej części odbywa-
ły się zdalnie. Ania i Karol w tym czasie 
dużo pracowali, ona sama sporą część 
czasu spędzała na biznesowych wyjaz-
dach poza krajem. Mimo to wszystko 

układało się tak, jak sobie zaplanowali. 
Ania zresztą czerpała z tych przygoto-
wań wręcz dziecięcą radość – godzinami 
wybierała kwiaty, układała listę piose-
nek czy poznawała najnowsze trendy 
ślubne.

Rodzice przyszłego małżeństwa ob-
serwowali całe przygotowania raczej 
z dystansu. Mama Ani włączała się, 
na ile mogła, ale jej córka była zdania, 
że po to tak dużo pracuje, żeby wiele 
spraw zlecać profesjonalistom. I fak-
tycznie – ten jeden dzień przygotowy-
wany był z ogromną dbałością o każdy 
szczegół i pochłaniał ogrom pracy wie-
lu osób. Trudno się było zresztą wtedy 
oprzeć wrażeniu, że impreza stała się 
ważniejsza niż faktyczne wspólne życie 
narzeczeństwa.

Gdy nadszedł wyczekiwany miesiąc 
– tydzień przed właściwą imprezą przy-
szli państwo młodzi zaprosili najbliższą 
rodzinę na zapoznawczy obiad i próbę 
generalną. Ten nowy dla wszystkich kon-
cept był dla panny młodej tak istotny, 
że nikt nie miał odwagi się sprzeciwić.

I wszystko szło zgodnie z planem aż 
do momentu, gdy na miejsce przyjechali 
rodzice Karola. Ani nawet przez myśl 
nie przeszło, że poznanie rodziców obu 
stron może wiązać się z jakimiś kom-
plikacjami. Tym bardziej więc zdziwi-
ła się, gdy jej własna mama na widok 
ojca Karola zbladła i uciekła do łazienki. 

Mężczyzna zresztą zareagował nie mniej 
nerwowo.

Od tego momentu nic już nie szło 
zgodnie z planem. Ania przez kilka go-
dzin próbowała wyciągnąć od matki, 
która na przemian zalewała się łzami 
i hiperwentylowała, powody jej reak-
cji. Ojciec Ani poszedł na spacer i słuch 
po nim zaginął. A ojciec przyszłego pana 
młodego odpalał papierosa od papierosa, 
zapijając to rumem i odmawiając rozmo-
wy z kimkolwiek. 

Następnego ranka mama Ani wzię-
ła ją na spacer i opowiedziała historię 
sprzed ponad 30 lat. Jej związek z ojcem 
Ani co prawda trwał już wtedy wiele lat, 
ale nie układało im się najlepiej. Kobieta 
postanowiła wtedy go zakończyć, a nie-
długo później wdała się w płomienny 
romans z kimś innym. Liczyła, że relacja 
będzie poważniejsza, ale skończyła się 

razem z gorącymi letnimi miesiącami. 
Szybko także okazało się, że była w cią-
ży. Za radą rodziny postanowiła więc 
spróbować odnowić związek z byłym 
partnerem, który nie tylko się na to zgo-
dził, ale także się jej oświadczył i posta-
nowił wychować dziecko jak swoje.

Niedoszły mąż Ani był więc w poło-
wie jej biologicznym bratem. Ślub final-
nie odwołano, dziewczyna spakowała 
torbę z najpotrzebniejszymi rzeczami 
i wyjechała. Kilka dni później złożyła 
wypowiedzenie w pracy, poprosiła Ka-
rola o spakowanie i wysłanie jej rzeczy 
do wynajętego schowka. Wyjazd zresztą 
bardzo dobrze jej zrobił – poznała Brazy-
lijczyka, za którego po kilku miesiącach 
wyszła za mąż na malutkiej uroczystości 
na plaży, upewniając się jednak wcze-
śniej dwukrotnie, że żadne z jej rodziców 
nigdy wcześniej nie było w Brazylii.  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Uroczystość

O ile interesująca książka „Czy to pierdzi? ” 
uświadamia, że nie wszystkie zwierzęta 
puszczają bąki – to jest niezaprzeczalnym 
faktem, że wszyscy ludzie od czasu do cza-
su miewają problemy z gazami. 

Przeciętny człowiek puszcza bąki 
od 14 do 24 razy dziennie, co daje około 
1,5 litra gazów. Przy założeniu, że wielu 
ludzi pracuje około ośmiu godzin dzien-
nie w towarzystwie innych osób – możli-
wość, że zdarzy się potrzeba puszczania 
bąka publicznie, jest bardzo wysoka. 
I jest to normalna, fizjologiczna funkcja 
naszego ciała, choć krępująca i niezbyt 
akceptowana publicznie. Co więc zrobić, 
gdy nie udało się nam na czas oddalić się 
do toalety albo w inne ustronne miejsce?

Jest kilka możliwości – można całą 
sprawę zignorować i mieć cichą na-
dzieję, że nikt inny tego nie zauważył. 
Można także dyskretnie przeprosić, choć 
to już wymaga nieco odwagi i dystansu 
do siebie – szczególnie jeśli chcemy zro-
bić to żartobliwie (choć z takimi żarta-
mi, szczególnie w pracy, należy bardzo 
uważać).

Najlepszym sposobem jest jednak 
oczywiście zapobieganie. Pomimo 
że wzdęcia są normalną funkcją orga-
nizmu i wszyscy je miewają, istnieją 
sposoby na ich ograniczenie. Po pierw-
sze – nie należy jeść i pić w pośpiechu, 
gdyż połykamy wtedy więcej powietrza. 
Należy też uważać na wzdymające po-
trawy i napoje – jak rośliny strączkowe, 

warzywa kapustne, produkty mleczne, 
alkohole i napoje gazowane. Jeśli to nie 
pomaga – można wypróbować zioła, jak 
miętę czy koper włoski, albo dostępne 
bez recepty suplementy i leki, które 
mogą pomóc rozwiązać problem. A jeśli 
to także nie przynosi oczekiwanego skut-
ku, należy skonsultować się z lekarzem, 
który poszuka poważniejszych przyczyn 
zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

A jak zareagować, gdy puszczenie 
bąka przytrafi się komuś w naszym to-
warzystwie? Najlepiej zignorować całą 
sytuację. Jeśli jesteśmy w pozytywnych 
stosunkach z tą osobą, a ona przeprosiła, 
możemy także wspierająco zareagować 
tak, żeby poczuła się mniej zawstydzona. 
Jeśli jednak problem jest poważniejszy, 
nawracający i bardzo kłopotliwy dla 
reszty towarzystwa – wtedy czasem ko-
nieczne jest przedyskutowanie sprawy 
z kolegami i ewentualnym przełożonym, 
który może pomóc rozwiązać nieprzy-
jemną sprawę. Tu także jednak należy 
kierować się empatią i ewentualne sta-
wianie winowajcy w kłopotliwej sytuacji 
ograniczyć do niezbędnego minimum.

 HK

Zwyrodnienie stawów kolanowych jest 
jedną z głównych przyczyn niepełno-
sprawności na świecie. Schorzenie to doty-
ka co piątego Europejczyka. Tylko 40 proc. 
zwyrodnień jest spowodowane starzeniem 
się organizmu, pozostałe 60 proc. przypad-
ków to skutek kontuzji i urazów. 

Przeciążamy stawy kolanowe nie tyl-
ko w trakcie treningów, ale też podczas 
wykonywania fizycznej pracy zawodo-
wej lub innych czynności, jak dźwiganie. 
Do grupy zwiększonego ryzyka należą 
też osoby z nadwagą i otyłością.

JAKIE SĄ OBJAWY ZWYRODNIENIA?
Ponieważ chrząstka stawowa nie jest 

unerwiona ani ukrwiona, w początkowej 
fazie choroby przeważnie nie odczuwa 
się bólu w stawie. Kiedy jednak kolano 
zaczyna pobolewać, puchnąć, sztywnieć, 
trzeszczeć, to często znak, że uszkodze-
nia stawu są już zaawansowane, czyli 
obejmują warstwę pochrzęstną znajdu-
jącą się najbliżej kości. Przy uszkodzeniu 
łąkotki, która jest elastyczną chrząstką 
i działa na zasadzie amortyzatora, po-
jawia się przede wszystkim silny ból. 
Chory może też stracić możliwość poru-
szania stawem kolanowym.

CZY TO SCHORZENIE MOŻNA LECZYĆ?
W zależności od przyczyny zwyrod-

nienia stosuje się rehabilitację, a także 
zabiegi u fizjoterapeuty oraz ćwiczenia 
poprawiające krążenie. Kinezyterapia 
polega na doborze ćwiczeń wzmac-
niających osłabione grupy mięśniowe 

i zmniejszających napięcia tych prze-
ciążonych. Istotne jest w niej także roz-
ciąganie, które zwiększa elastyczność 
napiętych tkanek. Masaż tkanek głębo-
kich oraz techniki rozluźnienia mięśnio-
wo-powięziowego (na mięśniach biodra 
i kończyny dolnej) zwiększają ich ela-
styczność oraz zapobiegają powstawa-
niu przykurczów i zrostów. Z rozwiązań 
krótkotrwałych – nalepienie plastrów 
wpływa korygująco na powięź, co jest 
w stanie zmniejszyć, a nawet znieść do-
legliwości bólowe. W leczeniu często też 
wykorzystuje się krioterapię, magneto-
terapię, laseroterapię, falę uderzenio-
wą i ultradźwięki. Ostateczną metodą 
naprawczą w przypadku zwyrodnienia 
stawów kolanowych jest zabieg opera-
cyjny, podczas którego oczyszcza się 
staw ze zniszczonych fragmentów lub 
zmienia kąt ustawienia kości tworzących 
staw. Można też zastąpić kości implan-
tami lub wstawić endoprotezy całego 
stawu kolanowego.•

Z D R O W I E

Na miękkich 
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Savoir vivre 
i puszczanie bąków
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Problemy żołądkowe można łagodzić także za 
pomocą odpowiednio dobranych naparów i ziół
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Krzyżówka panoramiczna nr 13

ZACZĘŁY SIĘ WAKACJE. Będą najdroższe 
w historii, ponieważ paliwo jest obecnie 
o 50 proc. droższe niż w lutym, a re-
stauracje i hotele w ciągu roku zdrożały 
o prawie 16 proc. Dodatkowo euro zno-
wu kosztuje 4,70 złotych. Wypoczynek 
w kraju drożeje za sprawą inflacji, która 
na koniec maja wyniosła aż 13,9 proc. 
rok do roku. Inflacja jest wysoka w więk-
szości krajów, do których wyjeżdżamy 
na wakacje, nie można przed nią uciec, 
wyjeżdżając za granicę. Wśród najważ-
niejszych państw, do których na waka-
cje jeżdżą Polacy, wyższą inflację mają 
tylko Turcja (aż 61,1 proc. rok do roku) 
oraz Egipt (13,1 proc. rok do roku). 
W pozostałych krajach jest ona niższa 
niż w Polsce, ale wszędzie przekracza 
7 proc. Ceny zagranicznego wypoczynku 
będą o 20–30 proc. wyższe w porówna-
niu do okresu sprzed pandemii jedynie 
z powodu rosnącej inflacji. Innym ele-
mentem, który podnosi ceny, jest słaby 
złoty. Z tego powodu wakacje mogą być 
obecnie droższe o prawie 11 proc. niż 
w 2019 roku.

W 2021 ROKU OSOBY UBEZPIECZONE OTRZY-
MAŁY 20,5 MLN ZAŚWIADCZEŃ CHOROBOWYCH. 
Łączna liczba dni absencji w pracy, wy-
nikająca z tych zaświadczeń, wyniosła 
239,9 mln. W porównaniu do 2020 roku 
to mniej o 1,3 proc., a liczona w dniach 
– o 6,3 proc. Najczęstszą przyczyną ab-
sencji chorobowej Polaków były choroby 
związane z ciążą, porodem i połogiem, 
które stanowiły prawie 17 proc. nie-
obecności. Choroby układu mięśniowo-
-szkieletowego spowodowały 16,5 proc. 
przerw w pracy, a urazy i zatrucia 
13,1 proc., natomiast choroby układu 
oddechowego 11,6 proc. oraz zaburzenia 
psychiczne i zaburzenia zachowania – 
10,5 proc.

NA RYNKU KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ODNOTO-
WANO SPADEK LICZBY UDZIELONYCH KREDYTÓW 
MIESZKANIOWYCH O 43,3 PROC. W maju br. 
w porównaniu z majem 2021 roku licz-
ba kredytów mieszkaniowych spadła 
o 38,6 proc. – podało Biuro Informacji 
Kredytowej. W maju banki udzieliły  
13 642 kredytów, to najmniej od 87 mie-
sięcy.    •

W grudniu 2021 roku siedem regionalnych 
browarów rzemieślniczych, między inny-
mi Jastrzębie i Rybnik, założyło spółkę 
Beer Szop. W ciągu kilku lat ma się ona 
stać ogólnopolską siecią lokali i sklepów 
alkoholowych. Pierwszy sklep właśnie po-
wstał w Rybniku. W celu rozwoju bizne-
su członkowie spółki uruchomili zbiórkę 
internetową. 

Rybnicki punkt to Beer Szop Mini, 
czyli jeden z dwóch formatów rozwija-
nych przez śląski start-up. Można w nim 
kupić przede wszystkim piwa browarów 
założycielskich, ale też wyroby 50 bro-
warów rzemieślniczych, a także inne 
produkty kraftowe jak wódki czy słody-
cze. Nowością jest też możliwość kupie-
nia piwa lanego do plastikowej butelki 
na wynos. 

Drugim formatem, który chce uru-
chomić śląska sieć, jest Beer Szop Beer 
& Coffee – sklep połączony z lokalem, 
w którym będzie można na miejscu 
napić się piwa czy kawy. Prezes spółki 
zwraca uwagę, że takie rozwiązanie jest 
popularne w Czechach, ale tam sprzedaż 
i konsumpcja piwa w lokalach odbywa 
się bez koncesji. Kolejną nowością mają 
być automaty Beer Szop Machine służące 
do samodzielnego nalewania czy uzupeł-
niania piwa. Klient zapłaci w nich kartą 
przedpłaconą w ramach modelu „płać 
i lej, ile chcesz”. Sieć docelowo planu-
je posiadać cztery sklepy własne Beer 

& Coffee, a na skalę ogólnopolską 
będzie się rozwijać jako franczyza.

DREWNIANY CARLSBERG
Koncern zamierza wypuścić 

do sprzedaży w Polsce piwo w butelce 
z biowłókien. Jej zewnętrzna powłoka 
Fibre Bottle będzie organiczna, stworzo-
na z włókien drzewnych pozyskanych 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów 
z certyfikatem FSC. Powłoka ta ma rów-
nież właściwości izolacyjne, dzięki któ-
rym piwo dłużej zachowuje niską tem-
peraturę. Z kolei jej wyściółka będzie 
wykonana z polimeru PEF pochodzenia 
roślinnego. Tworzywo to jest w całości 
wytwarzane z surowców naturalnych 
i nawet jeśli nie zostanie poddane re-
cyklingowi, może też ulec naturalnej 
biodegradacji w przyrodzie. Jedynie na-
krętka nie będzie pochodzenia biologicz-
nego. Z badań wynika, że pod względem 
cyklu życia produktu butelka z włókna 
drzewnego jest bardziej ekologiczna niż 
jednorazowa szklana butelka (na przy-
kład jej produkcja generuje o 80 proc. 
mniejszą emisję CO2). W dłuższej per-
spektywie Carlsberg zmierza do tego, 

aby butelka nowej gene-
racji miała tak niski ślad 
węglowy jak szklana 
butelka zwrotna, która 
jak dotąd jest najbar-
dziej przyjaznym śro-
dowisku opakowaniem. 

Piwo w „drzewnej” butelce 
trafi do ośmiu państw: Danii, 

Szwecji, Norwegii, Finlandii, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji 

i Polski. Zainteresowani nie znajdą go 
w sklepach, tylko będą mogli je nabyć 
podczas wybranych festiwali, imprez 
oraz degustacji produktów.

BAŁTOWSKIE OPOWIEŚCI
Na polskiej mapie browarów mo-

żemy zaznaczyć kolejny punkt – w Bał-
towskim Kompleksie Turystycznym, 
w miejscu dawnej stajni, uroczyście 
otwarto działalność Browaru Bałtów. 
Świętokrzyski zakład jest w stanie wy-
produkować 4,5 tys. hektolitrów piwa 
rocznie. Na początek oferuje pięć sty-
li. Czarcia Stopka to tradycyjny lager, 
trochę bardziej goryczkowy jest pils 
Serce Smoka. Tajemnica Wiedźmy 
to reprezentant piwa pszenicznego, nie 
zabrakło też stylu APA, czyli Zmiany 
Warty. Bałtowscy piwowarzy są szcze-
gólnie dumni z miodowo-propolisowej 
Pieśni Pszczoły – pierwszego takiego 
piwa w Polsce. Jego receptura powsta-
ła we współpracy z Krakowską Szkołą 
Browarniczą, a miód dostarczają lo-
kalni pszczelarze. Każdy rodzaj piwa 
Browaru Bałtów ma własną historię 
– opowieści o nich można posłuchać 
na platformie Storytel albo na miejscu, 
w tematycznym kąciku.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
DOBRY TOWAR SAM SIĘ CHWALI.
Nagrodę wylosował: TOMASZ MARON.
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