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W JSW rekordowe zyski i nagrody

Sławomir Kozłowski: – Górnicy po-
winni otrzymać część zysku, bo to 
oni go wypracowali.

STRONA 3

Wiemy, jak wydobyć więcej 
węgla, potrzeba odważnych 
decyzji

– Możliwe jest znaczne wydłużenie 
harmonogramu zamykania polskich 
kopalń, na przykład do 2060 roku lub 
więcej – pisze Bogusław Hutek, lider 
górniczej Solidarności.
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Połączone siły Funduszy  
wesprą ochronę lasów

Ponadregionalna inicjatywa dofinan-
sowania lotów patrolowo-gaśniczych.
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Honda wyceniła 
hybrydowego Civica

Informacje motoryzacyjne.�
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KATOWICE. Związki czekają na rozmowy o konkretach

Gorący lipiec w PGG
Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej chcą rozmawiać z rządem między innymi o inwestycjach 
w zwiększenie wydobycia węgla, zatrudnianiu nowych pracowników, wysokości wynagrodzeń 

oraz relacjach cenowych górnictwa z energetyką. 6 lipca Pomocniczy Komitet Sterujący 
PGG, w skład którego wchodzą szefowie pięciu największych związków w spółce, wystąpił 

do wicepremiera Jacka Sasina o natychmiastowe spotkanie ze stroną społeczną, by rozmawiać 
właśnie o tych sprawach. Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika, 13 lipca rozpoczynała 
się pierwsza runda rozmów. Do Katowic przyjechał odpowiedzialny za górnictwo wiceminister 
aktywów państwowych Piotr Pyzik. Związkowcy oczekują, że znacząca poprawa koniunktury 

na rynku węgla oraz presja na zwiększenie wydobycia w kopalniach powinna się przełożyć także 
na wynagrodzenia pracowników PGG, co najmniej w postaci wyrównania inflacyjnego. Związkowcy 

chcą też rozmawiać o planach rządu wobec górnictwa – w szczególności wobec Polskiej Grupy 
Górniczej – dotyczących „inwestycji w nowe złoża i zatrudnienia nowych pracowników w związku 

z naciskami na zwiększenie wydobycia w najbliższych latach”. – Na razie jest tak, że ludzie zasuwają 
w soboty i w niedziele i to jest jedyny wdrożony pomysł na zwiększenie produkcji węgla – mówi 
Bogusław Hutek, lider górniczej „S”. Związkowcy wskazują również, że zwiększenie wydobycia 

wiąże się z koniecznością renegocjacji umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, która 
przewiduje stopniową redukcję zdolności produkcyjnych kopalń.

WIĘCEJ NA S. 5

S. 6–7

Rozmowa na czasie
Dominik Kolorz, przewodniczący  
śląsko-dąbrowskiej  
Solidarności: – Lepsza jest 
najgorsza prawda niż słodkie 
kłamstwo.
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Psucie krwi

Na forach internetowych pod informacjami, że pra-
cownicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymają 

w lipcu jednorazowe nagrody pieniężne sięgające od 
13 do 19 tys. złotych brutto, wylała się spora fala hejtu. 
Nie wiem, kim są autorzy hejterskich wpisów, ale uwa-
żam, że łączy ich nienawiść do górnictwa i poważny 
stan życiowej frustracji. 

N ie dziwię się anonimowym hejterom. Trzeba mieć 
specyficzne cechy charakteru, żeby w ten sposób 

wyrażać swoje opinie. Natomiast dziwię się wszyst-
kim, którzy te opinie przyswajają, a później przedsta-
wiają jako swoje w prywatnych, a nawet oficjalnych 
wypowiedziach. 

W iem, że górnictwo od dziesiątków lat pełniło rolę 
dyżurnego chłopca do bicia. Jak ktoś miał ocho-

tę dać upust swojej frustracji, wyżywał się na naszej 
branży, schodziło z niego powietrze i przez jakiś czas 
mógł funkcjonować normalnie. Wydawać by się mogło, 
że po tym, jak w latach 2015–2016 w związku z grożącą 
JSW upadłością pracownicy zrezygnowali z części swo-
ich wynagrodzeń, aby ratować firmę, obraz górnika 
z JSW powinien się zmienić. Wtedy była to decyzja 
zaskakująca, wcześniej niespotykana, zresztą później 
też – żeby pracownicy sami z siebie zrezygnowali z czę-
ści swojego wynagrodzenia. Niestety bezinteresowna 
zawiść jest ponadczasowa.

A przecież intencją zarządu i reprezentatywnych orga-
nizacji związkowych przy zawieraniu porozumienia 

o wypłacie było to, że górnicy powinni otrzymać jakąś 
część zysku, bo to oni go wypracowali. A zysk za cały 
rok, zdaniem analityków, może wynieść 5 mld złotych. 
Dlatego spółka postanowiła podzielić się z załogą czę-
ścią zysku. Zasada dzielenia się zyskiem z załogą jest 
dowodem na to, że pracownicy są traktowani podmio-
towo, w myśl starej zasady – nie ma firmy bez pracow-
ników, nie ma pracowników bez firmy. 

 •

Parlamentarna wizyta w Turcji

W Turcji przebywała delegacja Polsko-Tureckiej Grupy 
Parlamentarnej. Złożyliśmy wizytę w czasie szcze-

gólnym – wciąż trwały rozmowy na temat zgody tego 
kraju na przyjęcie w szeregi NATO Finlandii i Szwecji, 
odbywał się szczyt NATO w Madrycie, nadal trwała 
akcja dyplomatyczna mająca na celu maksymalne 
izolowanie Rosji na arenie międzynarodowej. 

Poza tym Polska i Turcja zacieśniają współpracę 
w dziedzinie obronności. Ma to olbrzymie znaczenie 

w okresie rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. To był 
główny temat rozmów z tureckimi parlamentarzystami.

Odwiedziliśmy Polonezköy – polską wieś w Turcji, 
założoną jako Adampol w 1842 roku z inicjatywy 

Adama Czartoryskiego. W miejscowości tej udaliśmy 
się na cmentarz, gdzie jako delegacja Polsko-Tureckiej 
Grupy Parlamentarnej złożyliśmy symboliczną wiązan-
kę na grobie ku pamięci wszystkich zmarłych adampo-
lan. Następnym punktem była wizyta w kościele pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Jest to jedyny kościół 
w Turcji, gdzie msze odbywają się w języku polskim. 
Zwieńczeniem dnia była wizyta w Domu Pamięci Zo-
fii Ryży, który poświęcony jest historii miejscowości 
i mieszkających w niej Polaków. Złożyliśmy wieniec 
w mauzoleum założyciela Republiki Tureckiej Musta-
fy Kemala Atatürka. Wizytowaliśmy między innymi 
producenta uzbrojenia – firmę Roketsan. Współpraca 
obronna to w obecnej sytuacji geopolitycznej to ważny 
element naszego współdziałania. Roketsan jest głów-
nym tureckim producentem broni i wykonawcą usług 
obronnych. Niebawem do Polski trafią drony Bayraktar, 
do których uzbrojenie produkuje właśnie ta firma. 
Rozmawialiśmy także w tureckim MSZ, ministerstwie 
spraw społecznych i w Ambasadzie RP w Ankarze.

S tosunki dyplomatyczne łączące Polskę 
i Turcję mają ponad 600-letnią tradycję. Nasza 

wizyta przyczyniła się do ich dalszego rozwoju.  
 •

F E L I E T O N

Trochę o rachunkach
Pewna pani, której funkcji nie wypada przywoływać, wy-
jaśniła, że z mieszkaniami w Polsce nie ma problemu. 
Wystarczy wziąć kredyt. Jeśli zaś ktoś nie spełnia warun-
ków, niech kupi za gotówkę!

Zestawy podobnych rad dotyczą także ogrzewania. 
Węgla brakuje, a gdy jest, to okazuje się drogi. Gaz, wo-
bec aż nadto upublicznionych problemów z nim oraz 
ataków ekonawiedzonych, wiedzących, że ciepło pocho-
dzi z kaloryfera, jest słabym pomysłem na zamiennik. 
O koszcie grzania elektrycznego lepiej zapomnieć.

A przecież zamiast się zamartwiać, można zain-
stalować pompę ciepła! Odpowiedź słuszna, choć nie 
do końca pełna. By taka zmiana miała sens, wypada 
zacząć od audytu cieplnego budynku, czyli stwier-
dzenia, którędy ciepło ucieka najbardziej. Krok na-
stępny to uszczelnienie i ocieplenie całości. Dobrze 
przy okazji podjąć temat wymiany drzwi i okien 
na energooszczędne. 

Dopiero uzupełnieniem tych prac będzie zabudo-
wanie pompy ciepła. Ponieważ do jej funkcjonowania 
i podwyższenia temperatury pozyskanej z ziemi, wody 
czy powietrza potrzeba energii, warto zastanowić się 
nad panelami fotowoltaicznymi. Idealnie, jeśli uda się 
przy okazji zbudować własną baterię akumulatorów 
wraz z oprzyrządowaniem. Czyli podręczny magazyn 
energii.

Jeden z serwisów, zadawszy sobie trud całościowe-
go spojrzenia na temat, wyliczył, że przy zastosowaniu 
dobrej jakości urządzeń i elementów, nieprzesadnie 
drogiej siły fachowej, a także pozyskaniu wszystkich 
możliwych dopłat na podobną modernizację domku 
wielkości stu i coś metrów może starczyć około 100 tys. 
złotych netto. W cenach z połowy maja. 

Do tego dojdzie koszt obowiązkowych przeglądów, 
serwisowania i bieżących napraw. Dobrze, jeśli drob-
nych. Ile się na tym zaoszczędzi i za ile inwestycja mu 
się spłaci, każdy powinien policzyć sobie sam.

 ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
poseł RP

Kij w mrowisko

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

ZARÓWNO OBECNY, KIEROWANY PRZEZ TOMASZA CUDNEGO ZA-
RZĄD JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ, jak i poprzedni prezesi 
Włodzimierz Hereźniak i Barbara Piontek oraz wszyscy 
wiceprezesi firmy otrzymali absolutorium z wykony-
wania obowiązków w ubiegłym roku – zdecydowało 
walne zgromadzenie JSW.

WYBRANI PRZEZ ZAŁOGĘ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ PAWEŁ 
NIERADZIK, ROBERT KUDELSKI, ROBERT ŁAZARCZYK I ARKADIUSZ 
WYPYCH zostali formalnie powołani w skład rady nad-
zorczej JSW nowej kadencji. Nie zgłoszono kandydata 
do rady, wybieranego na zasadach ogólnych. Wszyscy 
członkowie rady poprzedniej kadencji otrzymali abso-
lutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

– POLSKA STOI WĘGLEM; TO JEDYNY SUROWIEC GWARANTUJĄCY 
NAM STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE ORAZ TANI 
PRĄD. Jest ostatni dzwonek, by Polska zmieniła strate-
gię energetyczną – przekonywał w Gliwicach prezes 
Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew 
Ziobro. Za konieczne uznał inwestycje w nowoczesne 
górnictwo i energetykę węglową – tak doraźne, jak 
i długoterminowe.

RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY, KTÓRA MA UWOL-
NIĆ TERENY POD BUDOWĘ LĄDOWYCH FARM WIATROWYCH. Projekt 
pozwala na zmianę blokującej inwestycje sztywnej 

zasady dotyczącej odległości wiatraków od zabudo-
wy, odpowiadającej 10 wysokościom wiatraka (10H). 
Teraz możliwy ma być dialog między społecznością 
lokalną a inwestorem pomiędzy odległością 500 m 
a 10H.

W MAJU BR. POLSKIE KOPALNIE WYPRODUKOWAŁY OKOŁO 
4,5 MLN TON WĘGLA KAMIENNEGO. Na podobnym poziomie 
była miesięczna sprzedaż tego surowca, co oznacza, 
że cała bieżąca produkcja trafiła do odbiorców – wy-
nika z danych ARP. Stan zapasów to około 1,3 mln ton, 
podobnie jak miesiąc wcześniej.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GLIWICACH PONOWNIE OD-
RZUCIŁ SKARGĘ SPÓŁKI BAPRO, zainteresowanej eksploatacją 
rybnickiego złoża węgla Paruszowiec, na uchwałę Rady 
Miasta Rybnika blokującą powstanie tam kopalni. Sąd 
uznał, że spółka nie ma interesu prawnego do skar-
żenia uchwały w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego Paruszowca.

W MAJU BR. KRAJOWY WĘGIEL DLA ENERGETYKI BYŁ O 37,8 PROC. 
droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa 
podrożał rok do roku o 44 proc. – wynika z indeksów 
cenowych opublikowanych przez Agencję Rozwoju 
Przemysłu. Wobec kwietnia br. w maju węgiel dla 
elektrowni podrożał o 11,2 proc. (do 334,74 złotych 

za tonę), a dla ciepłowni potaniał o 9,8 proc. (do 
434,27 złotych za tonę).

BUDOWANY KOSZTEM OKOŁO 109 MLN ZŁOTYCH 140-MEGAWATOWY 
KOCIOŁ GAZOWY W KATOWICKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI TAURONA będzie 
oddany do eksploatacji w grudniu 2023 roku – poda-
ła spółka. Tauron realizuje strategię, zgodnie z którą 
do 2030 roku chce zmniejszyć udział węgla w miksie 
wytwórczym segmentu ciepłowniczego z 64 do 10 proc.

ZORGANIZOWANA 26–30 CZERWCA W KATOWICACH 11. SESJA 
ŚWIATOWEGO FORUM MIEJSKIEGO ZGROMADZIŁA BLISKO 16,4 TYS. 
UCZESTNIKÓW ZE 155 KRAJÓW. Do stolicy Górnego Śląska 
przyjechało ponad 10 tys. osób, a ponad 6 tys. uczest-
niczyło w katowickich sesjach online. Organizato-
rem największego na świecie forum tego typu był 
UN-Habitat – jedna z agend Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.

W ZABYTKOWYM BUDYNKU DAWNEJ SIŁOWNI NIEISTNIEJĄCEJ JUŻ 
HUTY BOBREK W BYTOMIU MA POWSTAĆ MUZEUM KOKSOWNICTWA 
– planują przedstawiciele Koksowni Bytom. Pomysło-
dawcy zwrócili się o pomoc do dawnych pracowni-
ków koksowni i innych osób, które mogą podzielić się 
wspomnieniami i ciekawymi historiami związanymi 
z koksem i jego wytwarzaniem.

  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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Gdy kilka tygodni temu zarząd Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej chwalił się osią-
gniętym w pierwszym kwartale rekor-
dowym zyskiem rzędu 1,85 mld złotych, 
związkowcy z JSW nie mieli wątpliwości, 
że część wypracowanych pieniędzy po-
winna pozostać w kieszeniach tych, którzy 
ten wynik wypracowali. 

Tak też się stało: w podpisanym 5 lip-
ca porozumieniu zarząd spółki zgodził 
się na wypłatę około 22-tysięcznej zało-
dze jednorazowej nagrody, która będzie 
kosztować firmę prawie 480 mln złotych. 
– Jeżeli teraz, mimo dwóch wielkich tra-
gedii, jakie miały miejsce w Pniówku 
i Zofiówce, osiągamy historyczny zysk 
mogący wynieść ponad 4 mld złotych 
za pierwsze półrocze, po czym przezna-
czamy z niego 10–11 proc. na nagrodę 
dla pracowników, to nie powinno to bu-
dzić żadnych niezdrowych emocji. Gór-
nicy powinni otrzymać jakąś część zy-
sku, bo to oni w najbardziej bezpośredni 
sposób go wypracowali – skomentował 
w portalu górniczej Solidarności szef 
tego związku w JSW Sławomir Kozłow-
ski. Nagrody, choć znacznie mniejsze, 
otrzymują też w lipcu pracownicy Wę-
glokoksu Kraj.

BYŁY PODWYŻKI,  
BĘDĄ NAGRODY
Nagrody w JSW zostaną wypłacone 

22 lipca. Pracownicy zatrudnieni pod zie-
mią dostaną 19 tys. złotych brutto, załoga 
zakładów przeróbki mechanicznej węgla 
16 tys. złotych, a pozostali pracownicy 

powierzchni 13 tys. złotych. Koszty na-
grody obciążą wyniki jastrzębskiej spółki 
za drugi kwartał tego roku. Wypłata na-
grody jest konsekwencją porozumienia 
płacowego ze stycznia tego roku, w któ-
rym uzgodniono 10-procentowe zwięk-
szenie tegorocznego funduszu wynagro-
dzeń, kosztem około 250 mln złotych. 

Wtedy też ustalono zwiększenie  
z 21 do 30 złotych wartości należnych 
górnikom posiłków profilaktycznych. 
Trzeci punkt porozumienia gwarantował, 
że po ocenie sytuacji finansowej spółki 

za pierwsze półrocze 2022 roku strony 
zdecydują o wypłacie jednorazowej na-
grody dla wszystkich pracowników. Wy-
niki JSW w pierwszym półroczu były tak 
dobre, że pozwoliły na wypłatę nagród 
w rekordowej wysokości. 

– Przypominam, że zysk JSW za sam 
pierwszy kwartał bieżącego roku wyniósł 
1,85 mld złotych netto i był o 82 proc. wyż-
szy niż we wcześniejszym kwartale. Poza 
tym mamy do czynienia z wysoką infla-
cją, która znacząco przekroczyła poziom 
podwyżek wynegocjowanych na początku 
roku. Realizując treść porozumienia stycz-
niowego, usiedliśmy do stołu rozmów 
z przedstawicielami zarządu i po bardzo 
rzeczowych negocjacjach ustaliliśmy wy-
sokość kwot oraz szczegółowy podział 
premii pomiędzy poszczególne grupy 
pracownicze – poinformował przewod-
niczący Solidarności w JSW.

CZY TO KONIEC ROSZCZEŃ?
W styczniowym porozumieniu 

związkowcy przyznali, że jego zapisy 
wyczerpują roszczenia strony społecznej 
co do wzrostu płac w tym roku. 

Jednak w czerwcu reprezentatywne 
związki wystąpiły do zarządu JSW nie 
tylko z wnioskiem o jednorazowe na-
grody dla załogi, ale także o renegocjację 

wartości posiłków profilaktycznych.  
– Obecna sytuacja, tj. znaczące zyski, 
jakie osiąga nasza spółka, oraz inflacja, 
która realnie obniża zarobki jej pra-
cowników, wymaga podjęcia działań 
w temacie polityki płacowej w JSW – 
ocenili wówczas przedstawiciele strony 
społecznej. 

Lipcowe porozumienie dotyczące 
jednorazowych nagród podpisały dzia-
łające w JSW reprezentatywne organi-
zacje związkowe: Solidarność, Kadra 
oraz Federacja Związków Zawodowych 
Górników JSW. W ocenie Sławomira 
Kozłowskiego nie fair są nieżyczliwe 
komentarze polityków czy mediów do-
tyczące wysokości nagród w JSW. 

– Zwykła ludzka przyzwoitość naka-
zuje, by pracownikowi wynagrodzić to, 
że dzięki niemu firma zarabia miliardy. 
Niektórzy mówią, że wypłata nagrody 
to posunięcie, które nie jest w porządku 
wobec innych branż. Więc przypomnę: 
kiedy była koniunktura w tych innych 
branżach, myśmy nikomu do kieszeni 
nie zaglądali i nie komentowaliśmy tego, 
jak inni korzystają z tej koniunktury. 
Górnicy mają pełne prawo do tego, żeby 
teraz traktowano ich tak samo – podsu-
mował w portalu Solidarność Górnicza 
lider jastrzębskiej „S”. MH 

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

Rocznica zapomnianej katastrofy
18 lipca 1956 roku podczas budowania tam, mających zatrzymać postęp pożaru w oddziale V 
na poziomie 307 w kopalni Boże Dary, doszło do wybuchu. Zginęło 24 górników i ratowników 
górniczych. Informacje o katastrofie skutecznie przykryto wiadomością o tragedii w belgijskiej 
kopalni Marcinelle, gdzie 8 sierpnia 1956 roku zginęło 262 górników, w tym ośmiu narodowości 
polskiej. 
Tablicę z nazwiskami ofiar katastrofy odsłonięto dopiero po 50 latach. W niezweryfikowanym 
przekazie ustnym mowa jest o większej liczbie ofiar – pracujących w kopalni więźniach, 
pozbawionych praw publicznych. Podobno zostali pochowani jako „nieznani” na jednym 
z okolicznych cmentarzy.
Krótka uroczystość wspominająca tamtą katastrofę – msza święta, zapalenie zniczy, przejście pod 
tablicę pamiątkową – odbędzie się w Kostuchnie 18 lipca br. 
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SŁAWOMIR KOZŁOWSKI: – Górnicy powinni otrzymać część zysku, bo to oni go wypracowali

W JSW rekordowe zyski i nagrody
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W Niemczech Bundestag i Bundesrat zgo-
dziły się na czasowy powrót do energetyki 
węglowej. Dlaczego? Bo w przeciwnym 
razie niemieckiej gospodarce groziłby ka-
tastrofalny brak energii, a społeczeństwo 
musiałoby płacić horrendalne rachunki. 
Mało tego, państwo będzie mogło wspie-
rać firmy energetyczne, które wytwarza-
ją energię z gazu, aby olbrzymie wzrosty 
cen tego paliwa były bardziej równomier-
nie przenoszone na konsumentów. To, 
co wydawało się jeszcze pół roku temu 
niemożliwe, stało się faktem – niemieccy 
parlamentarzyści i rząd otworzyli drzwi 
dla węgla. Na razie zastosowali formułę 
mówiącą o krótkoterminowym powrocie. 

Dla nas to dobra i jednocześnie zła 
informacja. Dobra, bo pokazuje, jak 
na gruncie prawa krajowego można 
próbować złagodzić skutki uzależnienia 
od surowców energetycznych z Rosji. 
Zła – bo na rynku węgla wzrośnie po-
pyt, a to oznacza, że brakujący węgiel 
w polskiej gospodarce będziemy impor-
tować drożej. Jednak proponuję skupić 
się na dobrej wiadomości. 

Niemcy pokazali, że państwo ma pra-
wo decydować o miksie energetycznym. 
To niby nic odkrywczego, bo to prawo jest 
zagwarantowane traktatami unijnymi. 
Skoro Niemcy skorzystali z tego prawa, 
nie bawiąc się w procesy notyfikacyjne, 
dobrze byłoby iść ścieżką przez nich wy-
tyczoną. My zbyt łatwo zrezygnowali-
śmy z tego prawa albo zbyt łatwo daliśmy 
się przekonać, że Komisja Europejska 
ma więcej do powiedzenia niż traktaty. 

CZY RZĄD  
PRZEJRZY NA OCZY?
Ciekaw jestem, czy polski rząd zwe-

ryfikuje swoje podejście do węgla i przej-
rzy na oczy? Mamy stan wojny za naszą 
wschodnią granicą, jesteśmy bezpośred-
nio zagrożeni atakiem Rosji i to nie jest 
żadnym odkryciem, bo ważni rosyjscy 
politycy nam tym atakiem grożą, więc 
może czas podjąć wojenne decyzje, nie 
patrząc na urzędników unijnych, którzy 
nie będą tu żyć i ponosić konsekwencji 
ich polityki klimatycznej. Trzeba pod-
jąć takie decyzje, które zabezpieczą nas 
przed brakiem prądu i ciepła. 

Ucieszyłbym się, gdyby węgiel rze-
czywiście wrócił do łask, pomagając roz-
wiązać kryzys paliwowy po napaści Rosji 
na Ukrainę. Z bólem serca jako związko-
wiec podpisywałem rok temu umowę 
społeczną o likwidacji polskiego górnic-
twa do 2049 roku. Niestety nie mam po-
wodów do optymizmu i nie przekonują 
mnie politycy nawołujący do odejścia 
od harmonogramu zamykania kopalń 
i obiecujący przyszłość węgla w Polsce.

Unijni urzędnicy nadal forsują Fit for 
55 i nie dostrzegają, że świat się zmienił, 
że mamy wojnę gospodarczą w Europie. 
Nie rozumieją, że pora zweryfikować 
poglądy na to, czym wolno nam palić 

i jak pozyskiwać tanią energię. Nie widać 
refleksji. Przecież pofolgowanie polityce 
antywęglowej w Polsce nie musi ozna-
czać, że unijne programy ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla legną w gru-
zach. Wojna, pandemia, rosnące zagro-
żenie ze strony Rosji są wystarczającymi 
argumentami, aby na przykład zwery-
fikować terminy radykalnych ograni-
czeń emisji dwutlenku węgla. Mało tego, 
to koronne argumenty przemawiające 
za tym, aby zakończyć spekulacje w han-
dlu pozwoleniami na emisję tego gazu. 

Węgiel byłby bezkonkurencyjnie naj-
tańszym źródłem energii, gdyby z ceny 
końcowej wytworzonej z niego ener-
gii odjąć koszt emisji dwutlenku węgla 
EU ETS. Zanosi się na to, że za tonę wy-
puszczonego do atmosfery dwutlenku 
węgla trzeba będzie zapłacić niedługo  
150–200 euro. W połączeniu z projektem 
unijnego rozporządzenia, które obło-
ży podatkami emisję metanu z kopalń, 
unijne przepisy nie dadzą górnictwu 
i energetyce węglowej żadnych szans. 

ŻEBY NIE  
ZMARNOWAĆ PIENIĘDZY 
Niemcy lub Holendrzy mówią o po-

wrocie do węgla, ale w krótkim terminie, 
tymczasowo na dwa–trzy lata, a nas taka 
perspektywa nie interesuje. Potrzebuje-
my długoterminowej pewności, że wę-
giel będzie zużywany i potrzebny. Ina-
czej wyrzucimy tylko w błoto ogromne 
pieniądze na inwestycje, które nigdy się 
nie zwrócą. To byłoby nieodpowiedzial-
ne. Czy nie ma pola do racjonalnych de-
cyzji w sytuacji, kiedy nie wiadomo, jak 
długo potrwa wojna w Ukrainie? Czy 
perspektywa dwu–trzyletniego powrotu 
do węgla oznacza, że za trzy lata sankcje 
wobec Rosji zostaną zniesione, Europę 
znów zaleje tani rosyjski węgiel i sto-
sunkowo tani gaz? Czy znów będziemy 
nabijać rosyjską kabzę, aby Putin albo 
jego następca mógł zaatakować?  

Presja UE, a także stanowisko pol-
skich polityków, którzy oznajmili gór-
nikom, że „dla węgla i przemysłu 
węglowego nie wyjdziemy z UE”, doprowa-
dziły do decyzji o negocjowaniu jesienią  
2020 roku umowy społecznej o likwidacji 
polskiego górnictwa węgla kamiennego. 
Obowiązkiem związkowców było uzy-
skanie gwarancji, że 60 tys. pracowników 
kopalń doczeka do emerytury. Jeśli pod-
pisana w zeszłym roku umowa zostanie 
skutecznie notyfikowana w Brukseli, gór-
nicy taką gwarancję uzyskają. Szef gór-
niczej Solidarności ocenił, że dzisiejsze 
nawoływania niektórych polityków, żeby 
umowę zerwać, aby zapewnić węglowi 
dłuższą przyszłość, są niestety gołosłow-
ne, bo wezwaniom i deklaracjom brakuje 
jakichkolwiek konkretów.

Ciekaw jestem, czy polski rząd 
zweryfikuje swoje podejście 
do węgla i przejrzy na oczy? 
Mamy stan wojny za naszą 
wschodnią granicą, jesteśmy 
bezpośrednio zagrożeni atakiem 
Rosji i to nie jest żadnym 
odkryciem, bo ważni rosyjscy 
politycy nam tym atakiem 
grożą, więc może czas podjąć 
wojenne decyzje, nie patrząc 
na urzędników unijnych, którzy 
nie będą tu żyć i ponosić 
konsekwencji ich polityki 
klimatycznej. Trzeba podjąć takie 
decyzje, które zabezpieczą nas 
przed brakiem prądu i ciepła.

PIŁKA JEST 
PO STRONIE RZĄDU 

W rządzie mamy trójgłos: wicepre-
mier i minister aktywów państwowych 
jest węglowi przychylny, jednak premier 
i minister klimatu mówią tylko o rozwi-
janiu OZE i imporcie paliw.

Węgla można do tego czasu spalić 
więcej. Poczekać, aż Rosja przestanie być 
państwem terrorystycznym. Można zain-
westować w rozwój polskich kopalń, ale 
trzeba mieć perspektywę cenową i pew-
ność, że te pieniądze nie zostaną wyrzu-
cone w błoto. W celu trwałego powrotu 
do węgla (z perspektywą na przykład  
25 lat) Polska musiałaby wyjść z systemu 
EU ETS, odblokować finansowanie in-
westycji węglowych (dzisiaj spółki mają 
problem nawet z ubezpieczeniem ma-
jątku w państwowych firmach ubezpie-
czeniowych). W energetyce należałoby 
między innymi przystąpić do rewitaliza-
cji bloków węglowych o mocy 200 MW. 
Rola węgla jako paliwa przejściowego 
w transformacji (zamiast gazu z Rosji) 
musiałaby zostać zapisana w oficjalnych 
dokumentach rządowych (na przykład 
PEP). Tak się na razie nie stało.

Wypracowana już umowa społecz-
na po notyfikacji w UE zagwarantuje 
pracownikom dotrzymanie warunków, 
gdy ewentualnie zjednoczona prawica 
przegra wybory i następcy postanowią 
posprzątać węgiel w 5–10 lat, lub gdy 
skończy się wojna i Zachód znowu do-
gada się z Putinem. Okres uzgadniania 
na szczeblu unijnym umowy to ostatni 
moment, gdy jest jeszcze szansa na jej 
skorygowanie. Bardzo chętnie usiądzie-
my do stołu, żeby wprowadzić zmiany. 

POTRZEBA 
ODWAŻNYCH DECYZJI
Możliwe jest znaczne wydłużenie 

harmonogramu zamykania polskich 
kopalń, na przykład do 2060 roku lub 
więcej. Wiadomo, gdzie i jakie inwe-
stycje są potrzebne w kopalniach, aby 
trwale zwiększyć wydobycie. Możliwości 
są między innymi w kopalniach Bole-
sław Śmiały, ROW, Ziemowit, katowic-
kich, a także w Tauronie Wydobycie.

Jednak tu kłania się polityka ener-
getyczna państwa, gdzie potrzeba od-
ważnych decyzji rządzących. Na razie 
słyszymy o budowie atomu, o inwesty-
cjach w morskie turbiny wiatrowe, a nie 
w węgiel. Polska uzależniła się od ob-
cych źródeł energii: ani gaz, ani techno-
logie wiatrowe, ani paliwo uranowe nie 
są nasze. Polska ma tylko węgiel (tylko 
w jednej z kopalń, Ziemowicie, można 
by sięgnąć po dodatkowe 140 mln ton). 
Unia w przeszłości zaczynała od Wspól-
noty Węgla i Stali, lecz po latach wyczer-
pała już swoje złoża, dlatego skierowała 
się ku OZE. Gdyby te złoża były, Unia 
Europejska nie odchodziłaby od węgla.

• 

– Możliwe jest znaczne wydłużenie harmonogramu zamykania polskich kopalń, na przykład do 2060 roku lub więcej 
– pisze BOGUSŁAW HUTEK, lider górniczej Solidarności.

Wiemy, jak wydobyć więcej węgla, 
potrzeba odważnych decyzji

Bogusław Hutek: – Polska uzależniła się od obcych źródeł energii: ani gaz, ani technologie wiatrowe, ani 
paliwo uranowe, które będzie wykorzystywane w planowanej elektrowni jądrowej, nie są nasze
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– Mamy wojnę; priorytetem jest bezpie-
czeństwo energetyczne i to, aby była cie-
pła woda i żeby były ciepłe kaloryfery. 
Tym się kierowaliśmy, podejmując tę de-
cyzję – tłumaczyła minister klimatu i śro-
dowiska Anna Moskwa, wyjaśniając sens 
ministerialnego rozporządzenia, w któ-
rym na 60 dni odstąpiono od dotychcza-
sowych wymagań jakościowych dla węgla 
wykorzystywanego w gospodarstwach 
domowych. 

Według Polskiego Alarmu Smogo-
wego nawet czasowe zawieszenie norm 
jakości węgla jest niedopuszczalne. 
– Tworzy ono okno zakupowe na kupo-
wanie nielegalnych dotychczas paliw – 
odpadów węglowych oraz węgla słabej 
jakości o wysokiej zawartości popio-
łu, wilgoci i siarki. To również okazja 
dla kopalń na sprzedanie zalegających 
na hałdach odpadów, których sprze-
daży zakazano w 2018 roku – oceniają 
ekolodzy.

NIE DLA ODPADÓW  
WCIĄŻ AKTUALNE

Przedstawiciele ministerstwa ar-
gumentują, że czasowe dopuszczenie 
do użytku gorszych gatunków węgla 
ma „wspomóc proces stabilizowania sy-
tuacji na rynku i zabezpieczyć gospodar-
stwa domowe przed sezonem zimowym”. 
– Wprowadzone regulacje są czasowe 
i nie zmieniają długofalowych celów po-
lityki energetycznej państwa – podkreśla 
resort klimatu, a jego szefowa zaprze-
cza, by zawieszenie norm umożliwiało 
palenie w piecach wszystkim, co tylko 
mamy pod ręką. – Pozostają jeszcze inne 
przepisy ogólne, które regulują normy 
dotyczące spalania – mówiła minister Mo-
skwa, pytana o tę sprawę na konferencji 
prasowej. Zaznaczyła, że rozporządzenie 
umożliwia spalanie niższej jakości węgla, 
co nie oznacza przyzwolenia na przy-
kład na spalanie odpadów – węglowych 
i wszystkich innych. Nadal obowiązuje 

zakaz spalania w gospodarstwach domo-
wych mułów węglowych, flotokoncentra-
tów czy węgla brunatnego. Ustawa daje 
możliwość zrobienia wyjątku dotyczą-
cego jakości spalanego węgla na okres 
nie dłuższy niż 60 dni w przypadku – jak 
stanowi przepis – „wystąpienia na rynku 
nadzwyczajnych zdarzeń skutkujących 
zmianą warunków zaopatrzenia w pa-
liwa stałe, powodujących utrudnienia 
w przestrzeganiu wymagań jakościowych 
lub zagrażających bezpieczeństwu ener-
getycznemu RP”.

ODPADY WĘGLOWE ZNÓW 
TRAFIĄ DO PIECÓW?
Argumentów resortu klimatu nie po-

dziela Polski Alarm Smogowy, według 
którego zawieszenie dotychczasowych 
przepisów umożliwia palenie nie tylko 
najmocniej zasiarczonymi sortymentami 
węgla, ale również odpadami kopalnia-
nymi, czyli flotokoncentratem i mułem 
kopalnianym, zmieszanymi z miałami 

węglowymi. To poważny krok wstecz 
w polityce antysmogowej rządu – oce-
niają ekolodzy, według których istnie-
je duże ryzyko, że odpady kopalniane 
będą teraz sprzedawane jako mieszanka 
z miałem węglowym. – Odpady te cechu-
ją się bardzo wysoką zawartością wilgo-
ci oraz metali ciężkich i sprzedawane 
były dawniej za niewielką cenę. Spalanie 
tych odpadów generuje potężne ilości 
zanieczyszczeń do powietrza – wskazują 
działacze Polskiego Alarmu Smogowego. 
Ich zdaniem nawet czasowe zawieszenie 
norm jakościowych oznacza ogromne 
ryzyko znaczącego pogorszenia się sta-
nu powietrza w nadchodzącym sezonie 
grzewczym, co przełoży się na wzrost 
zachorowalności na choroby układu 
sercowo-naczyniowego i oddechowego. 
– Za tę decyzję mieszkańcy Polski zapła-
cą zdrowiem w nadchodzącym sezonie 
grzewczym – mówi rzecznik PAS Piotr 
Siergiej.
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Priorytetem ciepła woda i ciepłe kaloryfery

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej 
chcą rozmawiać z rządem między innymi 
o inwestycjach w zwiększenie wydobycia 
węgla, zatrudnianiu nowych pracowników, 
wysokości wynagrodzeń oraz relacjach 
cenowych górnictwa z energetyką. 6 lip-
ca Pomocniczy Komitet Sterujący PGG, 
w skład którego wchodzą szefowie pięciu 
największych związków w spółce, wystąpił 
do wicepremiera Jacka Sasina o natych-
miastowe spotkanie ze stroną społeczną, 
by rozmawiać właśnie o tych sprawach.

Gdy pięć dni później nie było 
żadnej reakcji, związkowcy z 13 cen-
tral weszli do siedziby PGG i zade-
klarowali, że do skutku będą czekać 
na rozpoczęcie rozmów. Pierwsza runda 
13 lipca, kiedy do Katowic przyjedzie 
odpowiedzialny za górnictwo wicemi-
nister aktywów państwowych Piotr Py-
zik. Związkowcy oczekują, że znacząca 
poprawa koniunktury na rynku węgla 
oraz presja na zwiększenie wydobycia 
w kopalniach powinna się przełożyć 
także na wynagrodzenia pracowników 
PGG, co najmniej w postaci wyrównania 
inflacyjnego.

NIE ŻARTUJEMY!
– Zwracamy się do pana premiera 

o poważne potraktowanie naszego wy-
stąpienia. Dzisiaj w rozmowach przy sto-
le chcemy załatwić nasze pilne sprawy. 
Alternatywą dla rozmów będzie z na-
szej strony wystąpienie w trybie ustawy 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
i podjęcie działań wynikających z usta-
wy o związkach zawodowych – napisali 
związkowcy w piśmie do wicepremiera 
Sasina. Ponieważ reakcja ministra nie 
była tak szybka, jak chcieliby przed-
stawiciele strony społecznej, 11 lipca 
rozpoczęła się okupacja siedziby PGG, 

prowadzona stale przez około 40 osób. 
– Wchodzimy do budynku, ponieważ 
chcemy zasygnalizować, że nie żartuje-
my. Na dzisiaj wchodzimy i będziemy 
rozmawiać, co dalej, jeżeli nie będzie żad-
nego sygnału z Warszawy. Najprawdo-
podobniej będziemy tu do środy, a może 
i dłużej. Natomiast będą też podjęte inne 
działania, tak jak pisaliśmy w naszym 
piśmie – tłumaczył w poniedziałkowy po-
ranek lider górniczej Solidarności, a zara-
zem szef związku PGG, Bogusław Hutek. 
Na akcję związkowców szybko zareago-
wał na Twitterze rzecznik MAP Karol 
Manys. – Zarząd PGG i MAP są w stałym 
dialogu ze stroną społeczną. W środę 
do Katowic wybiera się minister Piotr 
Pyzik. Kolejne spotkanie zaplanowane 
jest na piątek. Wykorzystywanie kryzysu 
energetycznego do eskalacji napięć nie 
leży w interesie Polski i górników – na-
pisał reprezentant resortu.

CHCEMY ZAROBIĆ 
NA PODWYŻKI

W piśmie z 6 lipca Pomocniczy Ko-
mitet Sterujący PGG ocenił, że „najważ-
niejszym na chwilę obecną tematem, 
przy szalejącej inflacji, podwyżkach cen 
żywności i paliw oraz podpisaniu poro-
zumień płacowych w innych spółkach, 
jest podwyżka wynagrodzeń dla pra-
cowników PGG”. Jak tłumaczy Bogusław 
Hutek, przy niższym zatrudnieniu i ko-
nieczności zwiększania wydobycia gór-
nicy muszą obecnie pracować w soboty 
i w niedziele. – Chcielibyśmy, aby gór-
nikom z kopalń PGG za ten dodatkowy 
wysiłek dodatkowo zapłacić. Nie chcemy 
wyciągać ręki do budżetu, aby otrzymać 
pieniądze na ten cel; chcemy na to zaro-
bić. Możemy to z powodzeniem zrobić 
i z powodzeniem pokryć zwiększone 
koszty produkcji, sprzedając energety-
ce węgiel choćby za połowę ceny, która 
obowiązuje w portach ARA. Za połowę, 
a nie blisko sześciokrotnie taniej, jak 
to jest w przypadku energetyki – wy-
jaśnia przewodniczący. Obecnie cena 
węgla z PGG dla energetyki wynosi około 

250 złotych za tonę, podczas gdy rosną-
ce koszty energii, materiałów i usług 
zwiększyły w tym roku koszty w spółce 
o 2,2 mld złotych. – Gdybyśmy sprze-
dawali węgiel spółkom energetycznym 
za tyle, ile kosztuje on na rynku, w cią-
gu kilku miesięcy bez problemu zaro-
bilibyśmy na inwestycje i podwyżki dla 
pracowników. Wystarczą dwie cyfry: 
pierwsza to 13 mln ton węgla, które do-
starczyliśmy do energetyki, ciepłownic-
twa i przemysłu, a druga to tysiąc złotych 
na każdej tonie, bo o tyle taniej od ceny 
rynkowej sprzedajemy węgiel; razem 
to 13 mld złotych – wylicza Bogusław 
Hutek.

WIĘKSZE WYDOBYCIE WYMAGA 
INWESTYCJI I ZWIĘKSZENIA 
ZATRUDNIENIA
Związkowcy chcą też rozmawiać 

o planach rządu wobec górnictwa – 
w szczególności wobec Polskiej Grupy 
Górniczej – dotyczących „inwestycji 
w nowe złoża i zatrudnienia nowych 
pracowników w związku z naciskami 
na zwiększenie wydobycia w najbliż-
szych latach”. – Najpierw przez lata zmu-
szano nas do ograniczania produkcji; 
teraz naciska się na PGG, aby wydobycie 
radykalnie zwiększyć i to natychmiast. 
To nie jest takie proste. Chcemy wie-
dzieć, na jakich warunkach to zwięk-
szenie wydobycia ma nastąpić, czyli 
jak wielkie mają być te inwestycje i ile 
środków zamierzają na to przeznaczyć, 
o ile więcej węgla mamy wydobywać 
i czy to będzie na przykład okres dwóch 
czy pięciu lat – mówi Bogusław Hutek. 
Przedstawiciele strony społecznej ocze-
kują konkretnych planów dotyczących 
inwestycji w nowe złoża i zatrudnienia 
nowych pracowników, bo bez tego nie 
ma mowy o wzroście wydobycia.  MH

Związki chcą rozmów o pensjach, inwestycjach i cenach węgla

Gorący lipiec w PGG

Związkowcy weszli do siedziby PGG i zadeklarowali, że do skutku będą czekać na rozpoczęcie rozmów
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NOWY GÓRNIK: – Światowe ceny węgla szy-
bują. Polskie kopalnie sprzedają paliwo 
znacznie taniej elektrowniom i ciepłow-
niom. Górnictwo znów zostało obsadzone 
w roli kotwicy antyinflacyjnej? 
DOMINIK KOLORZ: – Górnictwo już jest ko-
twicą antyinflacyjną. Aktualna, rynko-
wa cena węgla dla energetyki to grubo 
ponad 1000 złotych za tonę. Energe-
tyka płaci 250 złotych. Strach się bać, 
co by było, gdyby zgodnie z zasadami 
wolnego rynku musiała zapłacić ponad  
1 tys. złotych. Pewnie inflacja dobijała-
by teraz do 30 proc. Zapewne niedługo 
to się trochę skończy, ponieważ górnicy 
ani górnictwo nie dostają nic w zamian 
ani od energetyki, ani od rządzących. Nie 
słychać nawet zwykłego „dziękuję”. Pew-
nie pod koniec tego roku albo na począt-
ku przyszłego nikt nie pozwoli sobie, aby 
sprzedawać węgiel tak tanio. Energetycy 
nie mają żadnych skrupułów, aby pod-
wyższać o 250 proc. ceny energii dla gór-
nictwa. Stal zdrożała o 100 proc., koszty 
materiałów wzrosły o 70–80 proc. Kopal-
nie dostają gigantyczne rachunki i mu-
szą skądś mieć pieniądze, aby je opłacać. 
Uważam, że górnictwo dba o całą Polskę 
i o polską gospodarkę, a tymczasem nie 
rozpoczęły się nawet pierwsze rozmowy 
notyfikacyjne z Komisją Europejską do-
tyczące umowy społecznej określającej 
zasady i sposób transformacji gospo-
darki, która ma być zeroemisyjna od  
2050 roku. Umowa nie została jeszcze 
zaakceptowana przez Komisję Europej-
ską. Najdziwniejsze jest to, że w zasadzie 
wszystkie opcje polityczne odżegnywały 
się od węgla, a teraz mamy powtórkę 
z historii – tak jak za czasów Balcerowi-
cza, zaraz po 1989 roku, górnictwo stało 
się swoistą kotwicą antyinflacyjną.

Jeżeli górnictwo ma być kotwicą, to czego 
oczekuje w zamian? 

To bardzo proste pytanie, na które 
trudno odpowiedzieć w prosty sposób. 
Kłopoty z paliwami dla energetyki wyni-
kają z wojny w Ukrainie. Mam duży sza-
cunek dla prezydenta i premiera za ich 
postawę i podejmowane decyzje mające 
na celu pomoc dla Ukrainy, ale nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że sytuacja eko-
nomiczna na polskim rynku to nieład 
i bezwład. Dlatego trudno sprecyzować 
oczekiwania, bo nie wiadomo, co wyda-
rzy się za tydzień czy za miesiąc. Czego 
w tej sytuacji oczekujemy od rządu? Po-
winien przyjechać wicepremier Jacek 
Sasin i powiedzieć: „Mam zgodę Komisji 
Europejskiej na realizację porozumienia 
społecznego gwarantującego funkcjono-
wanie górnictwa do 2049 roku”. Oczy-
wiście porozumienie było zawierane 

w innej rzeczywistości gospodarczej i po-
litycznej, ale ma ono tę zaletę, że precy-
zyjnie określa, kto co ma zrobić. Drugim 
dokumentem powinien być dokument 
zapewniający o tym, że rząd chce dbać 
o bezpieczeństwo energetyczne, za-
pewnić Polakom w miarę tanie ciepło 
i energię elektryczną. Ważne jest też za-
gwarantowanie, że przynajmniej przez 
najbliższych 15 lat będziemy inwesto-
wać w te kopalnie, w których można nie 
tyle zwiększyć wydobycie, ale utrzymać 
je na obecnym poziomie. Tego nie ma.

Co jest? 
Rząd mówi o znaczeniu gazu w ener-

getyce i ciepłownictwie. W Polsce wydo-
bycie gazu jest niewielkie w porówna-
niu z potrzebami. Konia z rzędem temu, 
kto wyjaśni, w jaki sposób sprowadzimy 
za kilka lat około 30 mld metrów sze-
ściennych gazu, bo tyle będziemy musie-
li sprowadzić zgodnie z dotychczasowy-
mi założeniami polityki energetycznej. 
Jesteśmy jedynym krajem w Unii Euro-
pejskiej, który ma swój surowiec ener-
getyczny, i wstydzimy się o nim mówić 
i o niego walczyć. 

Napaść Rosji na Ukrainę przekonała Niem-
cy, Francję, Włochy, Holandię i parę innych 
krajów zachodniej UE, że Rosja uzależ-
niając unijną gospodarkę od surowców 
energetycznych, przygotowywała plany 
wojenne finansowane z pieniędzy otrzy-
mywanych za gaz, ropę i węgiel. Czy jest 
szansa, że Unia Europejska planując po-
litykę energetyczną, weźmie pod uwagę 
polskie zasoby węgla? Czy węgiel wróci 
do łask w unijnej gospodarce?

W tym Parlamencie Europejskim 
i układzie politycznym, który jest w UE, 
stosunek do węgla się nie zmieni. Pro-
szę zauważyć, że wbrew deklaracjom 
wielu polityków nie jesteśmy gotowi 
do realizacji pakietu Fit for 55 (redukcji 
emisji dwutlenku węgla o 55 proc. do  
2030 roku). I co się okazuje? Polska mi-
nister klimatu i środowiska przyjmuje te 
założenia, łącznie z tym, że od 2035 roku 
nie będą rejestrowane nowe samochody 
z silnikami spalinowymi. Mało tego, je-
żeli na przykład jakiś urzędnik unijny 
uzna, że blok mieszkalny nie spełnia 
norm oszczędności energii, to będzie-
my płacić dodatkowe podatki. Biorąc 
pod uwagę realia, jest to jakaś paranoja, 
za którą stoją olbrzymie pieniądze. Mam 
nadzieję, że jak Europejczycy zaczną 
marznąć i żyć w ciemnościach, to się 
zmieni. Wiele krajów UE jest w jeszcze 
gorszej sytuacji niż my, bo one nie mają 
żadnych surowców energetycznych. 
My mamy węgiel. 

Die Welt poinformował, że Kreml spon-
sorował organizacje ekologiczne, 

szczególnie te, które walczyły z wydoby-
ciem gazu w krajach UE. Były sekretarz 
generalny NATO Anders Fogh Rasmussen 
informował w 2014 roku, że Rosja wspiera 
organizacje ekologiczne „w celu utrzyma-
nia europejskiej zależności od rosyjskiego 
gazu”. NATO wiedziało o polityce uzależ-
niania, jaką prowadziła Rosja, zapewne 
wywiady państw UE też to wiedziały. Dla-
czego nic z tą wiedzą nie robiono na szcze-
blu unijnym?

Bo chodzi o pieniądze. Wszyscy pro-
motorzy kwestii klimatycznych dostają 
olbrzymie pieniądze. Proszę sobie przy-
pomnieć, że był taki okres w polityce 
klimatycznej UE, kiedy planowano wy-
twarzanie wodoru z gazu ziemnego do-
starczanego przez Gazprom gazociągami 
Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Wodór 
miał być wytwarzany w Niemczech. 

To oznacza, że Putin dostawałby pienią-
dze za gaz ziemny, a Niemcy dostawaliby 
pieniądze za wodór. Jeżeli ktoś myśli, 
że biznes nie przeważa nad ekologią, 
to jest durniem. Pod hasłem „ratujemy 
planetę” bogaci będą jeszcze bogatsi, 
klasa średnia zubożeje, a ubodzy popad-
ną w skrajne ubóstwo. Najprawdopo-
dobniej już za cztery lata nikt nie poleci 
na wakacje tanimi liniami lotniczymi, 
bo tanich linii nie będzie. Gdy cztery– 
–pięć lat temu o tym mówiłem, ludzie 
pokazywali mi, że jestem nienormalny. 
Ja dziwię się polskim służbom, że nie 
zainteresowały się, z czego finansowa-
ne są nasze organizacje ekologiczne. 
Proszę zauważyć, że zielone technolo-
gie są oparte na surowcach sprowadza-
nych z państw, które nie są nam przy-
jazne i są niedemokratyczne. Panele 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
O BEZPIECZEŃSTWIE ENERGETYCZNYM I WYCOFANIU PRZEDSTAWICIELI 

SOLIDARNOŚCI Z RADY WYKONAWCZEJ PROGRAMU DLA ŚLĄSKA. Górnictwo 
jest kotwicą antyinflacyjną. Strach się bać, co by było, gdyby 

energetyka zgodnie z zasadami wolnego rynku musiała zapłacić 
ponad tysiąc złotych. Pewnie inflacja dobijałaby teraz do 30 proc. 

Zapewne niedługo to się trochę skończy, ponieważ górnicy 
ani górnictwo nie dostają nic w zamian ani od energetyki, ani 
od rządzących. Najdziwniejsze jest to, że w zasadzie wszystkie 

opcje polityczne odżegnywały się od węgla, a teraz mamy 
powtórkę z historii. Tak jak za czasów Balcerowicza, zaraz po 1989 

roku, górnictwo stało się swoistą kotwicą antyinflacyjną – mówi 
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Lepsza jest najgorsza prawda
niż słodkie kłamstwa
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Dominik Kolorz: – Uważam, że górnictwo dba o całą Polskę i o polską gospodarkę, a tymczasem nie 
rozpoczęły się nawet pierwsze rozmowy notyfikacyjne z Komisją Europejską dotyczące umowy społecznej 
określającej zasady i sposób transformacji gospodarki, która ma być zeroemisyjna od 2050 roku
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fotowoltaiczne to przede wszystkim Chi-
ny, wiatraki też. Do budowy akumulato-
rów zasilających samochody elektryczne 
potrzebny jest między innymi kobalt. 
Kongo jest jego największym dostawcą. 
Przy wydobyciu tego surowca pracują 
dzieci w nieludzkich warunkach. Dbamy 
o planetę przez sponsorowanie dykta-
tur i tolerowanie morderczych warun-
ków pracy w krajach rządzonych przez 
dyktatorów.

Droga energia, drogi węgiel kamienny. 
W normalnych warunkach powinna być 
to dobra informacja dla Śląska, bo oznacza 
hossę dla jego sektora paliwowo-ener-
getycznego. Dlaczego śląsko-dąbrowska 
Solidarność widzi w tym zagrożenie?

Wojna kiedyś się skończy, oby jak 
najszybciej. I przypuszczalnie Europa 
znów zacznie opierać swoją energety-
kę i gospodarkę na surowcach z Rosji, 
a u nas znów podniosą się głosy: „Jeszcze 
szybciej zaorajcie te polskie kopalnie, 
które przeszkadzają nam w interesach”. 
Są symptomy zbliżającego się kryzysu 
gospodarczego. Ceny surowców spadną. 
Dlatego jestem zwolennikiem wykorzy-
stania koniunktury i przeznaczenia pie-
niędzy na inwestycje. Nie patrzmy na to, 
czy Warszawa da jakieś pieniądze. Nie 
da, bo Warszawa nas nie lubiła i nie lubi. 

Jeżeli podniesiemy ceny węgla, 
to zdrożeje energia i ciepło. Kiedy tak 
się stanie, górnicy będą oskarżani o to, 
że napędzają inflację. Ja bym był ostroż-
ny z radykalnymi ruchami cen węgla. 
Mamy umowę społeczną, w niej są kon-
kretne zapisy i trzeba naciskać, aby 
w końcu ta umowa społeczna została 
zaakceptowana przez Komisję Europej-
ską i realizowana przez rząd. Na razie 
nie chcą tego zrobić. Pewnie po to, żeby-
śmy więcej fedrowali, dali więcej taniego 
węgla, a jak sytuacja się uspokoi za dwa, 
trzy lata, kopną nas w cztery litery. Dla-
tego formułując swoje oczekiwania, mu-
simy brać pod uwagę nie tylko proste 
zasady rynkowe, ale także politykę. 

Poinformował pan o wycofaniu przedsta-
wicieli NSZZ Solidarność z rady wykonaw-
czej i komitetu sterującego Programu dla 
Śląska. Dlaczego Solidarność odcina się 
od projektów, których była współtwórcą?

Nie możemy firmować nieprawdy. 
Solidarność współtworzyła ten program. 
Najpierw w ramach Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego powstał Program 
Zrównoważonego Rozwoju Wojewódz-
twa Śląskiego. To było wspólne dzieło 
Solidarności i różnych środowisk poli-
tycznych. Program miał na celu prze-
prowadzenie transformacji w sposób 
najmniej bolesny. Potem, bardzo kon-
struktywnie, włączyła się strona rzą-
dowa. Dała dużo bardzo ciekawych 

Lepsza jest najgorsza prawda
niż słodkie kłamstwa

pomysłów i tak powstał Program dla 
Śląska. Po ponad czterech latach, poza 
częścią infrastrukturalną, te pomysły 
nie zostały nie tylko zrealizowane, ale 
praktycznie ich realizacja nie została 
rozpoczęta. Mam tu na myśli tworze-
nie nowych miejsc pracy, tworzenie no-
woczesnej i innowacyjnej gospodarki 
czy też rekonstrukcji technologicznej 
w energetyce. Przekazuje się nam infor-
macje, że na Śląsk trafiły miliardy zło-
tych, bo na przykład została dofinanso-
wana służba zdrowia w czasie pandemii. 
Jeżeli ktoś w te miliardy wlicza środki 
na walkę z pandemią, robi wodę z mó-
zgów, bo przecież z pieniędzy na walkę 
z pandemią skorzystały także inne re-
giony Polski. Pierwsza decyzja o naszym 
zdystansowaniu się do Programu dla 
Śląska z powodu braku konkretnych 
decyzji zapadła jesienią zeszłego roku. 
W uchwale walnego zebrania delegatów 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności zosta-
ła zawarta informacja, że jak program 
ruszy i inwestycje zostaną rozpoczęte, 
to pozostaniemy. Minęło ponad pół roku, 

a w tym czasie nawet raz nie została 
zwołana rada wykonawcza Programu 
dla Śląska. Przypomnę tylko, że jej prze-
wodniczącym jest premier Mateusz 
Morawiecki. 

Pandemia, najazd Rosji na Ukrainę, Zie-
lony Ład – jak w tej nowej i zaskakują-
cej rzeczywistości ma się znaleźć śląska 
gospodarka?

To pytanie ściśle związane z Progra-
mem dla Śląska. Pakiet Fit for 55 jest już 
klepnięty. Jeżeli będą produkowane wy-
łącznie samochody elektryczne, to po-
trzeba będzie 50 proc. dotychczasowego 
zatrudnienia. Pewną szansą mogłaby 
być zbrojeniówka. Armia potrzebuje 
nowoczesnej broni. Niestety zanosi się 
na to, że na Śląsku nie będziemy jej 
produkować, choć mamy tu znakomite 
zakłady ze znakomitymi fachowcami. 
Przez dziesiątki lat nikt nie wiedział, 
jak wykorzystać ten potencjał, i nadal 
nie ma odpowiedniej koncepcji. Prze-
cież zbrojeniówka mogłaby być kołem 
napędowym gospodarki. Dwa lata temu 

byliśmy zapewniani, że pierwsze elek-
tryczne samochody Izera wyjadą w tym 
roku z fabryki w Jaworznie. Fabryka 
jest w lesie, a właściwie las został wy-
cięty i na tym poprzestano. Zgodnie 
z umową społeczną do końca czerwca 
tego roku rząd miał wskazać, na jakich 
nowoczesnych i niskoemisyjnych tech-
nologiach skupimy się w energetyce. 
Do końca czerwca miały być wskaza-
ne lokalizacje i sposoby finansowania. 
Tego nie ma. Nie wiadomo, jak kształcić 
młodych ludzi, jakie kompetencje będą 
potrzebne. Potrzeba stabilnych miejsc 
pracy, a nie ma żadnych propozycji. 
Tak wygląda rzeczywistość. Zamiast 
odpowiedzi na pani pytanie mogę tyl-
ko stwierdzić, że lepsza jest najgor-
sza prawda niż słodkie kłamstwo. Nie 
ma dziś nikogo, kto mógłby odpowie-
dzieć na pytanie, jak w nowej, zaska-
kującej rzeczywistości ma się znaleźć 
śląska gospodarka. W propagandę nie 
będę się bawił. W tym specjalizuje się 
strona rządowa.

 •

– Mamy świetne nasłonecznienie, wieją 
u nas silne wiatry i mamy lidera w konwen-
cjonalnej energetyce, jakim jest kopalnia 
Bogdanka – mówił marszałek wojewódz-
twa lubelskiego Jarosław Stawiarski pod-
czas zorganizowanej w czerwcu w stolicy 
tego regionu konferencji „Lubelskie zagłę-
biem energetycznym Polski?”. I choć tytuł 
forum zakończono znakiem zapytania, 
uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwo-
ści, że walory Lubelszczyzny – bliskość 
granicy, bogate złoża węgla i dobre wa-
runki do rozwoju odnawialnych źródeł 
energii – czynią z tego regionu ważne 
miejsce na energetycznej mapie kraju.

W MIKSIE ENERGETYCZNYM 
MIEJSCE DLA OZE I WĘGLA

Inaugurując konferencję, europo-
seł Grzegorz Tobiszowski podkreślił, 
że po wybuchu wojny w Ukrainie znacze-
nie regionu lubelskiego wzrosło, zaś jego 
atutem są zasoby naturalne, w tym wę-
giel kamienny, dogodne warunki do roz-
woju OZE, ale też możliwości współpracy 
energetycznej z Ukrainą, która będzie 
potrzebować energii. – Energetyka, cen-
tra logistyczne, transport będą mogły 
lokalizować się w województwie lubel-
skim, bo to wszystko będzie potrzeb-
ne w odbudowie Ukrainy. Są pomysły 

na klastry ukraińsko-polskie, będą in-
westycje chociażby w sieć energetyczną, 
a to oznacza rozwój odnawialnych źró-
deł energii, głównie fotowoltaiki; należy 
to wykorzystać – przekonywał europar-
lamentarzysta. – Potrzebna jest rewizja 
dotychczasowej polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej w kontekście rosyjskiej 
agresji na Ukrainę. Dlatego niezbędne 
jest zbudowanie miksu energetycznego 
bazującego na wielu źródłach, zarówno 
odnawialnych, jak i na węglu – podkre-
ślił Grzegorz Tobiszowski.

EWOLUCJA ZAMIAST 
REWOLUCJI ENERGETYCZNEJ
Najważniejszym punktem konferen-

cji było podpisanie Lubelskiej Rezolucji 
Energetycznej 2022, adresowanej mię-
dzy innymi do instytucji europejskich. 
– Zwracamy się do Komisji Europejskiej, 
Parlamentu Europejskiego oraz rządów 
wszystkich krajów członkowskich o re-
wizję polityki klimatycznej, a w szcze-
gólności apelujemy o pozostawienie 
suwerenności krajom członkowskim 
w wyborze metod osiągnięcia celów 
zamieszczonych w Europejskim Zie-
lonym Ładzie oraz pakiecie Fit for 55. 
Z kolei dla rozwoju województw poło-
żonych przy wschodniej granicy Unii, 
takich jak Lubelszczyzna, konieczne jest 

wprowadzenie wszelkich ułatwień dla 
współpracy transgranicznej, zarówno 
w zakresie wymiany handlowej zaso-
bami naturalnymi, jak i energią – wy-
jaśnia lubelskie przesłanie europoseł 
Tobiszowski. Rezolucja podkreśla nie-
odzowność transformacji energetycznej 
w Polsce, ale w trybie ewolucji, a nie 
rewolucji. – Reforma energetyczna nie 
zostanie zrealizowana bez miksu ener-
getycznego, w którym jest miejsce za-
równo dla węgla, jak i odnawialnych 
źródeł energii – konkludowali uczestnicy 
lubelskiego spotkania, w którym brali 
udział między innymi przedstawicie-
le Bogdanki, Grupy Azoty Puławy oraz 
PGE Dystrybucja. List od wicepremie-
ra Jacka Sasina odczytał wiceminister 
aktywów państwowych Piotr Pyzik. 
– Sytuacja za naszą wschodnią granicą 
i idące za tym wzrosty cen surowców 
zmieniają optykę. Dzięki temu, że przez 
lata nam jako Polsce udało się zachować 
rodzimy surowiec, dzisiaj mamy zagwa-
rantowane bezpieczeństwo energetycz-
ne. Przekroczyliśmy już jako kraj unijny 
cel 15 proc. udziału odnawialnych źródeł 
energii w miksie energetycznym i dalej 
konsekwentnie realizujemy inwestycje 
w nowe technologie i rozwiązania – na-
pisał wicepremier.

MH
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620 tys. złotych przeznaczonych na loty 
patrolowo-gaśnicze na terenach leśnych 
trafi w tym roku do Regionalnych Dyrek-
cji Lasów Państwowych w Katowicach 
i we Wrocławiu.

Dofinansowanie z Wojewódzkich 
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, Krakowie, 
Opolu i we Wrocławiu to efekt współpra-
cy mającej na celu ochronę lasów przed 
zagrożeniem pożarowym.

Aleksandra Drescher, prezes  
WFOŚiGW w Opolu, podkreśliła: 
– Łączymy siły z innymi Funduszami 
i wspólnymi środkami chcemy wspo-
móc Lasy Państwowe, które są dobrem 
narodowym nas wszystkich. Nasze 
wsparcie finansowe to nasz wkład 
w poprawę bezpieczeństwa pożarowe-
go kompleksów leśnych. Wszyscy zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak wolno las 
rośnie, a jak szybko może go pochłonąć 
pożar. Ocieplenie klimatu, liczne susze, 
zimy z niewielkimi opadami śniegu czy 
widocznie niski stan rzek wskazują 
na to, że pożary są coraz większym nie-
bezpieczeństwem nie tylko w krajach 
obu Ameryk czy w Australii, ale także 
w Europie.

– Tylko wczesne wykrywanie ognisk 
pożarowych może uchronić nas i śro-
dowisko naturalne od katastrofalnych 
skutków. Dlatego loty patrolowo-gaśni-
cze na terenach leśnych są tak bardzo 
ważne i konieczne, żeby szybko zloka-
lizować zarzewie ognia, a powstający 
pożar zdusić w zarodku. Wszyscy mamy 
w pamięci gigantyczny, a zarazem tra-
giczny w skutkach pożar w okolicach 
Kuźni Raciborskiej sprzed lat – zaznaczył 

prezes WFOŚiGW w Katowicach, Tomasz 
Bednarek.

W przypadku pożarów czas, a tak-
że dobrze zorganizowana i sprawnie 
przeprowadzona akcja mają kluczowe 
znaczenie. Dlatego też zgromadzone 
środki pozwolą na sprawniejszą koor-
dynację akcji gaśniczych, a także dostar-
czenie wielu niezbędnych informacji 
dostępnych jedynie podczas obserwacji 
z powietrza. Na dofinansowanie lotów 
patrolowo-gaśniczych Fundusze prze-
znaczą łącznie 620 tys. złotych, z czego 
katowicki Fundusz – 400 tys., opolski 
i wrocławski po 100 tys., krakowski –  
20 tys. złotych. Zebrane fundusze 

zostaną przeznaczone na sprawniej-
szą koordynację akcji gaśniczych, jak 
i dostarczenie niezbędnych informacji 
dostępnych jedynie podczas obserwacji 
z powietrza.

Śmigłowce i samoloty patrolowo-ga-
śnicze są odpowiedzialne za lokalizację 
pożarów i rozpoczęcie akcji gaśniczej, 
a także ograniczenie pożaru do momen-
tu dotarcia reszty sił naziemnych. Warto 
przy tym zaznaczyć, że na uzupełnienie 
zapasu wody i ponowny powrót do akcji 
samoloty, jak i śmigłowce potrzebują 
zaledwie kilkunastu minut.

Tego typu loty będą realizowa-
ne na leśnych terenach czterech 

województw – śląskiego, opolskiego, 
dolnośląskiego i małopolskiego. Patrolo-
wanie i obserwacja pożaru z powietrza 
poprawi także bezpieczeństwo osób bio-
rących udział w akcji gaśniczej. Sprawnie 
przeprowadzona akcja gaśnicza to także 
ograniczanie szkodliwej emisji dwutlen-
ku węgla, będącej następstwem pożarów.

Warto wspomnieć, że taka ponadre-
gionalna inicjatywa czterech wojewódz-
kich Funduszy nie jest pierwszą. Już rok 
temu wspólnymi siłami dofinansowano 
lasy kwotą niemal pół miliona złotych, 
a rok wcześniej było to 350 tys. złotych 
(wtedy partycypowały Wojewódzkie 
Fundusze w Katowicach i Opolu).

W sierpniu 1992 roku około godziny 13.50 został 
zauważony pożar lasu w nadleśnictwie Rudy 
Raciborskie w pobliżu miejscowości Solarnia. 
Gorące lato, silny wiatr i niska wilgotność 
ściółki doprowadziły do tego, że pożar ten 
był największym w Polsce, a także Europie 
Środkowej po II wojnie światowej. Trwał on 
od 26 do 30 sierpnia 1992 roku, ale dogaszanie 
przeciągnęło się do połowy września. Pożar 
strawił 9062 ha, a zniszczenia na terenie 
nadleśnictw Rudy Raciborskie, Rudziniec 
i Kędzierzyn miały cechy klęski ekologicznej. 
W pożarze zginęły dwie osoby, wiele zostało 
rannych. W sumie w akcji gaśniczej brało udział 
10 tys. osób, a dużą rolę podczas gaszenia 
odegrało masowe użycie samolotów PZL 
M18 Dromader. Wykorzystywano także około 
1100 samochodów pożarniczych, śmigłowce, 
50 cystern kolejowych i sześć lokomotyw, 
a także sprzęt ciężki – czołgi inżynieryjne, pługi 
i spychacze.

WFOŚIGW W KATOWICACH,
HANNA KRZYŻOWSKA

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

Ekologiczne wiadomości

Ponadregionalna inicjatywa dofinansowania lotów patrolowo-gaśniczych

Połączone siły Funduszy 
wesprą ochronę lasów

Na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych Fundusze przeznaczą łącznie 620 tys. złotych, z czego katowicki 
Fundusz – 400 tys., opolski i wrocławski po 100 tys., krakowski – 20 tys. złotych
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NURKOWIE USUNĘLI PONAD 11 TON ŚMIECI Z JEZIORA 
TAHOE. Liczące ponad 2 mln lat jezioro leży 
na granicy Kalifornii i Nevady, w północ-
nych górach Sierra Nevada. Woda w nim 
jest tak czysta, że nie wymaga nawet fil-
trowania przez dostawców wody. Jednak 
pomimo tej niezwykłej czystości wody 
Tahoe ma problem z zanieczyszczeniami. 
Zdeterminowana, aby rozwiązać ten pro-
blem, kalifornijska organizacja non-profit 
zorganizowała wolontariuszy z nurkami, 
którzy usuwali śmieci z całej linii brze-
gowej jeziora. W ten sposób nurkowie 
zebrali 11 ton śmieci, w tym pierścion-
ki zaręczynowe, aparaty fotograficzne 
z lat 80., fragmenty łodzi, latarni, portfele 
i oczywiście plastikowe butelki.
NAUKOWCY STARAJĄ SIĘ PRZYWRÓCIĆ LASY WO-
DOROSTÓW. Rosną one wzdłuż ponad 
jednej czwartej wybrzeży świata i na-
leżą do najbardziej bioróżnorodnych 
ekosystemów na świecie. Wiele z nich 
jednak zanika z powodu ocieplania się 
oceanów. Nagłe, niedawne wyniszczenie 
rozległych lasów wodorostów wzdłuż 
wybrzeży Tasmanii i Kalifornii pokazało, 

jak niewiele wiadomo na temat ochrony 
lub przywracania tych morskich eko-
systemów. Naukowcy znajdują nowe 
sposoby na przywrócenie wodorostów, 
ale skala tych prac musi zostać zwiększo-
na. Może w tym pomóc zainteresowanie 
badaniem wodorostów pod kątem żyw-
ności, magazynowania dwutlenku węgla 
i innych zastosowań.
NIEZWYKŁY PTAK ZE SRI LANKI. Zamieszkujące 
Sri Lankę tropikalne ptaki, długoszpo-
ny krasnoczelne, praktykują system po-
liandrii – każda samica utrzymuje kilku 
samców, z których każdy ma za zadanie 
opiekować się gromadą jaj. Doprowadzi-
ło to do niezwykłych ról rodzicielskich, 
w których samce wysiadują jaja i opie-
kują się młodymi, a samice odgrywają 
wiodącą rolę w obronie przed atakami 
drapieżników. Naukowcy zakładają, 
że gatunek wyewoluował system polian-
drii, aby zmaksymalizować liczbę pi-
skląt, które dorastają, z uwagi na wysoką 
śmiertelność w wyniku drapieżnictwa 
w otwartym środowisku mokradeł.
 •

Z początkiem lipca Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozpoczął zbieranie wnio-
sków do programu „Przydomowa oczysz-
czalnia”. Program skierowany jest do wła-
ścicieli i współwłaścicieli nieruchomości 
w województwie śląskim, w tym także tych 
położonych na nieruchomościach odda-
nych w użytkowanie wieczyste. Dotacja 
wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifiko-
wanych, ale nie więcej niż 8 tys. złotych.

Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW 
w Katowicach, zaznaczył: „Najprostszym 

i najwygodniejszym sposobem odpro-
wadzania ścieków jest oczywiście ka-
nalizacja miejska. Niestety w naszym 
regionie jest wiele gmin, których miesz-
kańcy borykają się z brakiem sieci cen-
tralnej. I nic nie wskazuje na to, żeby 
kiedykolwiek mogła powstać, ze względu 
na ukształtowanie terenu oraz związane 
z tym gigantyczne koszty i nieopłacal-
ność inwestycji”.

Wnioski będą przyjmowane do koń-
ca roku, a na cały pilotażowy program 
przeznaczony został milion złotych.
 •

Nabór wniosków do nowego programu WFOŚiGW w Katowicach 

Rusza pilotażowy 
program „Przydomowa 
oczyszczalnia”
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Civic 11. generacji jest dostępny od 
139 900 złotych, wyłącznie w wersji hybry-
dowej, wyposażonej standardowo w wy-
korzystujący dwa silniki elektryczne, sa-
moładujący się układ napędowy e: HEV 
Hondy. Układ składa się z dwulitrowej jed-
nostki benzynowej z bezpośrednim wtry-
skiem paliwa, pracującej w cyklu Atkinso-
na, dwóch silników elektrycznych, nowej 
jednostki sterującej przepływem mocy, 
a także inteligentnego zespołu akumu-
latorów. Ma moc 135 kW (184 KM), a mo-
ment obrotowy wynosi 315 Nm.

Samochód przyspiesza od zera 
do 100 km/h w zaledwie 7,8 sekundy 
i zużywa 4,7 l/100 km (WLTP).

Podobnie jak wszystkie nowe modele 
Hondy każda z wersji wyposażenia Civi-
ca jest wyposażona w Honda SENSING, 
kompleksowy zestaw najlepszych w swo-
jej klasie rozwiązań z dziedziny bezpie-
czeństwa i systemów wspomagających 
kierowcę, w tym system utrzymywania 
na pasie ruchu oraz nową funkcję asy-
stenta jazdy w korku.

Pierwszym poziomem wyposażenia 
w ofercie Civica jest wersja Elegance, 
która ma w standardzie 17-calowe felgi 
aluminiowe, tapicerkę z tkaniny, przed-
nie i tylne czujniki parkowania, kame-
rę cofania, siedmiocalowy wyświetlacz 
wielofunkcyjny oraz nawigację i ośmio-
głośnikowy system informacyjno-roz-
rywkowy, kompatybilne z Apple CarPlay 
i Android Auto. 

Wersja Sport, dostępna od 145 900 
złotych, oferuje siedzenia pokryte tkani-
ną i skórą syntetyczną, sportowe pedały, 
światła przeciwmgielne LED, rzucające 
się w oczy lusterka w kolorze fortepia-
nowej czerni, czarne ramki okien oraz 
18-calowe czarne felgi aluminiowe.

Wersja Advance, dostępna od  
159 900 złotych, jest już wyposażona 
między innymi w zmodernizowany, 
12-głośnikowy system audio BOSE Cen-
terpoint klasy premium, panoramiczny 
szklany dach, adaptacyjne światła drogo-
we (ADB) oraz zmodernizowany, 10,2-ca-
lowy wyświetlacz wielofunkcyjny. 

– Wprowadzenie na rynek naj-
nowszego Civica to kamień milowy 
w rozwoju naszej marki, będący okazją 
do uczczenia kultowego modelu i jego 

najdoskonalszej generacji. Po raz kolejny 
ustanawia wzorce w zakresie funkcjo-
nalności, oszczędności, osiągów i bez-
pieczeństwa, dostosowane do współ-
czesnych wymagań klientów w całej 
Europie – mówi Sebastian Jezierski, 
manager działu sprzedaży samochodów 
osobowych w polskim oddziale Honda 
Motor Europe.

W tym roku model Civic obchodzi 
50-lecie istnienia. Od momentu wpro-
wadzenia na rynek w 1972 roku sprze-
dano ponad 27,5 mln jego egzemplarzy  
w 170 krajach. 

LIMITOWANY FORMENTOR
W trzecią rocznicę powstania hisz-

pańska marka Cupra zaprezentowała 
model VZ5, najmocniejszą wersję For-
mentora. Limitowana wersja napędzana 
jest 2,5-litrowym silnikiem TSI o mocy 
390 KM i maksymalnym momencie ob-
rotowym 480 Nm. W połączeniu z sied-
miobiegową, dwusprzęgłową skrzynią 
DSG samochód rozpędza się od 0 do  
100 km/godz. już w 4,2 sekundy. Inżynie-
rowie Cupry przewidzieli w wersji VZ5 
szereg rozwiązań, które pozwolą na do-
stosowanie stylu jazdy do preferencji 
kierowcy. Jest to możliwe między innymi 
dzięki zapewnieniu adaptacyjnego pod-
wozia DCC, progresywnego wspomaga-
nia kierownicy i napędu na cztery koła.

Oczywiście limitowana Cupra zosta-
nie w kilku miejscach nieco podrasowa-
na. Najważniejszy jednak będzie nowy, 
unikalny kolor Taiga Grey. który został 
zaprojektowany specjalnie dla tej limi-
towanej do 999 egzemplarzy wersji. Ko-
lor nadwozia został dopasowany do ele-
mentów wnętrza pojazdu – tapicerki 
Dinamica Black i foteli z brązowej skóry 
Nappa. Gdyby ktoś był zainteresowany, 
powinien się spieszyć. 

Ciekawostka – każda Cupra Formen-
tor VZ5 Taiga Grey będzie zawierała nu-
mer pojazdu wygrawerowany laserowo 
na panelu drzwi, co ma podkreślać eks-
kluzywność pojazdu i zaznaczyć jego 
miejsce w historii marki. 

Dla polskich zwolenników Cupry, 
czyli podrasowanego Seata, jest też do-
bra wiadomość z rodzimego podwórka: 
w salonach Seata w Gdyni, Krakowie, 
Lubinie, Łodzi, Opolu, Poznaniu oraz 

Rzeszowie wydzielone zostaną prze-
strzenie dedykowane marce Cupra. Miło-
śnicy brandu będą mogli nie tylko zamó-
wić samochody, ale i obejrzeć pojazdy 
na żywo i skonsultować się z ekspertami 
marki – Cupra Masterami. Do tej pory 
na mapie Polski zlokalizowane są trzy 
ekskluzywne salony hiszpańskiego pro-
ducenta: w Warszawie, Gdańsku oraz 
Białymstoku. 

– Jednym z głównych filarów filozo-
fii marki Cupra jest zagwarantowanie 
klientom emocjonującego doświadcze-
nia, nie tylko podczas jazdy, ale rów-
nież podczas procesu zakupu pojazdu. 
Powstanie nowych showroomów marki 
w Polsce to proces, który umożliwi do-
tarcie do jeszcze szerszej grupy ludzi 
w naszym w kraju, pozwoli na lepsze 
poznanie DNA marki, a także umocni 
kontakt z jej ekspertami, którzy z pasją 
i emocjami opowiadają o motoryzacji – 
mówi Tomasz Wróbel, dyrektor Rozwoju 
Sieci Dealerskiej.

Pierwszym krokiem w procesie 
ujednolicania sieci dealerskiej obu 
marek jest umożliwienie wszystkim 
klientom odwiedzającym salony Se-
ata zapoznanie się z ofertą oraz zakup 
samochodów marki Cupra. Do końca  
2024 roku planowane jest otwarcie 
co najmniej kilkunastu nowych punk-
tów Cupry w Polsce.

TESLA JUŻ  
NIE JEST NAJWIĘKSZA
Tesla przestała być producentem 

nr 1 na globalnym rynku samochodów 
elektrycznych. Po kiepskim początku 
roku – słabych wynikach nowych fabryk 
w Europie i USA, a także długotrwałych 
lockdownach w Chinach – wyprzedził 
ją chiński BYD. 

Według przytoczonych przez serwis 
CleanTechnica wyników sprzedaży aut 
elektrycznych w pierwszym półroczu 
tego roku BYD sprzedał w pierwszym 
półroczu 506 868 aut całkowicie elek-
trycznych, a Tesla – 406 869.

Nie pomogło to, że sprzedającymi się 
samochodami elektrycznymi na świecie 
wciąż są Tesle Model Y i 3. W pierwszej 
dziesiątce zameldowało się jednak pięć 
modeli BYD, które zajęły miejsca od czte-
rech do ośmiu włącznie (w większości 

były to modele oferowane w dwóch wer-
sjach napędu – elektrycznej EV i hybry-
dowej PHEV, czyli plug-in). 

Czwarte miejsce w rankingu zaję-
ła Grupa Volkswagen z 253 624 auta-
mi, a piąte koncern Hyundai-Kia, który 
sprzedał 186 821 elektrycznych aut. 

POTRZEBA WIĘCEJ 
ŁADOWAREK
Według szacunków ekspertów Sie-

mens Financial Services (SFS) wielkość 
globalnej „luki inwestycyjnej” dotyczą-
cej infrastruktury ładowania EV będzie 
wzrastać wraz z rozwojem rynku po-
jazdów elektrycznych z 196 mld zło-
tych w latach 2021–2023 do 452,5 mld 
złotych w latach 2024–2026. W samej 
Europie na takie inwestycje należałoby 
przeznaczyć odpowiednio 51 i 118 mld 
złotych. 

– Intensywny wzrost liczby pojaz-
dów elektrycznych, zwłaszcza tych, 
które wymagają szybkiego ładowania, 
będzie wywierał coraz większą presję 
na rozbudowę sieci stacji ładowania 
EV, tak by przypominała ona obecną 
siatkę stacji benzynowych. Pod koniec 
maja 2022 roku w Polsce funkcjonowało 
2190 ogólnodostępnych stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych. W analogicz-
nym okresie roku ubiegłego było ich aż 
o 32 proc. mniej, bo tylko 1498. Mimo im-
ponującego wzrostu to nadal zbyt mało, 
by skutecznie wspierać trend wzrostowy 
zainteresowania autami elektrycznymi 
– mówi Łukasz Bancarzewski, starszy 
specjalista ds. rozwoju biznesu z Sie-
mens SI w Polsce.

Według danych Polskiego Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskiego 
Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych 
pod koniec maja 2022 roku w Polsce były 
zarejestrowane łącznie 46 676 osobowe 
i użytkowe samochody z napędem elek-
trycznym (BEV i PHEV), czyli o 83 proc. 
więcej względem analogicznego okresu 
2021 roku.

Liczba ładowarek też ma szanse za-
cząć szybko rosnąć, bo w tym roku uru-
chomiono rządowy program wsparcia 
budowy nowych punktów, który spowo-
dował znaczny wzrost zainteresowania 
stawianiem nowych ładowarek. 

 JAN STORA
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Limitowana wersja napędzana jest 2,5-litrowym silnikiem TSI o mocy 390 KMCivic 11. generacji jest dostępny od 139 900 złotych, wyłącznie w wersji hybrydowej
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Państwo Tarkowscy mieli trójkę dzieci 
– najstarszą Kasię, bardzo pilną i pra-

cowitą, średniego Piotrka, chlubę swo-
jego taty, i najmłodszą, zawsze bujającą 
w obłokach Ańcię. Kasia, która nie tylko 
lubiła się dużo uczyć, ale także była nie-
samowicie skrupulatna i systematyczna, 
po liceum zdecydowała się na medycynę. 
Rodzice byli wniebowzięci jej decyzją 
i to na jej studia i mieszkanie w innym 
mieście szła duża część ich oszczędności. 
Piotrek z kolei wybrał ekonomię, ale 
już na trzecim roku studiów postano-
wił zająć się rynkiem nieruchomości. 
Szybko się ożenił, wybierając dziewczy-
nę pochodzącą z wpływowej rodziny. 
Co prawda żadna z jego sióstr nie mo-
gła się z nią dogadać, ale rodzice i tak 
bardzo cieszyli się z dojrzałości syna. 
Najmłodsza córka Tarkowskich, Ańcia, 
nigdy nie mogła dojść do tego, czego chce 
w życiu. Jako dziewczynka wracała wie-
lokrotnie ze szkoły na bosaka z umoru-
saną buzią. Nieraz zapomniała zabrać 
ze szkoły swoich rzeczy, bo zagapiła się 
na jakiegoś kolorowego ptaka czy wie-
wiórkę. Nade wszystko kochała hasanie 
po polach i moczenie nóg w stawie pod-
czas jedzenia słodkich bułek. Bo to była 
inna z jej wielkich pasji – jedzenie.

Tarkowscy, bardzo dumni z dwójki 
swoich starszych dzieci, patrzyli na naj-
młodszą córkę trochę przez palce. Zda-
rzyła się im ona nieplanowana, a różnica 

wieku między nią a rodzeństwem była 
na tyle znaczna, że trudno było nie za-
uważyć tego, że czasem trudno im było 
się dogadać. Ańcia zresztą żyła w nieco 
innym świecie niż cała rodzina. I ku nie-
zadowoleniu rodziców jako jedyna po-
stanowiła, że właściwie to nie zamierza 
iść na studia. Zamiast tego tuż po matu-
rze obeszła wszystkie salony fryzjerskie 
w odległości godziny jazdy autobusem 
od domu i postanowiła zostać stylistką. 
Jej kariera w tym zawodzie była jednak 
dość krótka i zakończyła się po pierwszej 
klientce, której nie spodobał się wymie-
szany przez Ańcię jasnofioletowy za-
miast zgaszonego blondu. Dziewczyna 
przerzuciła się więc na dorywcze prace 
w sklepach i kawiarniach, żeby na dłużej 
zatrzymać się w niewielkiej rzemieślni-
czej piekarni. I choć tutaj także istotne 
było skupienie i precyzja, to odnalazła 
się w tym jak w niczym innym.

Gdy zbliżyła się zima, Ańcia poin-
formowała rodziców o swoich planach. 
Postanowiła, że zarobione pieniądze 
przeznaczy na samotny wyjazd po Eu-
ropie. I jak zaplanowała, tak zrobiła. 
Co prawda wyjazd nie był zbyt długi, jak 
pierwotnie zakładała, ale był zaczątkiem 
tysiąca nowych pomysłów w jej głowie.

W tym czasie jej rodzice powoli 
przyzwyczaili się do tego, że najmłod-
sza córka nie podąży śladami starszego 
rodzeństwa odnoszącego liczne sukcesy. 

Kolejne lata, wigilie i rodzinne spotkania 
upływały więc na peanach pod adre-
sem Kasi, Piotrka i jego idealnej żony 
i przemilczaniu eksperymentów młod-
szej córki.

Do czasu. Zaczęło się od tego, że pani 
Tarkowska przycinając kwiaty w wiszą-
cych doniczkach, poślizgnęła się na dra-
binie i runęła jak długa, łamiąc rękę 
i obojczyk. Chwilę później odezwały się 
problemy zdrowotne jej męża, a nie-
wiele później kilka niezwykle pilnych 
i kosztownych napraw w domu. I wte-
dy też otwarła się puszka niedomówień 
i półprawd, które przez długi czas poja-
wiały się w domu Tarkowskich.

Okazało się, że Kasia od dłuższego 
czasu nie pracuje już ani w szpitalu, ani 
w przychodni. Oficjalnie odeszła z wła-
snej woli, ale prawda była nieco inna – 
została do tego zmuszona, gdy złapano 
ją w pracy pod wpływem silnych leków 

wymieszanych z alkoholem. Życie Piotra 
nie było dużo weselsze – ślepo kierując 
się poradami teścia, fatalnie zainwesto-
wał i stracił większość pieniędzy, a jego 
małżeństwo było już tylko formalne 
i kwestią tygodni było jego zakończenie.

Do tego wszystkiego nastąpił nie-
oczekiwany zwrot akcji, którego nikt 
się nie spodziewał. Ańcia zapropono-
wała, że bardzo chętnie nie tylko zapłaci 
za remont domu, ale także zrobi sobie 
wolne, żeby zaopiekować się rodzicami. 
Okazało się, że nie tylko sobie świetnie 
radzi finansowo, zarabiając na swoim 
blogu z przepisami i opowieściami z po-
dróży, ale także niewielki, własny sklep 
z wypiekami według jej przepisów jest 
prawdziwym hitem sprzedażowym. 
A ona po prostu cieszyła się sukcesami 
rodzeństwa i nie miała wielkiej potrzeby 
chwalenia się swoimi bułeczkami. 

  •
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Sukcesy

Sezon owocowy w pełni i bez wątpie-
nia warto z niego korzystać. Szczegól-
nie że owoce to zdrowy i pyszny dodatek 
do posiłków czy deserów. Jedzenie ich, 
zwłaszcza w domu czy w nieformalnych 
okolicznościach, raczej dla nikogo nie jest 
większym problemem. Może się jednak 
okazać, że podanie owoców albo ich je-
dzenie w bardziej sztywnych okoliczno-
ściach wywoła kilka wątpliwości.

Podczas formalnych spotkań owoce 
często podawane są na koniec posiłku. 
Przed kolacją kładzie się talerz z owo-
cami, na którym powinien się także zna-
leźć nóż i widelec. Duże i średnie należy 
pokroić na ćwiartki nożem i zjeść widel-
cem. Małe, świeże owoce, takie jak mo-
rele i śliwki, je się palcami, podobnie jak 
owoce kandyzowane. Gotowane owoce 
podawane w miseczce, jak na przykład 
kompot owocowy, je się łyżeczką. Z kolei 
owoce z puszki podane na talerzu je się 
widelcem.

Podczas eleganckiego posiłku małe 
owoce z pestkami, takie jak wiśnie, wkła-
da się do ust łyżeczką, a po zjedzeniu 
miąższu pestkę wypluwa się na łyżeczkę 
i kładzie na talerzu. Podczas nieformal-
nego posiłku tego typu owoce oczywi-
ście można wkładać do ust rękami, ale 
pozostałą pestkę dobrze jest dyskretnie 
wypluć w złożoną dłoń, a później prze-
łożyć na talerz.

Podane w całości ze skórką, przekro-
jone na pół awokado należy zjeść łyżką, 

a jeśli na talerzu lub w sałatce jest po-
krojone – to widelcem. Jeżeli do posiłku 
zostały podane banany, należy je obrać 
nożem do owoców, pokroić i zjeść wi-
delcem. Truskawki można jeść w ca-
łości, chwytamy je wtedy za szypułkę 
i po zjedzeniu kilku kęsów odkładamy 
pozostałości łodygi na talerz. Jeśli tru-
skawki zostały podawane w śmietanie, 
to najlepszym pomysłem będzie użycie 
łyżki. A jeśli chodzi o jeden z najpopu-
larniejszych polskich owoców, jabłko, 
to nieobrane można je nakładać ręką 
ze wspólnej miski, obrać, a jeśli to nie-
wygodne lub trudne – przekroić na pół, 
wydrążyć, pokroić na mniejsze kawałki 
i zjeść nożem i widelcem do owoców.

Reguły te są wbrew pozorom proste 
i jak przy większości zasad dobrych ma-
nier – intuicyjne. HK

W australijskiej Nowej Południowej Walii 
wykryto ostatnio dwa przypadki choroby, 
która nie występowała na tym kontynen-
cie od kilkudziesięciu lat. Dostaje się ona 
do organizmu przez nos lub jamę ustną 
i zajmuje błony śluzowe górnych dróg 
oddechowych. Może objąć nawet spo-
jówki i ucho środkowe. Polska zmagała 
się z epidemią błonicy jeszcze w pierw-
szej połowie lat 50. – dochodziło wtedy 
do 24–44 tys. zachorowań i 1,6–3 tys. zgo-
nów rocznie. Wprowadzone w 1954 roku 
masowe szczepienia pozwoliły opanować 
tę chorobę. 

JAK MOŻE DOJŚĆ DO ZAKAŻENIA? Do zara-
żenia błonicą może dojść na kilka spo-
sobów. Bakterie maczugowca błonicy 
(Corynebacterium diphtheriae) mogą 
się przemieszczać zarówno poprzez kon-
takt bezpośredni, jak dotyk, jak również 
drogą kropelkową podczas kasłania lub 
kichania.

JAKIE SĄ OBJAWY BŁONICY? Objawy zależą 
od rodzaju choroby. Błonica rozpoczyna 
się od sporego osłabienia, bólu gardła 
i pogorszenia samopoczucia. Charakte-
rystyczne są również powiększone węzły 
chłonne oraz słodko-gnilny zapach z ust. 
W przypadku błonicy krtani występuje 
również świst krtaniowy, kaszel, duszno-
ści oraz w dalszym etapie utrata głosu. 
Przy błonicy gardła na migdałkach poja-
wia się nalot ogniskowy, który przecho-
dzi na łuki podniebienne, języczek i tylną 
ścianę gardła. Podnosi się temperatura, 

węzły chłonne się powiększają, skóra 
jest bledsza, oczy podkrążone, występuje 
brak łaknienia, wymioty i bóle brzucha. 
Błonica nosa dotyczy głównie niemowląt 
– najpierw mają one wodnisty lub ropny 
katar, później dołącza do niego krwawa 
wydzielina i trudności w oddychaniu, 
związane z obrzękiem błon śluzowych 
nosa. 

CZY BŁONICĘ MOŻNA LECZYĆ? Po jej zdia-
gnozowaniu chory zostaje odizolowany 
od otoczenia. Leczenie polega na po-
daniu dawki surowicy zawierającej an-
tytoksynę błoniczą oraz antybiotyków, 
najczęściej penicyliny, jeśli jednocześnie 
doszło do innego zakażenia gardła, przy-
kładowo paciorkowcami. Dodatkowo 
podaje się preparaty nawadniające pa-
cjenta. W trakcie rekonwalescencji za-
leca się szczepienie. Kwarantanna trwa 
do momentu, aż badania przeprowadzo-
ne sześć dni z rzędu wykluczą obecność 
bakterii w nosie i gardle. 

 •
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Reguły jedzenia owoców są, jak większość zasad 
dobrych manier, intuicyjne
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Krzyżówka panoramiczna nr 14

SPRZEDAŻ PODRABIANYCH BUTÓW, TOREBEK 
ORAZ ODZIEŻY NAJWIĘKSZYCH DOMÓW MODY WZRO-
SŁA DO PRAWIE 40 PROC. Kupowanie podró-
bek designerskich towarów już dawno 
temu zostało uznane za niedopuszczalne 
i naganne. Jednak generacja Z ma na ten 
temat inne zdanie. Jeszcze w 2019 roku 
14 proc. młodych dorosłych przyznało, 
że przynajmniej raz w życiu zakupiło 
podrobiony towar. Według badań Urzę-
du Unii Europejskiej ds. Własności Inte-
lektualnej okazało się, że wśród około  
22 tys. badanych osób w wieku od  
15 do 24 lat 52 proc. z nich stwierdziło, 
że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ku-
piło podrobiony produkt – świadomie 
lub nie, a 27 proc. bez skrupułów od-
powiedziało, że nie zwraca na to uwa-
gi. Wynika to z tego, że ich zdaniem 
oferty domów mody nie dostosowują 
się do rynkowych potrzeb i możliwości 
społeczeństwa. Towary, które w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy należały do naj-
częściej kupowanych przez osoby celowo 
poszukujące podróbek, to odzież i ak-
cesoria (17 proc.), obuwie, sprzęt elek-
troniczny oraz produkty kosmetyczne, 
higieny osobistej i perfumy. 

PONAD 45 TYS. SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
ORAZ DOSTAWCZYCH O DMC DO 3,5 TONY ZARE-
JESTROWANO W POLSCE W CZERWCU 2022 ROKU. 
To o 10,7 proc. mniej r/r – poinformował 
Instytut Samar. Dane wskazują na spa-
dek sprzedaży w 2022 roku o 13 proc. 
r/r. To 12. z rzędu spadek sprzedaży r/r. 
Przyczyny tego stanu rzeczy są od wie-
lu miesięcy takie same: perturbacje 
z dostępnością mikroprocesorów oraz 
niektórych surowców i komponentów, 
dynamicznie rosnące ceny (nie tylko sa-
mochodów oraz paliw) i stopy procen-
towe, a także inwazji Rosji na Ukrainę, 
skąd pochodzi część surowców i kom-
ponentów wykorzystywanych przez eu-
ropejskich producentów samochodów. 
Na polskim rynku dodatkowym czyn-
nikiem jest rosnąca inflacja oraz słaby 
złoty. Z raportu wynika, że w czerwcu 
udział klientów indywidualnych w cał-
kowitej liczbie rejestracji samochodów 
osobowych wyniósł 29,02 proc., a na fir-
my przypadło niespełna 71 proc. •

Nie tylko Polacy lubią spędzać lato nad 
wodą. Szwedzi, mimo że żyją w mroźniej-
szym kraju, są mocniej związani z morzem 
ze względu na swoją historię, długą linię 
brzegową i bardziej rozwinięte rybołów-
stwo. Browar Carslberg w oryginalnej kam-
panii, która przestrzega, by nie pili piwa 
w trakcie pływania łódką, zainstalował 
bar na dnie Morza Północnego.

Turyści odwiedzający w lipcu mia-
steczko Smögen na zachodnim wybrze-
żu mogą oglądać podwodny bar, który 
znajduje się obok głównego molo. Długi 
na 3,5 m i szeroki na 2,5 m, o nazwie 
Don’t Drink and Boat, jest wyposażony 
w ladę, stołki, neony, lodówkę i krany. 
W jego ofercie jest wyłącznie bezalko-
holowe piwo. Chętni, pod okiem pro-
fesjonalnego nurka, mogą zanurkować 
do baru i zamówić jedno „zeroprocen-
towe”. Władze Carlsberga podkreślają, 
że w ostatnich latach w Szwecji wzrosła 
popularność piw bezalkoholowych – 
potomkowie wikingów wypijają rocz-
nie 20 mln litrów tego rodzaju napo-
ju. Ci, którzy chcą napić się piwa nad 
jeziorem, mają duży wybór, ponieważ 
sam Carlsberg oferuje 15 różnych piw 
bezalkoholowych. 

SZKŁA BRAK
Przez ostatnie lata polskie browa-

ry sprowadzały szklane butelki przede 
wszystkim z Ukrainy, Białorusi i Rosji, 

ponieważ były tańsze niż ich za-
chodnie odpowiedniki, a dorów-
nywały im jakością. Dziś w pierw-
szym kraju toczy się wojna, a dwa 
ostatnie zostały objęte sankcjami, 
polscy producenci zostali więc odcięci 
od szklanych opakowań ze Wschodu. 
O ile zwykłe butelki można dosyć szybko 
pozyskać z innych hut, o tyle trudniej 
uzyskać butelki „na miarę”, na przykład 
z grawerunkiem albo o nietypowym 
kształcie. Janusz Palikot, właściciel Bro-
waru Tenczynek, zaznacza, że polskie 
firmy na razie mają zapasy i planują 
przerzucić produkcje do innych hut, 
poza obszarem wojennym, ale to wszyst-
ko nie ułatwia im życia. Wojna uderza 
więc w istotny segment polskiej gospo-
darki. Pewnym rozwiązaniem niedobo-
ru szkła ma być planowany nowy system 
kaucyjny, dzięki któremu więcej butelek 
ponownie trafi do użycia. Według badań 
na razie w Polsce jedna butelka szklana 
wraca na rynek 10 razy, podczas gdy 
średnio w Europie Zachodniej – 22 razy. 
W Niemczech butelka jest wykorzysty-
wana ponad 30 razy i dopiero później 
jest przetapiana na nowe.

SAMONALEWAK
W Bydgoszczy i Wrocławiu od nie-

dawna działają lokale, w których goście 
mogą sami wybrać i nalać sobie piwo. 
Bydgoski pub Piwo – Ty nalewasz dys-
ponuje 15 kranami z różnymi piwami, 

zarówno rzemieślniczymi, 
koncernowymi, jak i sezono-

wymi. Właściciel planuje też 
możliwość kupna napojów butel-

kowych. Zaprojektowany przez niego 
system pozwoli na odmierzenie opty-
malnej ilości piwa – nieważne, czy będą 
to dwa kufle ulubionego trunku, czy 
goście będą mieli ochotę posmakować 
wszystkich. Najtańsze piwa kosztują 
od 2 złotych za 100 ml. Lokal jest otwar-
ty w dni powszednie od 15 do północy, 
w weekendy od 15 do 2, a konsumpcję 
złotego trunku umila muzyka. Czyli jak 
to w pubie. 

Współwłaścicielem wrocławskiego 
Golden Records Club jest szef wytwórni 
produkującej diamentowe, platynowe 
i złote płyty, które są wręczane wyko-
nawcom za sprzedaż dużej liczby albu-
mów. W piwnicy tego przybytku znajdu-
je się samoobsługowy bar. W jej ścianie 
zamontowany jest rząd kraników, a nad 
nimi ekran, poprzez który składamy za-
mówienie. Co ważne, opłata jest nali-
czana za nalaną ilość trunku – można 
więc nalać odrobinę do degustacji lub 
całą szklankę. Właściciel zwraca uwa-
gę, że miejsca działające na podobnych 
zasadach zaczęły powstawać ostatnio 
w różnych częściach Polski nie przez 
przypadek – powodem była pandemia 
i obawa części ludzi przed kontaktami 
z obsługą.
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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:
BOGACZOWI DIABLI SYPIĄ. 
Nagrodę wylosował: PIOTR KOZINA.
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MOJ S.A. Katowice

strategiczny partner


