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11,5 mld złotych dla 
korzystających z węgla
Dodatek węglowy zamiast regulowa-
nej ceny paliwa.
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KATOWICE. Spotkanie premiera ze związkowcami

Niewiele wiemy
Tego spotkania nie było w publicznym kalendarzu zajęć premiera Mateusza Morawieckiego. 

W upalne popołudnie 25 lipca kolumna aut z szefem rządu bez wielkiej pompy wjechała 
na wewnętrzny parking Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W Sali Marmurowej 

gmachu na premiera czekali już liderzy największych górniczych i regionalnych central 
związkowych. Liczyli, że dowiedzą się, co dalej z podpisaną ponad rok temu umową społeczną 

dla branży oraz jak bardzo i na jakich zasadach zwiększane będzie wydobycie węgla – w sytuacji, 
gdy stał się towarem deficytowym. Jasnej odpowiedzi nie otrzymali, więc po spotkaniu nie kryli 
rozczarowania. – Tematem naszego spotkania było bezpieczeństwo energetyczne i zwiększenie 

wydobycia węgla w Polsce – napisał krótko na Facebooku premier, który opuścił urząd tak samo 
po cichu, jak przyjechał. – Dalej wiemy, że niewiele wiemy – skomentował przewodniczący  

śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz. Co ciekawe, oprócz premiera w katowickim 
spotkaniu uczestniczyli między innymi wiceminister finansów Artur Soboń, który ponad rok temu 

jako wiceszef MAP negocjował umowę społeczną z górniczymi związkami, a także były minister 
energii Krzysztof Tchórzewski, wymieniany w ostatnim czasie w mediach jako potencjalny 

kandydat do objęcia funkcji w rządzie. – To może być jedyne światełko nadziei, że może będzie 
lepiej, bo akurat za ministra Tchórzewskiego dosyć dobrze funkcjonował cały sektor paliwowo- 
-energetyczny. Ale jest pytanie, czy minister Tchórzewski pojawi się w rządzie, w jakiej funkcji, 

jakie będzie miał kompetencje. Tego na dzisiaj nie wiemy – skomentował obecność Tchórzewskiego 
Dominik Kolorz. 

WIĘCEJ NA S. 6–7
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Rozmowa na czasie
Aleksander Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej 
Agencji Turystycznej: – Przetrwaliśmy 
najtrudniejszy czas. Dostosowujemy  
się do oczekiwań naszych  
klientów, koncentrujemy wysiłki  
na rozwoju obiektów 
z najlepszymi perspektywami.
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Węgiel znów OK

F rans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej, 
stwierdził: – Kraje planujące spalanie węgla jako al-

ternatywy dla rosyjskiego gazu mogą to robić zgodnie 
z celami klimatycznymi UE. Węgiel nie może stanowić 
tabu, gdy Europa próbuje uniezależnić się od rosyjskie-
go gazu. – To tak, jakby stwierdził, że węgiel jest OK.

To ten sam Timmermans, który krytykował Polskę 
za to, że upiera się przy węglu kamiennym jako 

gwarancie bezpieczeństwa energetycznego. Jeszcze 
rok temu o tej porze wygłaszał pochwały dla planów 
radykalnego wyrzucenia węgla z unijnej gospodarki. 
Pół roku temu opowiadał o tym, jak bardzo zależy mu 
na zielonej gospodarce, bo to uratuje planetę. Teraz 
okazuje się, że planeta wytrzyma krótki czas, kiedy 
w drodze do zielonej gospodarki będzie spalany węgiel. 

C zy nie o to samo, ale długo przed najazdem Rosji 
na Ukrainę, walczyła Polska? Czy nie używaliśmy 

argumentu uniezależniania się od Rosji? Czy Polska nie 
przestrzegała przed zgubną polityką ulegania szanta-
żowi energetycznemu, jaki Rosja stosowała od dziesię-
cioleci? O tym wszystkim mówili przedstawiciele pol-
skiego rządu, ale Timmermans i jego poprzednicy czuli 
wielki sentyment do rosyjskiego gazu. Był on tak wielki, 
że na przekór polskiemu stanowisku przeforsowali 
na szczeblu unijnym budowę dwóch gigantycznych ga-
zociągów, przez które miał popłynąć rosyjski gaz. Teraz 
Rosja pokazuje Niemcom gest nieprzyzwoity, a Europa 
drży, bo niemieckiej gospodarce grozi katastrofa. Jak 
w Niemczech zacznie się prawdziwa recesja, posypie się 
znaczna część unijnej gospodarki, w tym naszej, ściśle 
współpracującej z rynkiem niemieckim. 

Najwyższy czas, aby rząd jasno powiedział, czy chce 
zainwestować w polskie kopalnie, czy węgiel, a nie 

gaz, ma być paliwem przejściowym w polskim progra-
mie energetycznym do roku 2050. Jeżeli gaz, to skąd? 
Bo jeżeli chodzi o węgiel, to wystarczą sensowne inwe-
stycje i wydobędziemy go w polskich kopalniach. •

Węglowe koło ratunkowe

N ie dowierzałem własnym oczom, wczytując się w ar-
tykuły poświęcone reakcji Niemiec na spodziewaną 

blokadę dostaw rosyjskiego gazu. Mimo krytycznej 
sytuacji nasi zachodni sąsiedzi nadal podtrzymują decy-
zję o likwidacji trzech ostatnich elektrowni atomowych. 
Dziurę po nich planują zasypać węglem!

N ie pomyliłem się. Niemiecki rząd postawił na węgiel, 
który teraz ma być energetycznym kołem ratunko-

wym. Zgodnie z przyjętymi ustawami to elektrownie 
węglowe stały się rezerwą energetyczną na wypadek 
wstrzymania przez Rosjan dostaw błękitnego paliwa. 
Łącznie do pracy może zostać przywróconych 20 blo-
ków węglowych o mocy blisko 9 GW. W ten sposób 
za Odrą powstała przedziwna sytuacja, bo do tej pory 
niemiecki rząd organizował aukcje, w których płacił 
właścicielom elektrowni węglowych za ich wcześniej-
sze wyłączenie. Teraz ci sami operatorzy mocy węglo-
wych otrzymają do miliarda euro rocznie za utrzyma-
nie ich w gotowości technicznej. 

Jednocześnie Berlin zdecydowanie odrzucił atomową 
alternatywę i do końca roku mają być wygaszone 

ostatnie reaktory jądrowe. Tymczasem w zgodnej opi-
nii ekologicznych ekspertów energia atomowa jest 
o wiele czystsza od brudnej, złej i czarnej jak smoła 
energii węglowej, o czym wielokrotnie zresztą słychać 
było za naszą zachodnią granicą. Nie zmienia to faktu, 
że w wojennej rzeczywistości kryzysu energetyczne-
go pragmatyczni Niemcy wybrali węgiel, a tamtejszy 
minister gospodarki Robert Habeck publicznie przy-
znał, że „energia jądrowa jest technologią wysokiego 
ryzyka”! 

To jednak nie koniec niespodzianek, bo na węgiel po-
stawili rządzący w Niemczech Zieloni i SPD, a więc 

jeszcze do niedawna przedstawiciele prawdziwej awan-
gardy antywęglowego lobby, którzy teraz powrót do wę-
gla uznali za „bolesny, lecz konieczny”. Nic dodać, nic 
ująć. •

F E L I E T O N

Inna bajka
Ulubionym zajęciem władz wszelkiej maści jest wyda-
wanie poleceń, zarządzeń, rozporządzeń, regulaminów 
i procedur, do jakich mają się stosować podlegli im lu-
dzie. Przykład idzie z góry – wybrańcy narodu, gdy coś 
nie pasuje w systemie prawnym kraju, produkują ustawy. 
O tym, że nazbyt często nie współgrają one z wcześniej 
już obowiązującymi, albo nie wiedzą, albo zakładają, 
że również je się zmieni. 

Potem powstają precyzujące rozporządzenia. 
Na prawdopodobieństwo, że ten, kto je tworzył, zasta-
nawiał się nad sensem, celowością i dopasowaniem 
do pozostałych, lepiej nie liczyć. Ci, którzy są pod nimi 
podpisani, może nawet je czytają, ale czy ze zrozu-
mieniem? Twórczy wkład w prawotwórstwo wnoszą 
województwa i gminy. A wreszcie zakłady pracy. 

Pokazano mi niedawno wykaz ponad 2 tys. uchwał, 
zarządzeń i poleceń służbowych obowiązujących 
w pewnej spółce. Może część nie obowiązuje, ale kto 
by spamiętał!

Nikt się przecież nie spodziewa, że pracownik, na-
wet biurowy, będzie uczył się tego na pamięć… Nikt? 
Nieprawda. 

O stercie wytworzonych przepisów firmy przypo-
minają sobie, gdy coś dzieje się nie tak. Wtedy okazuje 
się, że gdyby pracownik zamiast robić to, po co jest za-
trudniony, opanowywał i wdrażał przepisy i polecenia, 
uniknąłby problemów. 

Podstawowym celem biurokracji jest bowiem wyka-
zywanie, że firma robi, co ma robić, w sposób zgodny 
ze wskazanym przez przepisy i zwierzchność, a kie-
rownictwa dbają, by nie można się do nich przyczepić. 
Wprawdzie efektem jest spowolnienie działalności albo 
tworzenie fikcji i przyzwyczajanie ludzi, że co innego 
się robi, a co innego pisze w wykazach i sprawozda-
niach. Ale to już zupełnie inna bajka. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA OCENIA, ŻE CENY WĘGLA W 2022 
ROKU MOGĄ WZROSNĄĆ ŚREDNIOROCZNIE O OKOŁO 190 PROC. w po-
równaniu do 2021 roku, cena gazu o 210 proc., a cena 
uprawnień do emisji CO2 o około 140 proc., podczas gdy 
w tym samym okresie cena energii elektrycznej powin-
na wzrosnąć o 110 proc. „Koszty produkcji energii mogą 
wzrosnąć istotnie więcej od wzrostu przychodów z jej 
sprzedaży” – podała PGE, która opiera swe szacunki 
na obserwacji otoczenia rynkowego i rynku surowców.

W PIERWSZYCH CZTERECH MIESIĄCACH TEGO ROKU POLSKIE GÓR-
NICTWO WYPRACOWAŁO 2,86 MLD ZŁOTYCH ZYSKU NETTO – wynika 
z danych resortu aktywów państwowych. Ubiegły rok 
branża zamknęła stratą netto rzędu 1,16 mld złotych, 
wobec 6,46 mld złotych strat w roku 2020 i 2,84 mld 
złotych straty netto w roku 2019.

PIOTR NAIMSKI ZOSTAŁ ODWOŁANY ZE STANOWISKA PEŁNOMOC-
NIKA RZĄDU DO SPRAW STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY ENERGE-
TYCZNEJ. Swoją funkcję sprawował przez ostatnie siedem 
lat. „Jako ustne uzasadnienie powiedziano mi, że nie 
nadaję się do współpracy i wszystko blokuję” – napisał 
na Facebooku odwołany minister.

W CZERWCU INDEKSY OBRAZUJĄCE CENY WĘGLA ENERGETYCZNEGO 
W ZACHODNIOEUROPEJSKICH PORTACH OSIĄGNĘŁY HISTORYCZNIE WY-
SOKI POZIOM 424,18 DOLARÓW ZA TONĘ – wynika z opracowania 

Agencji Rozwoju Przemysłu. Na międzynarodowym 
rynku czerwiec był kolejnym miesiącem szukania al-
ternatywy dla surowców z Rosji.

ODDANY NIEDAWNO DO UŻYTKU BLOK ENERGETYCZNY O MOCY 910 
MEGAWATÓW W JAWORZNIE PRACUJE BEZ PROBLEMU. Jest jednostką 
o wysokiej sterowalności, stanowiącą jeden z funda-
mentów bezpieczeństwa energetycznego Polski; spełnia 
rolę elastycznego stabilizatora systemu – zapewniła 
Grupa Tauron w odpowiedzi na medialne doniesienia 
o problemach bloku z zaopatrzeniem w węgiel.

ENERGA WYTWARZANIE NAWIĄZAŁA WSPÓŁPRACĘ Z FAMUREM 
w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbęd-
nych do ciągłej pracy źródeł odnawialnych. To reakcja 
spółki zależnej Energi z Grupy Orlen na niestabilne łań-
cuchy dostaw, między innymi na rynku części do turbin 
wiatrowych – podała spółka.

AKCJONARIUSZE PKN ORLEN 21 LIPCA POPARLI POŁĄCZENIE 
Z GRUPĄ LOTOS, a dzień wcześniej zgodzili się na to ak-
cjonariusze Lotosu. Na początku czerwca zarządy obu 
firm uzgodniły i podpisały plan połączenia. W zamian 
za jedną akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzyma-
ją 1,075 akcji PKN Orlen. Zintegrowany podmiot będzie 
miał przychody rzędu 250 mld złotych rocznie i będzie 
obsługiwał około 100 mln klientów w Europie.

1,63 MLN PASAŻERÓW ODPRAWIŁ W PIERWSZYM PÓŁROCZU BR. 
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY KATOWICE W PYRZOWICACH. 
To 80 proc. ruchu sprzed pandemii, przekraczającego 
w pierwszym półroczu 2019 roku 2 mln osób. Prognoza 
na cały 2022 rok zakłada obsłużenie 4,5 mln podróż-
nych – podało lotnisko.

OD POCZĄTKU TEGO ROKU ZARZĄD KATOWICKIEJ SPECJALNEJ 
STREFY EKONOMICZNEJ wydał 32 decyzje o wsparciu nowych 
projektów wartych blisko 1 mld złotych. W całym ub.r. 
strefa wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwe-
stycji wartych 5,35 mld złotych.

MIESZKAŃCY KATOWICKIEJ DZIELNICY KOSTUCHNA, gdzie przez 
dziesięciolecia działała kopalnia Boże Dary, upamiętnili 
ofiary tragedii w tym zakładzie sprzed 66 lat. 18 lipca 
1956 roku w wyniku wybuchu gazów pożarowych 
zginęło tam co najmniej 24 górników i ratowników gór-
niczych, jednak ofiar prawdopodobnie było znacznie 
więcej – to pracujący wówczas w kopalni więźniowie.

GRUPA FAMUR, KTÓRA W MAJU UB.R. ogłosiła strategię zie-
lonej transformacji, posiada obecnie w energetyce od-
nawialnej portfel projektów na różnym etapie rozwoju 
o łącznej mocy około 1,9 gigawata. W tym w trakcie 
budowy jest 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji 
kolejne 200 MW – poinformował Famur.  •
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– Nie możemy dopuścić do sytuacji, w któ-
rej rodziny pozostaną bez opału na zimę 
– dlatego wprowadzamy jednorazowy 
dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zło-
tych dla tych, którzy bezpośrednio odczuli 
skutki wprowadzenia embarga na rosyj-
ski węgiel – poinformowała minister kli-
matu i środowiska Anna Moskwa. 22 lip-
ca, po gorącej debacie, stosowną ustawę 
przyjął Sejm.

– Apelujemy o szybkie procedowa-
nie ustawy przez Senat – zaapelowała 
szefowa resortu klimatu. Przepisy o do-
datku węglowym mają zastąpić przyję-
te zaledwie kilka tygodni wcześniej roz-
wiązanie, gwarantujące cenę węgla dla 
gospodarstw domowych na poziomie  
996,60 złotych i ponad tysiąc złotych 
dopłaty dla składów węgla, które sprze-
dawałyby surowiec po takiej cenie. 
Pomysł nie wypalił, bo zbojkotowa-
li go sprzedawcy węgla – przy obec-
nych rynkowych cenach tego surowca 
z pewnością musieliby dokładać do in-
teresu. Na dodatki węglowe dla około 
3,8 mln gospodarstw domowych rząd 
chce przeznaczyć w tym roku 11,5 mld 
złotych.

DODATEK DLA WSZYSTKICH
– W Polsce nadal 42 proc. gospo-

darstw domowych korzysta z pieców 
węglowych. Przyjęta przez Sejm usta-
wa o dodatku węglowym wprowadza 
rozwiązania, które będą wymiernym 
wsparciem dla wielu polskich rodzin 
używających do ogrzania swoich do-
mów węgla – podkreśla minister Mo-
skwa. Dodatek węglowy będzie przy-
sługiwał gospodarstwom domowym, 
dla których głównym źródłem ogrze-
wania jest kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe – zasilane węglem kamiennym, 
brykietem lub peletem, zawierającymi 
co najmniej 85 proc. węgla kamien-
nego. W proponowanym rozwiąza-
niu nie ma kryteriów dochodowych, 
a dodatek będzie przysługiwał również 
gospodarstwom, które już zakupiły 
węgiel po cenie wyższej niż ta obo-
wiązująca między innymi w sklepie 
internetowym Polskiej Grupy Górni-
czej. Wnioski o dodatek – podobnie 
jak w przypadku dodatku osłonowego 
– będzie można składać do gminy do  
30 listopada tego roku. Jego wzór bę-
dzie jednolity dla całej Polski, by od-
ciążyć gminy i przyspieszyć realizację.

OPOZYCJA: DODATEK 
GRZEWCZY ZAMIAST 
WĘGLOWEGO
Przedstawiciele rządu zapewniają, 

że trwają również prace nad rozwiąza-
niami dla gospodarstw domowych, któ-
że stosują opał inny niż węgiel. Jakimi? 
Na razie nie wiadomo. – Rząd proponuje 

konkretne rozwiązania, które sprawdzą 
się w obecnej, dynamicznie zmienia-
jącej się sytuacji. W tym celu powstał 
międzyresortowy zespół, który pracu-
je nad rozwiązaniami dla gospodarstw 
domowych używających opału innego 
niż węgiel – poinformowała minister 
klimatu i środowiska. Wprowadzenie 
takich mechanizmów postuluje opozy-
cja. – Rząd umywa ręce od jakiegokol-
wiek faktycznego rozwiązania problemu 
z zakupem węgla, ponieważ wychodzi 
z założenia, że do części gospodarstw 
domowych po prostu dostarczy pienię-
dzy. Jednak zdecydowaną większość go-
spodarstw domowych pozostawia bez 
jakiejkolwiek pomocy. Ludzie ogrzewają 
przecież mieszkania nie tylko węglem, 
ale też pozostałymi rodzajami paliw – 
mówił w Sejmie szef klubu parlamen-
tarnego Koalicji Obywatelskiej Borys 
Budka. Również Lewica zaproponowa-
ła, by zamiast dodatku węglowego był 
dodatek grzewczy. Poprawki opozycji 
przepadły w sejmowym głosowaniu.

BĘDZIE DODATEK,  
ALE CZY BĘDZIE WĘGIEL?
Cena węgla to jedno, a możliwość 

jego zakupu to drugie. Właśnie sprawa 
dostępności węgla była głównym tema-
tem odprawy na najwyższym szczeblu, 
która odbyła się 18 lipca w katowickiej 
siedzibie Polskiej Grupy Górniczej. 
Uczestniczyli w niej między innymi pre-
mier Mateusz Morawiecki i wicepremier 
Jacek Sasin, ministrowie Anna Moskwa 
i Andrzej Adamczyk, a także prezesi wę-
glowych i energetycznych spółek – PGG, 
Taurona i Węglokoksu. – Była to tech-
niczna odprawa dotycząca tego, żeby 
zapewnić dostępność węgla. Dostępność 
rozumianą zarówno jako fizyczną do-
stępność tego surowca, jak i dostępność 
cenową. Na tym wszyscy w tej chwili się 
koncentrujemy – relacjonował rzecznik 
Ministerstwa Aktywów Państwowych 
Karol Manys. Kilka dni wcześniej szef 
rządu wydał spółkom PGE Paliwa i Wę-
glokoksowi nakaz sprowadzenia do Pol-
ski w sumie 4,5 mln ton węgla. – Obecnie 
obie spółki koncentrują się na tym, aby 
sprowadzić to paliwo do Polski. Wszyst-
kie działania dotyczą tego, aby węgiel 
był dostępny: zarówno w sensie fizycz-
nej obecności surowca, jak i dostępności 
cenowej – mówił rzecznik MAP, podkre-
ślając, że problem niedoborów węgla 
nie dotyczy tzw. energetyki zawodowej, 
czyli opartych na węglu elektrowni, któ-
re w 100 proc. mają zapewniony suro-
wiec z polskich kopalń. Luka, powstała 
po wprowadzeniu embarga na węgiel 
z Rosji, dotyczy natomiast głównie sekto-
ra komunalno-bytowego, korzystającego 
z węgla opałowego. 

POLACY NIE ZMARZNĄ 
W DOMACH?
– Od wielu tygodni podejmowa-

ne są działania, które mają na celu 

zabezpieczenie odpowiednich dostaw 
węgla do Polski, i stąd też decyzje 
z ostatnich dni, jeżeli chodzi o kolejne 
decyzje pana premiera co do skierowa-
nia określonych poleceń do spółek Skar-
bu Państwa w zakresie dostarczenia 
odpowiedniej ilości węgla – wyjaśniał 
po katowickiej odprawie rzecznik rządu 
Piotr Mueller. Kilka dni później wice-
premier Jacek Sasin ocenił, że dzięki 
podjętym przez rząd działaniom nie 
powinno być w tym roku problemu 
z zakupem węgla. – Myślę, że jakiegoś 
szczególnego problemu z dostępnością 
węgla być nie powinno. Jest oczywiście 
kwestia cen i stąd decyzja o dopłatach 
– tłumaczył szef MAP. – Być może trze-
ba będzie bardziej elastycznie w tym 
roku do tych dostaw podchodzić, ale 
myślę, że takie wizje, które są dzisiaj 
rysowane: Polaków marznących w do-
mach, są dalece przesadzone – ocenił 
wicepremier, wyjaśniając technicz-
ne szczegóły działań, mających także 
zwiększyć ilość krajowego węgla dla 

gospodarstw domowych. Temu służy 
decyzja, by całość węgla energetycznego 
wydobywanego w Polsce była sorto-
wana. – Wcześniej ten węgiel głównie 
trafiał do ciepłowni i do elektrowni; 
nie był sortowany, był traktowany jako 
węgiel energetyczny. W tej chwili sor-
tujemy całe wydobycie – to do końca 
roku da 3,5 mln ton węgla dodatkowo 
na rynku węgla opałowego dla indywi-
dualnych odbiorców – tłumaczył Sasin, 
oceniając, iż będzie to duży zastrzyk 
na ten rynek. Do tego dochodzi 4,5 mln 
ton węgla, który – decyzją szefa rządu – 
do jesieni mają sprowadzić PGE Paliwa 
i Węglokoks. – Potwierdzam, że Wę-
glokoks SA otrzymał decyzję o zakupie 
węgla na rynkach międzynarodowych. 
Oprócz swojej podstawowej działalności 
gospodarczej zaczęliśmy więc działa-
nia związane z importem – powiedział 
rzecznik Węglokoksu Jarosław Latacz, 
zaznaczając, że szczegóły są objęte ta-
jemnicą handlową przedsiębiorstwa.

 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

Dodatek węglowy zamiast regulowanej ceny paliwa

11,5 mld złotych 
dla korzystających z węgla
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Obyło się bez wielkich demonstracji, blo-
kowania torów i okupowania biur posel-
skich, choć i taki scenariusz był już cał-
kiem bliski. Na zawarcie porozumienia 
rekompensującego skutki inflacji związ-
kowcy z Polskiej Grupy Górniczej czekali 
w siedzibie spółki pięć dni, a energetycy 
i górnicy z Taurona – trzy. Do okupacyj-
nych akcji nie doszło natomiast w Węglo-
koksie Kraj oraz w Bogdance, gdzie rów-
nież podpisano porozumienia. Liderem 
tych finansowych zmagań była Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa, gdzie 22 lipca jed-
norazowe nagrody pieniężne – rekordo-
we, jak rekordowe są tegoroczne wyniki 
firmy – były już na kontach pracowników.

WICEPREMIER SASIN  
DAŁ ZIELONE ŚWIATŁO

W Polskiej Grupie Górniczej presja 
nasiliła się 11 lipca, kiedy grupa związ-
kowców wkroczyła do siedziby spółki 
z postulatem pilnego rozpoczęcia roz-
mów na kilka tematów – oprócz wyrów-
nania inflacyjnego chodziło między inny-
mi o inwestycje w nowe złoża, przyjęcia 
nowych pracowników oraz relacje ceno-
we górnictwa i energetyki. Dwa dni póź-
niej na rozmowy przyjechał wiceminister 
aktywów państwowych Piotr Pyzik, ale 
w żaden sposób nie posunęło to sprawy 
do przodu. Zielone światło dla porozu-
mienia – przynajmniej w wątku finanso-
wym – dało dopiero piątkowe spotkanie 
związkowej delegacji z wicepremierem 
Jackiem Sasinem w Warszawie. 

Porozumienie podpisano jeszcze tego 
samego dnia wieczorem, co zakończyło 
protest okupacyjny. – W naszej akcji nie 
chodziło tylko o pieniądze. Ważne były 
również niezbędne inwestycje w kopal-
niach – dzisiaj otrzymaliśmy zapewnie-
nie, że te inwestycje będą i że wrócimy 
do rozmów na ten temat – komentował 
lider górniczej Solidarności, a zarazem 
szef związku w PGG, Bogusław Hutek. 
Podkreślał przy tym, że porozumienie 

w kwestach finansowych – choć zado-
walające dla strony społecznej – jest tyl-
ko jednym z etapów działań, na których 
zależy związkowcom. Strona społeczna 
domaga się rozmów o przyszłości kopalń 
– między innymi ustalenia, które zakłady 
w jakim zakresie mają wydobywać więcej 
węgla i pracować dłużej. Związki chcą 
też dopilnować właściwych relacji ceno-
wych górnictwa z energetyką, kupującą 
dziś węgiel z PGG znacznie poniżej cen 
rynkowych. – Sklep z tanim węglem dla 
energetyki został właśnie zamknięty – 
deklarował szef Związku Zawodowego 
Pracowników Dołowych Jerzy Demski.

POROZUMIENIE DOBRE 
I OPTYMALNE
W zawartym porozumieniu zarząd 

PGG zgodził się na wypłacenie całej, 
36-tysięcznej załodze spółki jednorazo-
wego świadczenia za pierwsze półrocze 
w średniej wysokości około 6 tys. zło-
tych brutto. Pracownicy zatrudnieni pod 
ziemią otrzymują 6,4 tys. złotych brutto, 
pracownicy zakładów przeróbki mecha-
nicznej węgla oraz kilku innych zakła-
dów produkcyjnych PGG – 5,2 tys. złotych 
brutto, a pracownicy powierzchni kopalń 
– 4 tys. złotych. Dla największej górniczej 
spółki wypłata świadczenia oznacza koszt 
przekraczający 200 mln złotych. 

– Świadczenie zostanie wypłacone 
do 29 lipca i pozwala osiągnąć podsta-
wowe cele, czyli utrzymanie produkcji 
i brak zakłóceń w produkcji węgla ka-
miennego, który dziś jest dobrem kluczo-
wym i strategicznym, ale przede wszyst-
kim pozwala prowadzić i kontynuować 
tę produkcję w sposób niezakłócony nie 
tylko od poniedziałku do piątku, ale rów-
nież w dni wolne od pracy, co jest ko-
nieczne ze względu na aktualną sytuację 
rynkową – tłumaczył prezes PGG Tomasz 
Rogala. Kwota przeznaczona na jedno-
razową wypłatę to równowartość około 
5 proc. funduszu płac w PGG. – Cieszymy 
się, że po tych pięciu dniach udało nam 

się znaleźć równowagę, balans między 
żądaniami strony społecznej a tym, 
na co spółka może sobie pozwolić – po-
wiedział Tomasz Rogala, oceniając po-
rozumienie jako „dobre i optymalne”. 

Strony uzgodniły także, że do 
30 września ustalona zostanie wysokość 
rekompensaty inflacyjnej dla załogi PGG 
za trzeci kwartał tego roku, a do 30 li-
stopada – za czwarty kwartał. Ponad-
to w grudniu br. strony mają uzgodnić 
wielkość przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w spółce w przyszłym roku. 

Również w grudniu określona zosta-
nie wartość ekwiwalentu finansowego 
za należny górnikom deputat węglowy. 
Uzgodniono wzrost wartości należnych 
górnikom posiłków profilaktycznych 
z 1,1 do 1,2 proc. minimalnego krajowe-
go wynagrodzenia, czyli o 6–7 złotych 
za jeden posiłek. 

Kilka dni później porozumienie, prze-
widujące jednorazowe wypłaty (12 sierp-
nia) na zasadach podobnych jak w PGG, 
podpisano w Węglokoksie Kraj; tam także 
rozmowy na temat wyrównania infla-
cyjnego za kolejne kwartały mają być 
podjęte do 30 września i 30 listopada, 
a od 1 sierpnia wartość posiłków profi-
laktycznych wzrośnie o 20 proc.

JEDNORAZÓWKI  
W TAURONIE I BOGDANCE
Wyrównanie inflacyjne wywalczyli 

również energetycy i górnicy z Tauro-
na, gdzie początkowe fiasko rozmów 
skłoniło członków działającej w Grupie 
Rady Społecznej do pozostania w sali 
konferencyjnej firmy aż do wypraco-
wania kompromisu. Udało się to dwa 
dni później. 

Ustalono, że pracownicy spółek Gru-
py Tauron – wśród nich górnicy z Tau-
rona Wydobycie – otrzymają w dwóch 
transzach wyrównanie inflacyjne 
w łącznej wysokości 7 tys. złotych brut-
to. Jesienią związkowcy i zarząd Gru-
py mają wznowić rozmowy płacowe. 

Początkowo związkowcy domagali się 
wyrównania inflacyjnego za pierwsze 
półrocze w wysokości 5,5 tys. złotych 
netto dla każdego pracownika, czyli oko-
ło 8 tys. złotych brutto. 

Ostatecznie zgodzili się na kwotę 
o około tysiąc złotych niższą. – 6 tys. 
złotych brutto pracownicy dostają 
do końca lipca, pozostały tysiąc zosta-
nie wypłacony przed świętami Bożego 
Narodzenia. Dodatkowo umówiliśmy 
się, że w czwartym kwartale powróci-
my do rozmów płacowych – poinformo-
wał wiceprzewodniczący Solidarności 
w Tauronie Wydobycie i szef związku 
w kopalni Brzeszcze, Stanisław Kłysz. 

– Ostateczna kwota wyrównania infla-
cyjnego jest nieco niższa od tej zgłoszonej 
w naszych postulatach. To jest kompromis. 
Tyle na dzisiaj było możliwe do wywal-
czenia – dodał. Również powrót do ne-
gocjacji nastąpić ma później, niż począt-
kowo chcieli związkowcy – najwcześniej 
w październiku, a nie – jak postulowali 
– w sierpniu. – Porozumienie nie wpłynie 
negatywnie na kondycję finansową Grupy 
Tauron oraz pozwoli realizować konse-
kwentnie proces inwestycyjny i transfor-
macji energetycznej w oparciu o dobrze 
wykwalifikowaną kadrę – skomentował 
prezes Taurona Paweł Szczeszek. 

Na porozumienie ze stroną społecz-
ną zdecydował się również zarząd gieł-
dowej kopalni Bogdanka, gdzie na „na-
grodę specjalną za realizację zadania 
w pierwszym półroczu 2022 roku” prze-
znaczono łącznie 47,9 mln złotych brut-
to, czyli 14,3 proc. zysku spółki w pierw-
szym półroczu. Nagrody, wypłacane 
do 29 lipca, będą wyliczane indywidu-
alnie – najwięcej otrzymają pracowni-
cy dołowi; przeróbka i dział kolejowy 
– 81 proc. kwoty należnej zatrudnionym 
na dole, a pozostałe oddziały – 71 proc. 
Kolejne rozmowy o zrekompensowaniu 
górnikom z Bogdanki skutków inflacji 
odbędą się przed końcem października. 

MH

– Wypłata jednorazówek we wszystkich górniczych spółkach

Chodzi o przyszłość, nie tylko o pieniądze

Tego lata dzięki wsparciu JSW i Fundacji 
JSW 6 tys. dzieci z całego regionu skorzy-
sta z różnych form wypoczynku. 

Jastrzębska Spółka Węglowa dotuje 
w te wakacje 25 projektów, które umoż-
liwią dzieciom atrakcyjne spędzenie 
wolnego czasu. Wśród sponsorowanych 
rozrywek są letnie obozy stacjonarne 
i wyjazdowe, a także pikniki. Jednym 
ze współfinansowanych imprez był pik-
nik w Parku Aktywnej Rekreacji w Msza-
nie. Wodne zabawy w pirackiej oprawie, 
gry zręcznościowe, tory przeszkód, ple-
nery malarskie oraz zabawy wodnymi 
balonami były dla dzieci idealną oka-
zją do wybawienia się. To zresztą tylko 
jedna z wielu wakacyjnych propozycji, 
jakie w ramach projektu Wesołe Lato 
z Fundacją JSW przygotował mszański 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Dzięki pomocy JSW piłkarki z LKS 
Paniówki będą ćwiczyć nad morzem 
we Władysławowie, a młodzi piłkarze 
wyjadą do Krościenka. Sportowcy z LKS 
Start Mszana będą szlifować formę w Mi-
lówce. Zawodniczki z JKH Białe Jastrzę-
bie wykorzystają wakacje na przygoto-
wania do rozgrywek Młodzieżowej Ligi 
Hokeja Kobiet.

Dofinansowanie JSW to także moż-
liwość realizacji wycieczek, pikników 
i festynów przez ośrodki kultury i sportu 
z Jastrzębia-Zdroju, Mszany, Świerklan, 
Gierałtowic, Pilchowic i Radlina.

Podobnie jak w ubiegłych latach  
120 dzieci z trzech domów dziecka wy-
jedzie na wakacje nad Bałtykiem. Będą 
one mieszkały w ośrodku Neptun w Sia-
nożętach należącym do Grupy Kapitało-
wej JSW. 

  •
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NOWY GÓRNIK: – W jakiej sytuacji jest Nad-
wiślańska Agencja Turystyczna po okresie 
pandemii, w czasie wojny w Ukrainie i wy-
sokiej inflacji?
ALEKSANDER WIERZBA: – Stan epidemii 
w Polsce został zniesiony w połowie 
maja 2022 roku. Przestały obowiązywać 
obostrzenia, które w pewnym stopniu 
mogły powstrzymywać wiele osób przed 
skorzystaniem z naszej oferty. Jednak 
ośrodki NAT cieszyły się powodzeniem 
przez cały 2021 rok. To był czas reali-
zacji rodzinnych bonów turystycznych. 
Wtedy energia, koszty ogrzewania oraz 
koszty utrzymania ośrodków były znacz-
nie niższe niż obecnie. Dlatego rok 2021 
był dla nas udany – zakończyliśmy go 
dobrym wynikiem finansowym. Praw-
dziwy kryzys przechodziliśmy w roku 
2020, w czasie pierwszej fali pandemii, 
jednak udało nam się dobrze zareago-
wać w następnych miesiącach. Dlatego 
mimo bardziej wymagającego kosztowo 
2022 roku również pozostaję optymistą. 
Po czasie pandemii Polacy są głodni wy-
jazdów i odpoczynku. Skoro potrafili-
śmy wyjść na prostą po najtrudniejszym 
roku 2020, poradzimy sobie i obecnie. 
Wszystkie obiekty działają, sprzedaje-
my na bieżąco oferty. Oczywiście nasze 
oferty i działania musimy dostosować 
do realiów rynkowych oraz możliwości 
finansowych klientów. Skończył się stan 
epidemii, ale mamy wojnę na Wscho-
dzie, przez którą panuje wysoka infla-
cja. Ludzie liczą każdą złotówkę, co jest 
całkowicie naturalne w takim wypadku, 
więc nasza oferta również powinna wy-
chodzić naprzeciw tej sytuacji. Zwłaszcza 
że działamy na bardzo konkurencyjnym 
rynku.

NAT traci klientów? 
Na pewno część naszych klientów 

wybiera kraje, gdzie jest gwarantowa-
na pogoda, ale Polska zawsze ma swo-
ich zwolenników, na których liczymy. 
Zmieniły się także preferencje dotyczące 
czasu pobytu. Obecnie znacznie wzrosło 
zainteresowanie wyjazdami kilkudnio-
wymi. Powód – inflacja, która skłania 
do oszczędzania na wszystkim, także 
na wypoczynku. Dlatego ten tradycyj-
ny tygodniowy pobyt skraca się do wy-
jazdu pięcio-, a nawet czterodniowego. 
My dostosowujemy swoją ofertę do ocze-
kiwań. Odeszliśmy od sztywnego modelu 
– początek turnusu w sobotę i koniec 
też w sobotę. Dzisiaj klient przyjeżdża 
do nas według bardziej elastycznego 
kalendarza. Równie dobrze może przy-
jechać dzisiaj, a wykwaterować się jutro. 
Nie ma z tym najmniejszego problemu. 
Oczywiście taka elastyczność wyma-
ga od nas znacznie lepszej organizacji 
pracy, ale potrafiliśmy się przestawić 
na taki system. Większość naszej oferty 
jest kupowana przez internet. Znaczenie 
mają nie tylko oferty z ostatniej chwili, 

ale także prognoza pogody. W ostatnie 
weekendy lipca zanotowaliśmy znacz-
ny wzrost gości na przykład w Krynicy 
Morskiej, do blisko 600 osób. Zdarzały 
się sytuacje, w których rezerwacje były 
zrobione na dwieście kilka osób, a nagle 
w jednym dniu pojawiło się o 100 gości 
więcej. Dlatego cała obsługa musiała 
stawać na głowie, żeby każdego można 
było obsłużyć i wszyscy byli zadowoleni 
z pobytu. Obecnie mocno koncentrujemy 
się na rozwoju ośrodków nad morzem. 
Chcemy je dostosować do rosnących 
oczekiwań turystów, w związku z tym 
w miarę naszych możliwości moderni-
zujemy je rokrocznie. W najnowszych 
planach jest przebudowa, a właściwie 
budowa od nowa ośrodka w Jastarni. 
Dostaliśmy pozwolenie na budowę i je-
steśmy w fazie organizowania środków 
na jej realizację. 

Jak długo będzie trwała realizacja tej 
inwestycji? 

Chcemy zrealizować ją jak najszyb-
ciej. Wszystko zależy od ostatecznych 
źródeł finansowania. Jesteśmy przekona-
ni, że nocleg w apartamencie w Jastarni 
może mieć bardzo dobrą cenę. Dzisiaj, 
przy obecnym standardzie, Jastarnia 
sprzedaje się bardzo dobrze, więc po-
tencjał turystyczny jest spory. Nie ukry-
wamy, że obecnie standard w starym 
ośrodku nie jest najwyższy. Nadrabiamy 
miłą i profesjonalną obsługą, dobrym 
jedzeniem i oczywiście uroczą lokali-
zacją. Nasze obiekty są jednymi z lepiej 
umiejscowionych – często to pierwsza 
linia brzegowa. W górach także mamy 
świetne miejsca, jak np. Bukowina Ta-
trzańska, a ich standardu nie możemy 
się wstydzić. Poza tym zrobiliśmy drob-
ne remonty w ośrodku Carbo w Dąb-
kach. Są to miejsca, w których można 
się zakochać. 

Czy inflacja, która dotyka wszystkich, 
a przede wszystkim drożejąca energia 
i paliwa będą miały wpływ na NAT? 

Problemy mają wszyscy, ale 
my mamy je szczególnie w obiektach 
górskich, opalanych jeszcze węglem. 
W dodatku energia potrzebna do ogrze-
wania wody też pochodzi z węgla. 
Do jednego z obiektów już musieliśmy 
kupić 10 ton surowca i cena nas po-
waliła. Oczywiście złożyliśmy pismo 
do PGG i mamy na razie ustną odpo-
wiedź, że ten węgiel będzie, tylko nie 
wiemy kiedy. My już mamy kolejne za-
potrzebowanie. Niestety nie możemy 
skorzystać ze sklepu internetowego, 
bo on jest nastawiony na indywidual-
nych odbiorców. Nie należymy także 
do sektora komunalnego. 

Pamiętam, że NAT przygotowywał się 
do organizacji wczasów zagranicz-
nych. Czy chcecie państwo rozwijać 
tę propozycję?

 Mamy zespół przy dziale sprzedaży, 
który zajmuje się taką ofertą. Oczywi-
ście chcemy też być agentem dla du-
żych firm, które mają własne obiekty 
w Chorwacji, Włoszech czy Grecji. Cały 
czas mamy plany związane z zakupem 
ośrodka w Grecji lub w Chorwacji. 
Natomiast jeżeli chodzi o zorganizo-
wane podróże, to zrealizowaliśmy już 
dwa wyjazdy autokarowe do Chorwa-
cji. Na razie traktujemy je jako oferty 
rozpoznawcze, a skupiamy się na tym, 
czym dysponujemy. Priorytetem dla nas 
jest rozwój obecnej bazy i doskonalenie 
ofert. Jesteśmy na etapie ubiegania się 
o umorzenie dofinansowania z rządo-
wych tarcz antycovidowych. Uznaliśmy, 
że efekt będzie bardziej wymierny, je-
żeli pieniądze zainwestujemy w obiek-
ty nad morzem czy w górach. W tym 
sezonie Stacja Narciarska Cieńków 

w Wiśle była chyba rekordowa, jeśli 
chodzi o przychód. Widać było, że nar-
ciarze chętnie korzystali z naszej ofer-
ty, bo oferowaliśmy świetne warunki. 
Czerpiąc z tych doświadczeń, chcieliby-
śmy zainwestować również w Cieńków. 
Mamy długofalową strategię, by opty-
malizować portfel hotelowy oraz inwe-
stować w obiekty, które są w stanie sta-
wić czoła wymogom rynkowym. Czyli 
te, które będą nie tylko atrakcyjne dla 
wypoczywających, ale i zyskowne dla 
spółki. Niektóre z nich są całoroczne, 
takie jak Świnoujście, Kołobrzeg czy 
Sarbinowo. Część z nich jest bardziej se-
zonowa. Chcemy podążać za trendami, 
jakie obserwujemy na polskim rynku 
turystycznym, np. w Krynicy Morskiej 
przy terenie przyległym do hotelu pla-
nujemy stworzyć camperowisko. Jak 
pokazały ostatnie lata, ważne jest, 
by słuchać potrzeb rynku i odpowia-
dać na nie.

Chciałabym, by wspomniał pan o działal-
ności, która nie jest związana z zarobko-
waniem. Myślę o pomocy dla Ukraińców 
udzielanej w hotelu NAT w Wiśle. 

Wspólnie z PGG gościliśmy do 15 lip-
ca grupę Ukraińców. Przebywało tam 
do 50 osób. Sytuacja jest dynamiczna, 
a my przygotowaliśmy ten obiekt zgod-
nie z wymogami pomocy uchodźcom. 
Byliśmy także przygotowani na przyję-
cie w naszym ośrodku w Wiśle grupy 
200 dzieci z Mariupola, które jednak 
nie dojechały. Mieliśmy też uchodźców 
w Szczytnej koło Kłodzka, ale już wszy-
scy wyjechali i przyjmujemy normalny 
ruch turystyczny. 

Czyli można przyjąć, że miesięcznie z po-
mocy korzystało 30 do 50 osób z Ukrainy? 

Tak, na początku wojny prowadzi-
liśmy wiele akcji pomocowych. Uchwa-
liliśmy w ramach zarządu przekazanie 
konkretnej kwoty jako darowiznę. Oczy-
wiście to była suma, z której środki były 
wykorzystywane w przypadku konkret-
nego zapotrzebowania, np. na zakup 
koców czy śpiworów. Wielu z naszych 
pracowników pochodzi z Ukrainy, więc 
na ich prośby pomagaliśmy też w przy-
padkach indywidualnych. Na przykład 
w Ustroniu pojawiła się rodzina, która 
tam przyjechała na jakiś czas do pracow-
nika. Potem przeprowadzili się do Wisły. 
Nad morzem też mieliśmy dwa takie 
przypadki, że członkowie rodziny miesz-
kali u naszych pracowników, a potem 
usamodzielniali się i znajdowali własne 
lokum. Poprzez stowarzyszenie powoła-
ne do pomocy Ukrainie finansowaliśmy 
zakup kamizelek kuloodpornych dla 
ukraińskich żołnierzy. Chcielibyśmy, aby 
ta wojna jak najszybciej się zakończyła, 
żeby Ukraina odzyskała swoje ziemie, 
ale na razie wciąż jesteśmy gotowi do po-
mocy. Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

– Przetrwaliśmy najtrudniejszy czas. Dostosowujemy się do oczekiwań naszych klientów, koncentrujemy wysiłki na rozwoju 
obiektów z najlepszymi perspektywami – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem ALEKSANDER WIERZBA, wiceprezes 

Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej

Recepta na sukces – elastyczne 
reagowanie na zmiany rynkowe

Aleksander Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej: – Priorytetem dla nas jest rozwój 
obecnej bazy i doskonalenie ofert

�A
RC

H
IW

U
M

�N
AT

�S
P.

Z�
O

.O
.



A K T U A L N O Ś C I1 – 1 5 � S I E R P N I A � 2 0 2 26

H A N N A � K R Z Y Ż O W S K A

Sygnatariusze umowy społecznej 12 lip-
ca wysłali do Mateusza Morawieckiego 
pismo, w którym ocenili, że dokument 
właściwie w żadnym punkcie nie jest re-
alizowany, co – jak napisali – grozi pogłę-
bieniem kryzysu energetycznego. 

Związkowcy wskazywali, że noty-
fikacja umowy w Komisji Europejskiej 
od miesięcy tkwi w martwym punkcie, 
a rząd nie robi nic, aby zmienić tę sytu-
ację; nic także nie dzieje się odnośnie 
do realizacji obiecanych inwestycji 
w czyste technologie węglowe, utknął 
projekt ustawy o Funduszu Transfor-
macji Śląska. Poza tym agresja Rosji 
na Ukrainę zmieniła sytuację na rynku 
surowców – stąd związkowy wniosek 
o wyczerpujące informacje dotyczące 
„sposobu realizacji umowy społecznej 
oraz dalszego funkcjonowania sektora 
wydobywczego i energetycznego w kon-
tekście trwającego kryzysu surowcowe-
go oraz zagrożeń wynikających z wojny 
na Ukrainie”. – Z uwagi na radykalną 
zmianę uwarunkowań wewnętrznych 
oraz międzynarodowych za konieczne 
uważamy dostosowanie wielu elemen-
tów umowy do nowych realiów. Szcze-
gólnie w kwestii zwiększenia wydobycia 
węgla oraz wydłużenia funkcjonowania 
kopalń – czytamy w lipcowym wystą-
pieniu do premiera, który już następ-
nego dnia po otrzymaniu pisma obiecał 
stronie społecznej spotkanie „w trzeciej 
dekadzie lipca”. Słowa dotrzymał, ale 
nadziei związkowców nie spełnił.

WIĘCEJ PYTAŃ  
NIŻ ODPOWIEDZI
– Jeżeli jest deklaracja – bo jedynie 

ona dzisiaj padła – że będziemy w końcu 
notyfikować umowę społeczną, ale za-
razem wszyscy mówią o tym, że mamy 
zwiększać wydobycie, to coś tu nie 
gra, bo umowa społeczna, generalnie 
rzecz biorąc, zakłada zmniejszenie wy-
dobycia, odchodzenie od węgla, a kraj 
węgla potrzebuje. Jedno z drugim się 
kupy nie trzyma – bez ogródek mówił 
po spotkaniu Dominik Kolorz. – Roz-
mawialiśmy zarówno o umowie spo-
łecznej, jak i o tym, że brakuje węgla, 
i o tym, że go zabraknie. Podrzucaliśmy 
różnego typu pomysły, ale nawet dekla-
racje co do ich realizacji nie padły – re-
lacjonował. Związkowcy obawiają się, 
że w najbliższych dwóch–trzech latach 
górnicy zostaną wykorzystani do krót-
koterminowego zwiększenia wydobycia, 

bez poważnych inwestycji w kopalniach, 
po czym znów realizowana będzie 
polityka odejścia od węgla – również 
na rzecz gazu. To nie podoba się stro-
nie społecznej. – Jeżeli idziemy w tym 
kierunku, że notyfikujemy umowę spo-
łeczną w tej wersji, to węgla więcej nie 
będzie – przestrzegał lider górniczej 
„S” Bogusław Hutek. A szef Sierpnia 80 
w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Je-
dwabny mówił wprost, że do spotkania 
z reprezentantami górników premiera 
skłoniły chyba tylko spadające słupki 
poparcia. Z przebiegu dwuipółgodzin-
nej rozmowy związkowcy – jak mówił 
Dominik Kolorz – odnieśli wrażenie du-
żego chaosu kompetencyjnego w rządzie 
i wewnętrznych tarć w obozie władzy.

– Jeżeli jest deklaracja – 
bo jedynie ona dzisiaj padła – 
że będziemy w końcu notyfikować 
umowę społeczną, ale zarazem 
wszyscy mówią o tym, że mamy 
zwiększać wydobycie, to coś 
tu nie gra, bo umowa społeczna, 
generalnie rzecz biorąc, zakłada 
zmniejszenie wydobycia, 
odchodzenie od węgla, a kraj 
węgla potrzebuje. Jedno z drugim 
się kupy nie trzyma – bez ogródek 
mówił po spotkaniu Dominik 
Kolorz.

UMOWA DO REKONSTRUKCJI

Co ciekawe, oprócz premiera w ka-
towickim spotkaniu uczestniczyli mię-
dzy innymi wiceminister finansów Ar-
tur Soboń, który ponad tok temu jako 
wiceszef MAP negocjował umowę spo-
łeczną z górniczymi związkami, a także 
były minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski, wymieniany w ostatnim czasie 
w mediach jako potencjalny kandydat 
do objęcia funkcji w rządzie. – To może 
być jedyne światełko nadziei, że może 
będzie lepiej, bo akurat za ministra 
Tchórzewskiego dosyć dobrze funkcjo-
nował cały sektor paliwowo-energe-
tyczny. Ale jest pytanie, czy minister 
Tchórzewski pojawi się w rządzie, w ja-
kiej funkcji, jakie będzie miał kompe-
tencje. Tego na dzisiaj nie wiemy – sko-
mentował obecność Tchórzewskiego 

Dominik Kolorz. Związkowcy obstają 
przy tym, że umowa społeczna wyma-
ga zmian. – Biorąc pod uwagę obec-
ny kryzys energetyczny i surowcowy, 
dla nas nie ulega wątpliwości, że śro-
dek obowiązywania umowy, czyli lata  
2027–2036, powinien być zrekonstru-
owany. Powinny dokonać się inwesty-
cje, które są tam zapisane. Zmieniona 
powinna być także cała konstrukcja pla-
nów operacyjnych kopalń, bo one nijak 
się mają do aktualnej rzeczywistości 
– tłumaczył lider śląsko-dąbrowskiej So-
lidarności, który był jednym z głównych 
architektów podpisanego ponad rok 
temu dokumentu. Po rosyjskiej agresji 
na Ukrainę niektórzy przedstawiciele 
rządu publicznie deklarowali, że jesz-
cze w tym roku przedstawiony zostanie 
nowy harmonogram wygaszania kopalń 
węgla energetycznego, z zachowaniem 
horyzontu działania górnictwa do 2049 
roku. Deklarowano także intensywne 
prace spółek węglowych nad planem 
niezbędnych inwestycji w kopalniach.

PREMIER: GÓRNICY POPROSZENI 
O PONADNORMATYWNĄ 
PRACĘ

Sam Mateusz Morawiecki w ostat-
nim czasie kilkakrotnie mówił o węglu 
i górnictwie. Przyznał, że zwrócił się 
do kierownictw Polskiej Grupy Górni-
czej i Taurona o zwiększenie wydobycia.  
– To się wiąże z wytężoną pracą, ze zmia-
ną organizacji pracy; za to powinna być 
nagroda, premia, wyższe wynagrodze-
nie. Sytuacja jest nadzwyczajna i w dia-
logu należy wypracować nadzwyczajne 
rozwiązanie – mówił 18 lipca w Gliwi-
cach szef rządu, podkreślając, że „więcej 
polskiego węgla to większa korzyść dla 
Polski”. – Bardzo nam zależy na tym, 
żeby chociaż te pół miliona ton więcej 
węgla wydobyć, ponieważ ściągamy 
go z całego świata. To dziś towar defi-
cytowy. Im więcej go wydobędziemy 
na Śląsku, tym mniej będziemy musieli 
go importować – podkreślał premier, 
który prosto z Gliwic pojechał wtedy 

UMOWA SPOŁECZNA. Tego spotkania nie było w publicznym kalendarzu 
zajęć premiera Mateusza Morawieckiego. W upalne popołudnie 

25 lipca kolumna aut z szefem rządu bez wielkiej pompy wjechała 
na wewnętrzny parking Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach. W sali marmurowej gmachu na premiera czekali 
już liderzy największych górniczych i regionalnych central 

związkowych. Liczyli, że dowiedzą się, co dalej z podpisaną ponad 
rok temu umową społeczną dla branży oraz jak bardzo i na jakich 

zasadach zwiększane będzie wydobycie węgla – w sytuacji, gdy 
stał się towarem deficytowym. Jasnej odpowiedzi nie otrzymali, 
więc po spotkaniu nie kryli rozczarowania. – Tematem naszego 

spotkania było bezpieczeństwo energetyczne i zwiększenie 
wydobycia węgla w Polsce – napisał krótko na Facebooku premier, 

który opuścił urząd tak samo po cichu, jak przyjechał. – Dalej 
wiemy, że niewiele wiemy – skomentował przewodniczący  

śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Będziemy wygaszać wydobycie,
żeby... mieć więcej węgla 

Związkowcy obawiają się, że w najbliższych dwóch–trzech latach górnicy zostaną wykorzystani do krótkoterminowego zwiększenia wydobycia, bez poważnych inwestycji 
w kopalniach, po czym znów realizowana będzie polityka odejścia od węgla
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do siedziby Polskiej Grupy Górniczej 
na specjalną odprawę z ministrami i sze-
fami spółek w sprawie sytuacji na rynku 
węgla i bezpieczeństwa energetyczne-
go. Morawiecki chwalił osiągnięty kil-
ka dni wcześniej kompromis dotyczący 
wyrównania inflacyjnego w PGG. – Jest 
dobrą rzeczą ten kompromis tu na Ślą-
sku, wśród bardzo ciężko pracujących 
górników. Pracujących w dwójnasób, po-
nieważ zostali poproszeni dzisiaj o pra-
cę ekstraordynaryjną, pracę ponadnor-
matywną, aby tego węgla krajowego, 
też energetycznego, było więcej, żeby 
prądu w Polsce nie zabrakło – mówił 
wtedy Morawiecki, niejako potwierdza-
jąc tym samym odczucia związkowców 
po późniejszym spotkaniu z szefem rzą-
du w Katowicach: dziś trzeba wydoby-
wać, ile się da, a jednocześnie trzymać 
się umowy społecznej, zgodnie z którą 
kopalnie będą stopniowo wygaszane. 
Jak to pogodzić? – Umówiliśmy się z pre-
mierem na kolejne spotkanie – ucina 
Dominik Kolorz. •

Będziemy wygaszać wydobycie,
żeby... mieć więcej węgla 
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Związkowcy obawiają się, że w najbliższych dwóch–trzech latach górnicy zostaną wykorzystani do krótkoterminowego zwiększenia wydobycia, bez poważnych inwestycji 
w kopalniach, po czym znów realizowana będzie polityka odejścia od węgla

– Europa powinna w sprawiedliwy sposób 
traktować zarówno wytwórców energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak 
i ze stałych paliw kopalnych, unikając sy-
tuacji, w których część wytwórców korzy-
sta z maksymalnych zysków dzięki wyso-
kim marżom – przekonuje prezes Polskiej 
Grupy Górniczej Tomasz Rogala.

– Sprawiedliwa transformacja 
to taka, która odbywa się w odpowied-
nim czasie i w oparciu o własne źródła 
energii, z zachowaniem ładu społeczne-
go – dodaje szef największej w UE gór-
niczej spółki. Jego zdaniem na obecnym 
kryzysie energetycznym korzystają dziś 
europejscy wytwórcy energii ze źródeł 
odnawialnych.

NADZWYCZAJNE ZYSKI Z OZE
– Rozwój OZE był i jest w ogrom-

nym stopniu wspierany między innymi 
z kieszeni podatników. Z drugiej strony 

takie paliwa jak węgiel, choćby przez 
wysokość opłat za emisję CO2, były eli-
minowane z miksu energetycznego 
na rzecz gazu ziemnego, głównie z Rosji. 
Obecnie przedsiębiorcy OZE wcale nie 
oferują energii po niższej cenie, prze-
ciwnie – korzystają na wojnie i generu-
ją nadzwyczajne zyski – ocenia prezes 
PGG, przytaczając branżowe raporty, 
zgodnie z którymi średni koszt produkcji  
1 megawatogodziny energii z elektrowni 
wiatrowych to około 180 złotych, zaś 
giełdowa cena tej samej energii na rynku 
niemieckim to około 1600 złotych. – Oka-
zuje się, że marża producentów energii 
z OZE siedmiokrotnie przewyższa koszt 
jej produkcji – mówi Tomasz Rogala. Jego 
zdaniem przedsiębiorcy produkujący 
energię z OZE korzystają z rosnących 
cen gazu i podnoszą do maksymalnych 
poziomów ceny energii odnawialnej, 
nie widać natomiast żadnych działań, 
które osłaniałyby odbiorców przed 

maksymalną marżą na energię z odna-
wialnych źródeł.

NADZIEJA W WĘGLU?
– Paradoksalnie to właśnie węgiel, 

importowany obecnie do Europy w du-
żych ilościach, ma tak naprawdę nie 
tylko zapewnić dostawy energii, ale 
również obniżyć jej cenę. Zwiększenie 
produkcji w elektrowniach węglowych, 
a zatem wzrost podaży energii, może 
tę cenę efektywnie obniżyć. Kraje, które 
mają własny węgiel kamienny czy bru-
natny, mogą dziś zaproponować energię 
znacznie taniej – przekonuje prezes. Dziś 
podatnicy, którzy włożyli już bardzo wie-
le w rozwój systemu OZE, płacą jeszcze 
więcej od tych, którzy aż tak bardzo nie 
angażowali się w budowę energetyki od-
nawialnej. – Z pewnością nie ma to wiele 
wspólnego z zasadami sprawiedliwej 
transformacji energetycznej – podsumo-
wuje prezes PGG. MH

C Z Y � W Ę G I E L � D A � E U R O P I E � T A Ń S Z Y � P R Ą D ?

Trzeba postawić na własne źródła energii

Miesięcznie kopalnie Polskiej Grupy Gór-
niczej produkują ponad 220 tys. ton węgli 
opałowych. Cała produkcja trafia na rynek 
– każdego miesiąca paliwo z PGG trafia 
do ponad 44 tys. gospodarstw domowych 
– wyliczają przedstawiciele firmy. 

Od sierpnia cały węgiel opałowy 
z kopalń PGG będzie dostępny w sklepie 
internetowym spółki. – Dotychczasowe 
doświadczenia sprzedaży przekonu-
ją nas, że optymalnym rozwiązaniem 
będzie dalsza dystrybucja węgla przez 
sklep internetowy, przy jednoczesnym 
usprawnieniu logistyki odbioru towaru 
dzięki wdrożeniu standaryzowanych 
usług przewozowych – wyjaśnia pre-
zes PGG Tomasz Rogala, namawiając, 
by klienci nie kupowali węgla na zapas.

OSTUDZIĆ EMOCJE
– Doradzamy klientom, aby przy 

zakupach węgla zaopatrywać się kon-
kretnie na ten rok, a nie gromadzić za-
pasów na dłuższe okresy w przyszłości. 
Nie warto ulegać panice i ulegać presji 
większych zakupów na zapas. Ważne, 

aby nie poddawać się emocjom – zwłasz-
cza tym negatywnym, którymi nasycana 
jest dzisiaj przestrzeń publiczna. To wy-
wołuje presję na cenę, czyli jej podwyż-
szanie, bo konsumenci chcą kupić już 
i jak najwięcej – tłumaczy prezes PGG. 
Obecnie Grupa buduje sieć Kwalifiko-
wanych Dostawców Węgla, którzy mają 
pełnić funkcję dystrybutorów tego pali-
wa na rzecz indywidualnych odbiorców. 
– Zadaniem nowej sieci będzie optymal-
ne wykonanie dostaw węgla. Chodzi o to, 
aby poszukiwany i tani węgiel trafiał do-
kładnie tam, dokąd powinien, i aby jego 
cena nie powiększała się na kolejnych 
etapach dystrybucji. Dlatego musieliśmy 
zmienić formułę sieci na taką, w której 
uzyskamy większą kontrolę – wyjaśnia 
Tomasz Rogala.

OFERTA DLA  
RODZINNYCH FIRM
Do obowiązków partnerów PGG bę-

dzie należał transport węgla z kopalń 
do składu, jego rozładunek, zważenie 
oraz załadunek i wydanie paliwa klien-
towi w ciągu 48 godzin od odbioru węgla 

z kopalni. Składy muszą być monitoro-
wane, ze zdalnym dostępem do podglądu 
z kamer dla PGG. Muszą też być ubezpie-
czone i mieć niezbędną infrastrukturę: 
legalizowaną wagę oraz odpowiednie 
samochody, zdolne odebrać z kopalni 
co najmniej 25 ton węgla, a odbiorcom 
finalnym dostarczać zamówione przez 
nich ilości rzędu 3–5 ton. Powinny umieć 
dowieźć paliwo także małym pojazdem 
do trudno dostępnych posesji, przykła-
dowo w górach. – Nasza oferta skiero-
wana jest do małych i średnich firm, 
na przykład o profilu rodzinnym, które 
posiadają minimalne wymagane przez 
nas możliwości techniczne – mówi pre-
zes Grupy. Obecnie na swojej stronie 
internetowej PGG udostępnia listę około 
60 zweryfikowanych pozytywnie firm 
transportowych z całej Polski, które 
dostarczają odbiorcom węgiel kupiony 
w e-sklepie. Każdej doby przy udziale 
takich firm przewozowych do klientów 
e-sklepu trafia ponad 10 tys. ton węgla 
opałowego – całość bieżącej produkcji 
kopalń.

 MH
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Co miesiąc ponad 220 tys. ton paliwa 
dla gospodarstw domowych
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Wzrost liczby ludności, urbanizacja, roz-
wijający się przemysł prowadzą do zmian 
klimatycznych, których efektem jest kur-
czenie się zasobów wodnych na świecie. 
A tych jest mniej, niż mogłoby się wydawać.

Woda pokrywa 70 proc. naszej planety 
i łatwo dojść do mylnego wniosku, że za-
wsze będzie jej pod dostatkiem. Jednak 
słodka woda – ta, którą pijemy, używamy 
do gotowania, kąpieli czy nawadniania pól 
– jest niezwykle rzadkim dobrem. Tylko 
3 proc. wody na świecie to woda słodka. 
Jednocześnie zdecydowana jej większość 
to lodowce czy niedostępne zbiorniki.

Szacuje się, że około 1,1 mld lu-
dzi na całym świecie nie ma dostępu 
do wody, a 2,7 mld odczuwa jej niedobór 
przez co najmniej jeden miesiąc w roku. 
Słabe warunki sanitarne, związane także 
z wodą złej jakości, to także problem 
dla 2,4 mld ludzi. I wydawać by się mo-
gło, że nas ten problem nie dotyczy, ale 
to nieprawda. Porównując Polskę nawet 
tylko do innych krajów europejskich, 
wypadamy blado. Na jednego miesz-
kańca naszego kraju przypada bowiem 
średnio około 1580 m3 na rok, a średnie 
zasoby wodne przypadające na jednego 
mieszkańca Europy to 4560 m3 na rok.

Wiele systemów wodnych, od któ-
rych zależy rozwój ekosystemów, jest za-
grożonych. Rzeki i jeziora wysychają lub 
stają się zbyt zanieczyszczone, aby moż-
na je było wykorzystać. Z powierzchni 
Ziemi zniknęła ponad połowa terenów 
podmokłych. Mnóstwo wody jest marno-
wanej – szacuje się, że rolnictwo zużywa 
70 proc. dostępnej na świecie słodkiej 
wody, ale około 60 proc. z niej marnu-
je się z powodu nieefektywnego wyko-
rzystania. Dochodzi do tego także fakt, 
że rolnictwo generuje również znaczne 

zanieczyszczenie słodkiej wody poprzez 
nawozy i pestycydy, które mają wpływ 
na ludzi oraz zwierzęta. Zanieczysz-
czenie wody pochodzi jednak z wielu 
źródeł, także nieoczyszczonych ścieków 
domowych i odpadów przemysłowych. 
Wody gruntowe są także zagrożone, 
ponieważ wiele zanieczyszczeń może 
przedostać się do podziemnych warstw 
wodonośnych.

Zagrożenia związane z wodą, takie 
jak powodzie i susze, rosną także z po-
wodu zmian klimatycznych. Oczekuje 
się, że liczba osób cierpiących na nie-
dobór wody będzie gwałtownie rosnąć, 
co dodatkowo spotęgowane jest wzro-
stem populacji i malejącą dostępnością 
wody. Obecne tempo konsumpcji jest 
tak zawrotne, że prawdopodobnie do  
2025 roku dwie trzecie ludności świa-
ta może stanąć w obliczu niedoboru 
wody. Rosnące temperatury powodują 
zmiany opadów, co prowadzi do zmian 

w sezonach rolniczych, a to ma duży 
wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe 
oraz zdrowie ludzi.

Aby ograniczyć nadciągającą kata-
strofę związaną z wodą i wspierać mą-
dre zarządzanie jej zasobami, potrzebne 
jest rozważne zarządzanie i zrównowa-
żone inwestycje. Dobrą wiadomością jest 
to, że wiele krajów z determinacją stara 
się poprawić sytuację.

Przy omawianiu problemu wody war-
to zwrócić uwagę na programy takie jak 
Moja Woda prowadzony przez WFOŚiGW 
w Katowicach. Program ten powstał, 
by chronić zasoby wodne i minimalizo-
wać prawdopodobieństwo suszy w Polsce 
poprzez zwiększenie poziomu retencji 
przy budynkach i wykorzystywanie zgro-
madzonych wód opadowych oraz rozto-
powych. Celem tego realizowanego w la-
tach 2020–2024 programu jest właśnie 
podniesienie poziomu ochrony przed 
skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń 

naturalnych. I to jest clou problemu – 
dbanie o wodę powinno być wypadkową 
mądrych rządów oraz przemyślanych 
programów i decyzji, które podejmujemy 
codziennie w swoich domach.

JAK MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ WODĘ. Istnieje 
wiele sposobów na oszczędzanie wody 
w domu, przekazujemy wskazówki, któ-
re mogą okazać się pomocne:
•  Używaj miski w zlewie do mycia owo-

ców, warzyw i naczyń. Taką wodę (bez 
detergentów) możesz wykorzystać 
do podlewania roślin.

•  Zakręcaj kran, kiedy myjesz zęby.
•  Zanim zaczniesz korzystać z pralki 

lub zmywarki, poczekaj, aż będą one 
zapełnione.

•  Jeśli to możliwe, weź prysznic zamiast 
kąpieli. Pięciominutowy prysznic zuży-
wa około 40 litrów wody. To mniej niż 
połowa objętości standardowej kąpieli.

•  Użyj urządzenia oszczędzającego wodę 
w spłuczce toaletowej.

•  Używaj konewki w ogrodzie zamiast 
zraszacza lub węża. Zraszacze ogro-
dowe i węże mogą zużywać od 500 
do 1000 litrów wody na godzinę.

•  Zamontuj w domowych kranach per-
lator (inaczej aerator), który zmiejszy 
zużycie wody.

•  Pomyśl o zamontowaniu zbiornika 
na deszczówkę, którą można wykorzy-
stać do podlewania roślin.

•  Zastanów się przed kolejnym zakupem 
nowego ubrania – wyprodukowanie 
jednej koszulki to zmarnowane 2,5 tys. 
litrów wody.

Mądre korzystanie z wody i ogra-
niczenie ilości zużywanej ciepłej wody 
obniży również rachunki za gaz i prąd 
oraz zmniejszy ilość zmieniających kli-
mat gazów cieplarnianych.

HANNA KRZYŻOWSKA

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

Ekologiczne wiadomości

Największy problem świata

W obliczu kryzysu wodnego

Według badań ONZ co trzeci mieszkaniec Ziemi żyje w kraju, który cierpi na niedostatek wody, a do 2050 roku 
globalne zapotrzebowanie na wodę wzrośnie o 20–30 proc. 
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NOWE TROPIKALNE GATUNKI PAPROCI. Naukowcy 
opisali sześć nowych gatunków paproci 
z lasów tropikalnych Panamy, Kolumbii, 
Ekwadoru i Peru, wszystkie z rodzaju Da-
naea. Paprocie mają wysokość od 20 cen-
tymetrów do 2 metrów, niektóre z nich 
są lokalnie bardzo powszechne, a dwa 
gatunki są oceniane jako zagrożone wy-
ginięciem. Większość zachowanych oka-
zów użytych do opisania nowych gatun-
ków Danaea została zebrana kilkadziesiąt 
lat temu, a niektóre już w XIX wieku.
WALKA W SZLACHETNEJ SPRAWIE. Wolontariu-
sze, którzy pomagają rannym stworze-
niom, odgrywają ważną rolę w ochro-
nie dzikiej przyrody w całych Stanach 
Zjednoczonych. Szacuje się, że każdego 
roku liczba zwierząt potrącanych przez 
pojazdy na amerykańskich drogach wy-
nosi około 300 tys., ale jest to z pewno-
ścią zaniżona ocena. Krajowa sieć 1600 
wolontariuszy pracuje każdego dnia, 
aby przywrócić dzikie zwierzęta do ich 
naturalnych siedlisk.
NOWE KOLOROWE KORALOWCE. Naukowcy 
odkryli trzy nowe gatunki koralow-
ców na wyspach Sung Kong i Waglan 
we wschodnich wodach Hongkon-
gu. Odkrycie tych pomarańczowych, 

fioletowych i zielonych koralowców 
zwiększa liczbę znanych gatunków z ro-
dzaju Tubastraea z siedmiu do dziesię-
ciu. Te gatunki nie budują raf ani nie 
żywią symbiotycznych glonów, ale żyją 
w głębszych wodach i żywią się, wyłapu-
jąc zooplankton z wody morskiej. Odkry-
cie pokazuje, jak mało wiemy o różno-
rodności morskiej i ile gatunków wciąż 
jest nieodkrytych.
POPYT NA DREWNO IPÊ JEST ZWIĄZANY Z WYLE-
SIANIEM AMAZONII. Pozyskiwanie drewna 
w celu zaspokojenia popytu na tropikal-
ne drewno liściaste ipê zbiega się z nie-
legalnym wylesianiem w brazylijskiej 
Amazonii, która jest źródłem 96 proc. 
ipê używanego na całym świecie. Bran-
ża skupiona wokół pozyskiwania tego 
drewna twierdzi, że koncesje autory-
zowane przez rząd dostarczają tylko 
2 proc. rodzimego drewna, które trafia 
na rynki, a pozostała część jest poten-
cjalnie bezprawna. Eksperci zalecają 
szeroko zakrojone działania w celu roz-
wiązania problemu niszczenia Amazo-
nii ze względu na to pożądane drewno 
liściaste, w tym przeciwdziałanie wyle-
sianiu i zachęcanie do korzystania z al-
ternatywnych gatunków drewna.  •

Dofinansowanie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach umożliwi ponad  
4 tys. harcerzy wakacje w czystych ekolo-
gicznie rejonach kraju.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach przeznaczy przeszło 670 tys. złotych 

dla Chorągiew Śląska ZHP na wakacyjne 
wyjazdy dzieci z województwa śląskiego 
do miejscowości, które są czyste ekolo-
gicznie. Dzięki dofinansowaniu zostaną 
zorganizowane 63 turnusy dla 4237 dzie-
ci. W połowie lipca prezes katowickiego 
Funduszu Tomasz Bednarek oraz Anna 
Peterko, komendantka Chorągwi Śląskiej 
ZHP, podpisali umowę w tej sprawie. •

WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie wakacji
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Samochody elektryczne to między innymi 
nowa architektura napędu, która pozwala 
wykorzystać większą część kabiny. Ško-
da pokazała pierwszy szkic samochodu 
koncepcyjnego Vision 7S, przestronnego 
pojazdu z całkowicie nową, uniwersalną 
architekturą wnętrza, oferujący miejsce 
dla maksymalnie siedmiu osób. Intuicyjne 
sterowanie funkcjami cyfrowymi oraz wy-
soki poziom funkcjonalności były podsta-
wą projektowania, ale przy okazji minima-
listyczne wnętrze zostało stworzone przy 
wykorzystaniu ekologicznych materiałów. 

Škoda zapowiada, że to całkowicie 
nowy język stylistyczny marki. Duża 
przestrzeń dla maksymalnie siedmiu 
osób w trzech rzędach siedzeń jest wy-
posażona w nowo opracowane funk-
cje zwiększające komfort podróżowa-
nia, na przykład zintegrowany fotelik 
dziecięcy.

– W przyszłości będziemy nadal kon-
centrować się na tradycyjnych mocnych 
stronach Škody, takich jak przestronne 
wnętrze, łatwość użytkowania i wysoka 
funkcjonalność. Robimy jednakże kolej-
ny krok i kładziemy jeszcze większy na-
cisk na to, czego pasażerowie doświad-
czają – mówi Oliver Stefani, szef Škoda 
Design.

Wnętrze Vision 7S charakteryzuje 
się symetryczną, zaokrągloną linią oraz 
szeroką, poziomą deską rozdzielczą, któ-
ra sięga aż do drzwi, zwiększając po-
czucie przestrzeni. Optymalnie umiesz-
czony podłokietnik sprawia, że obsługa 
ekranu i dotykowych przycisków jest 
łatwa i wygodna. Haptyczne elemen-
ty sterujące są również zintegrowane 
z przeprojektowaną kierownicą. Na-
strojowe oświetlenie podkreśla różne 
części wnętrza, w tym wskaźnik stanu 
naładowania, i zapewnia odpowiednią 
ilość światła podczas wsiadania i wy-
siadania. Panele drzwiowe zawierają 
również interaktywne elementy doty-
kowe i wizualne. Zintegrowany fotelik 
dziecięcy znajduje się w konsoli środ-
kowej – najbezpieczniejszym miejscu 
w pojeździe. Oparcia przednich foteli 
wyposażone są w uchwyty na urządze-
nia multimedialne dla pasażerów dru-
giego i trzeciego rzędu. Mają również 
zintegrowane z nimi plecaki.

Wnętrze oferuje dwie różne konfi-
guracje, które zapewniają nowe wraże-
nia przestrzenne w różnych sytuacjach 
– podczas jazdy i relaksu. W trybie 
jazdy wszystkie elementy sterujące 

są ustawione w idealnej pozycji, a cen-
tralny ekran dotykowy jest umiejscowio-
ny pionowo, aby wyświetlać niezbędne 
informacje. Tryb relaksu w samochodzie 
można aktywować podczas ładowania 
lub postoju na odpoczynek. Kierowni-
ca i zestaw wskaźników przesuwają się 
wtedy do przodu, fotele w pierwszym 
i drugim rzędzie cofają się, zapewniając 
pozycję sprzyjającą relaksowi, a ekran 
systemu multimedialnego przyjmuje 
pozycję poziomą. Ta opcja zapewnia 
pasażerom maksymalną przestrzeń 
i komfort.

PORSCHE 911 
NA TRZYDZIESTOLECIE 
PUCHARU PORSCHE 
SUPERCUP

Organizatorzy międzynarodowego 
pucharu Porsche Supercup postanowili 
uczcić 30. rocznicę tych wyścigów szcze-
gólnym „prezentem” – kompleksową 
personalizacją wyprodukowanego już 
911 GT3 na bazie 911 GT3 Cup. Nie pytaj-
cie o cenę – nie jest na sprzedaż.

Unikatowy egzemplarz powstał w ra-
mach nowego programu Sonderwunsch, 
w ciągu niespełna sześciu miesięcy, jako 
„zlecenie pofabryczne Sonderwunsch” 
(ang. Sonderwunsch Factory Re-Com-
missioning). Łączy ono modernizację 
wyprodukowanego już seryjnego sa-
mochodu Porsche z dodatkową indywi-
dualizacją – innymi słowy modyfikacje 
techniczne idą tu w parze ze zmiana-
mi koncepcji kolorystycznej nadwozia 
i wnętrza. W przypadku jubileuszowego 
911 GT3 prace objęły specjalny lakier, 
bazujący na ośmiu odcieniach, w połą-
czeniu ze specjalnym logo oraz „pikse-
lową” grafiką między innymi na tylnych 
błotnikach. Na tylnym zderzaku złotą 
czcionką wypisano nazwiska wszystkich 
29 dotychczasowych mistrzów Porsche 
Supercup.

Na początek specjalny egzemplarz 
będzie można zobaczyć podczas wyści-
gów Porsche Mobil 1 Supercup. Od póź-
nego lata ma być także prezentowany 
w Porsche Museum oraz CityLife Show-
room w Mediolanie, obok VIP-owskiej 
maszyny 911 GT3 Cup, która stanowi 
kluczowy element komunikacji Porsche 
Supercup. W każdym sezonie ściga się 
nią powszechnie znany, gościnny zawod-
nik (lub zawodniczka). 

„Bazą” w przypadku pofabrycznego 
zlecenia Sonderwunsch było gotowe, 

seryjne Porsche 911 GT3 – drogowa 
wersja samochodu wyścigowego wy-
korzystywanego w Porsche Supercup. 
W trakcie kilkutygodniowego procesu 
pojazd został najpierw rozmontowany, 
a następnie specjalnie zmodernizowany.

911 GT3 na 30-lecie Porsche Super-
cup ma wielokolorowy lakier. Oznacza 
to, że żaden element na karoserii nie 
jest pokryty folią ani naklejką. Łącznie 
do malowania wykorzystano tu osiem 
odcieni: GT Silver Metallic, Agate Grey 
Metallic, czarny wykończony na wysoki 
połysk, Meteor Grey Metallic, Parliament 
Grey Metallic, Volcano Grey Metallic, 
Grigio Granito Metallic i Diamond Black 
Metallic. To samo dotyczy złotych na-
zwisk 29 poprzednich zwycięzców Su-
percup; zabezpieczono je bezbarwnym, 
błyszczącym lakierem.

Największym wyzwaniem w proce-
sie lakierowania było precyzyjne nało-
żenie kolorowej siatki pikseli na cha-
rakterystycznie wyprofilowane panele 
nadwozia. Zainspirowany VIP-owską 
maszyną wzór znajduje się za wylota-
mi powietrza w przedniej pokrywie, 
za przednimi kołami i na tylnych błotni-
kach. Na drzwiach oraz przedniej pokry-
wie widnieje rocznicowe logo w postaci 
dużej, złotej trzydziestki. Po lakierowa-
niu samochód został ponownie ręcznie 
zmontowany w Porsche Exclusive Manu-
faktur i spersonalizowany z wykorzysta-
niem dodatkowych opcji Sonderwunsch.

We wnętrzu szczególną uwagę zwra-
cają fotele z wytłoczonym rocznicowym 
logo na zagłówkach, utrzymane w nieza-
leżnej konfiguracji kolorystycznej: czar-
nym i aurum. Prostopadłościenny wzór 
w tych samych kolorach wykorzystano 
również na podłokietnikach na panelach 
drzwi. Na listwie ozdobnej deski roz-
dzielczej znalazło się rocznicowe logo.

Wyścigi Porsche Mobil 1 Supercup 
odbywają się podczas europejskich wy-
darzeń Mistrzostw Świata Formuły 1 
FIA. Tegoroczna edycja obejmuje osiem 
wyścigów – pierwszy odbył się 24 kwiet-
nia na Imoli we Włoszech. W jubile-
uszowym sezonie o tytuł walczy łącznie  
28 kierowców z ośmiu zespołów. 

CADDY 5 NA GAZ CNG
W zakładzie Volkswagen Poznań ru-

szyła produkcja kolejnej wersji mode-
lu Caddy 5 – z napędem na gaz ziemny 
CNG. 

Nowy silnik TGI pracuje zarów-
no na benzynę, jak i na gaz ziemny. 

Ma pojemność 1,5 l i moc 96 kW. Współ-
pracuje z manualną skrzynią biegów. 
W samochodzie montowanych jest aż 
pięć zbiorników gazu o łącznej pojemno-
ści wodnej 139 l. Mieści się w nich około 
35 m3 gazu pod ciśnieniem 180–200 bar. 
Zbiornik benzyny ma natomiast pojem-
ność 11,5 l. W napęd CNG wyposażana 
jest dłuższa wersja modelu – Volkswa-
gen Caddy 5 Maxi, z rozstawem osi wy-
noszącym 2970 mm, zarówno w wersji 
Cargo, jak i w wersji osobowej: Kombi, 
Life oraz Style, w tym również w wersji 
siedmiomiejscowej.

Volkswagen Caddy z napędem CNG 
standardowo wyposażony jest mię-
dzy innymi w Digital Cockpit (pozwala 
to na przykład na wyświetlanie równole-
gle dodatkowych paramentów jazdy dla 
gazu CNG oraz dla benzyny) oraz w cen-
tralny zamek z systemem Keyless Start.

– W związku z rozpoczęciem produk-
cji kolejnej wersji Caddy 5 zakład musiał 
przejść pewne modyfikacje, umożliwia-
jące montaż w nim instalacji gazowej. 
W jednej z hal montażowych urucho-
miliśmy nowe stanowiska podmonta-
żu zestawów gazowych oraz kontroli 
szczelności. Dbając o najwyższe bezpie-
czeństwo pracowników i produkcji, do-
datkowo wyposażyliśmy te stanowiska 
w system detekcji metanu oraz okapy 
wentylacyjne – mówi Marcin Kanturski, 
kierownik produkcji w zakładzie Volks-
wagen Poznań w Poznaniu.

W przypadku poprzedniego mode-
lu Caddy, który również oferowany był 
w wersji z napędem CNG, wyproduko-
wane w Antoninku i wyposażone już 
wstępnie w wydech, reduktor ciśnienia, 
główny przewód gazowy i mały zbiornik 
benzynowy samochody były transporto-
wane do zakładu zabudów specjalnych 
w Swarzędzu i tam uzupełniane o insta-
lację CNG. Caddy 5 z napędem na gaz 
ziemny powstaje w całości w głównym 
zakładzie Volkswagen Poznań.

Montaż instalacji gazowej na gaz 
ziemny wymaga od pracowników Volks-
wagen Poznań specjalnych umiejętności. 
W związku z tym, w ramach przygotowa-
nia do produkcji seryjnej Caddy 5 CNG, 
został zorganizowany szereg szkoleń dla 
pracowników produkcji oraz jakości. 
Ponad 50 osób zostało przeszkolonych 
i uzyskało uprawnienia Transportowe-
go Dozoru Technicznego umożliwiają-
ce tankowanie samochodów CNG oraz 
uprawnienia gazowe SEP (G3).

 JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

911 GT3 na 30-lecie Porsche Supercup ma wielokolorowy lakierSzkic samochodu koncepcyjnego Vision 7S
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Škoda Vision 7S – siedmiomiejscowy
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Marek urodził się jako jedyne, późne 
i wyczekane dziecko swoich rodzi-

ców. Wychuchany i zawsze zaopieko-
wany był ich oczkiem w głowie. Uczył 
się dość przeciętnie, ale nawet jego naj-
mniejsze sukcesy były podnoszone nie-
mal do rangi cudów. Tak też jedynym 
słusznym kierunkiem studiów, na który 
mógł zdawać, była medycyna, na którą 
nie bez trudu się dostał.

Ojciec Marka pracował w budow-
lance, mama zajmowała się domem. 
Byli to uczciwi, dobrzy ludzie, którzy 
od narodzin syna podporządkowali mu 
całe życie. I te nieszczęsne studia me-
dyczne były ich wielką ambicją. No wła-
śnie – ich, nie Marka, bo chłopak mimo 
szczerych chęci został z nich wyrzucony, 
zanim na dobre skończył letnią sesję. 
Zanim to się stało, zakochał się w Mo-
nice, pięknej dziewczynie studiującej 
weterynarię. I choć szczerze i uczciwie 
chciał powiedzieć o przerwaniu studiów 
zarówno rodzicom, jak i dziewczynie – 
cały czas czuł, że nie może ich zawieść.

I tak zaczęła się spirala kłamstw, 
w jakie powoli wpadał. Na studiach 
mieszkał wciąż z rodzicami – więc 
niezmiennie codziennie wychodził 
na uczelnię. Błąkał się całymi dniami 
po mieście, przesiadywał w bibliotece, 
czytał i uczył się. Wtedy jeszcze szczerze 
wierzył, że uda mu się wrócić na uczel-
nię i wygrzebać się z fatalnej sytuacji. 

I choć przykładał się do nauki, skutki 
były marne. Miał jednak niezaprzeczal-
ny talent do mówienia tego, co ludzie 
chcieli usłyszeć. I tak, zachęcany przez 
matkę, oświadczył się Monice, która po-
dobnie jak wszyscy przez ponad dwa 
lata nie zwęszyła jego kłamstw.

Lata mijały, Marek poślubił Monikę, 
ale na studia nigdy nie wrócił. Imał się 
różnych zajęć, niezmiennie dużo czytał 
i wybierał się na przejażdżki pociągami. 
Wracał zmęczony do domu rodziców, 
w którym zamieszkał z żoną, i opowia-
dał im wyczytane w książkach historie, 
jakby zdarzyły się jemu samemu, a im 
nigdy ani przez myśl nie przeszło, jak na-
prawdę wygląda życie ich syna. Zbliżał 
się jednak termin jego programowego 
zakończenia studiów, więc przerażony 
tym Marek postanowił pociągnąć całą 
mistyfikację. Trudno powiedzieć, co wte-
dy myślał, a jedno jego kłamstwo rodziło 
kolejne.

Wymyślił wtedy, że zaproponowa-
no mu posadę konsultanta przy nie-
wyjaśnionych sprawach policyjnych. 
Potrzebowano lekarza, a on rzekomo 
postanowił poczekać rok czy dwa ze spe-
cjalizacją. Jednocześnie, oczywiście, pra-
ca była objęta pełną poufnością. I wtedy 
też Marek wpadł w kolejną pętlę – żeby 
uzupełnić swoje kłamstwa, zaczął zacią-
gać długi. W rzeczywistości wciąż pod-
łapywał niewielkie fuszki, ale zarabiane 

w nich pieniądze nijak się miały do jego 
opowieści o ważnej pracy. Pierwsze nie-
wielkie pożyczki brał od znajomych, ale 
to źródło szybko wyschło. O kolejne pro-
sił więc matkę, która chętnie i bez zbęd-
nych pytań na nie przystawała, a później 
także teścia, który mimo pierwotnych 
oporów bardzo go polubił.

Zresztą wszyscy lubili Marka, 
co przenosiło się także na jego niesłab-
nące powodzenie u kobiet. A on po wielu 
przelotnych przygodach wdał się w dłuż-
szy romans z Anną. Fundusze zdobyte 
na wielu pożyczkach od bliskich dawały 
mu czas, ale nawet rodzina zaczynała 
upominać się o zwrot. Wtedy zapożyczył 
się także u zakochanej w nim bez pamię-
ci kochanki. I to był początek końca jego 
bezproblemowego życia.

Niebawem Anna zorientowała 
się, że nie jest jedyną w życiu Mar-
ka. Wtedy też zaczęła się domagać 

natychmiastowego zwrotu pieniędzy. 
Świadkiem jednej z takich kłótni stał się 
teść Marka. Zaniepokojony całą sprawą 
zapytał mężczyznę o szczegóły, a ten 
przerażony sypiącym się domkiem z kart 
zaczął brnąć w dalsze kłamstwa. Sytu-
acja tak mocno wpłynęła na starszego 
ojca Moniki, że ten osunął się na podło-
gę. Marek rozpoznawszy u niego zawał, 
nie wezwał jednak karetki, tylko wybiegł 
z domu, zostawiając mężczyznę samego.

Niesamowite w tej historii jest to, 
że przez niemal dekadę tak wiele osób 
bez dopytywania wierzyło w tworzone 
przez Marka historie. Gdy wiedział już, 
że misternie budowane kłamstwa zaraz 
runą – zostawił na komodzie portfel, 
obrączkę, pożegnalny list i zniknął. Ale 
ciała nigdy nie znaleziono, więc można 
tylko przypuszczać, że nawet jego samo-
bójstwo nie było prawdą.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Ukochany syn

Lato to czas, w którym wiele osób sięga 
po ryby i owoce morza. Dania te mogą 
powodować pewne niezręczności i na-
suwające się pytania, jak należy je jeść 
zgodnie z zasadami dobrego wychowania.

O ile zjedzenie nożem i widelcem 
odfiletowanej ryby nie powinno być 
dla nikogo trudne, to podana w całości 
ryba wymaga już nieco pracy. Na począt-
ku warto usunąć płetwy, rozciąć rybę 
wzdłuż grzbietu i zdjąć skórę. Za pomo-
cą sztućców porcjujemy mięso, jedno-
cześnie bardzo uważając na ości. Przede 
wszystkim ryby nie kroimy – stąd poda-
wany do ryb nóż jest tępy. 

Oddzielamy nim jedynie ości, kręgo-
słup i skórę od mięsa. Mięso porcjujemy 
widelcem do ryby, a nożem pomagamy 
w nałożeniu go na widelec. Wszystkie 
pozostałości, czyli skórę, ości czy części 
kręgosłupa, przekładamy na przygoto-
wany wcześniej do tego celu talerzyk. 
Jeśli go nie ma – zostawiamy je z boku 
talerza. Ryby nigdy nie wolno odwracać. 
Aby dostać się do dolnej jej części, usu-
wamy po prostu kręgosłup.

Jeśli podczas jedzenia do ust trafiła 
ość, należy ją odłożyć językiem na wide-
lec i przełożyć na talerzyk. W żadnym 
wypadku nie wolno wkładać palców 
do ust – ale jeśli to absolutnie konieczne, 
to należy wstać od stołu i niezbędne czyn-
ności wykonać na osobności w toalecie.

Podczas wyjątkowo uroczyste-
go przyjęcia, na którym zostanie 

zaserwowana ryba, specjalne sztućce 
będą nieodzowne. Nóż do ryby jest tak 
zaprojektowany, żeby ułatwiał pod-
noszenie ości i oddzielanie mięsa, ale 
na co dzień możemy jednak użyć zwy-
kłego widelca i noża. 

Nieco inaczej ma się sprawa z kre-
wetkami, innym popularnym morskim 
przysmakiem. Jeśli są one podane jako 
część dania, na przykład z makaronem, 
to najprawdopodobniej będą już obra-
ne. Aby zjeść obraną i bezgłową kre-
wetkę, wystarczy ją chwycić za ogon, 
odgryźć mięso, a resztki odłożyć na ta-
lerzyk. Jeśli jednak są one odrębnym 
daniem – mogą być podane w całości. 
W takim przypadku należy oddzielić 
głowę i ogon, a następnie pancerz. Warto 
zwrócić uwagę, czy krewetka ma usu-
nięty przewód pokarmowy, który wy-
gląda jak ciemna nitka. Jeśli nie, należy 
naciąć grzbiet i za pomocą czubka noża 
wyciągnąć wnętrzności. Ich zjedzenie 
może po prostu zepsuć smak krewetki. 
Odpadki odkładamy na osobny talerzyk 
– nigdy nie należy jeść skorupy, ogona 
ani głowy krewetek. Z daniem może być 
podana miseczka z wodą i cytryną, która 
służy do obmycia palców. HK

Bakterie listeriozy żyją w przewodzie po-
karmowym 1–10 proc. ludzi na świecie, nie 
wywołując przy tym żadnych objawów. 
W pozostałych przypadkach powodowa-
na przez nie choroba jest groźna – może 
prowadzić do wysokiej gorączki i zapale-
nia opon mózgowych. Do zakażenia do-
chodzi w wyniku spożycia surowej kieł-
basy, wędlin, niepasteryzowanego mleka, 
lodów, warzyw lub kontaktu z chorym 
zwierzęciem. 

KTO JEST NARAŻONY NA ZACHOROWANIE? 
Listerioza najczęściej dotyka osób 
z upośledzoną odpornością – zarażo-
nych HIV, z nowotworami układu lim-
fatycznego, chorych na cukrzycę i gruź-
lików. Grupą ryzyka są także kobiety 
w ciąży i noworodki – przez około ty-
dzień–dwa tygodnie po porodzie dziecko 
zmaga się z ostrą niewydolnością ser-
cowo-naczyniową i zapaleniem opon 
mózgowo-rdzeniowych.

JAKIE SĄ OBJAWY LISTERIOZY? U osób doro-
słych choroba daje objawy grypopodob-
ne, wywołuje biegunki i wymioty. Cza-
sami towarzyszy jej zapalenie płuc, jak 
również objawy zapalenia szyjnych wę-
złów chłonnych czy zapalenia spojówek. 
Ciężka listerioza powoduje zapalenie 
wsierdzia, może także zaatakować wiele 
narządów. W przypadku noworodków 
mogą wystąpić takie objawy jak posocz-
nica, ostra niewydolność oddechowa, 

a także zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych. Chorobie mogą towarzyszyć 
zmiany skórne takie jak rumień, wysyp-
ka oraz wybroczyny.

CZY TĘ CHOROBĘ MOŻNA LECZYĆ? Jedyną 
skuteczną metodą pozbycia się bakterii 
listeriozy z organizmu jest podjęcie anty-
biotykoterapii. Chory powinien wówczas 
przyjmować cztery substancje aktywne: 
amoksycylinę, aminoglikozyd, kotrimok-
sazol, a także makrolity. Podjęcie lecze-
nia listeriozy jest bardzo istotne, ponie-
waż stwarza ona zagrożenie śmiecą.

JAK UNIKNĄĆ LISTERIOZY? W celu zmniej-
szenia prawdopodobieństwa wystąpie-
nia choroby zaleca się profilaktyczne 
spożywanie suplementów bogatych 
w witaminę C, środków niszczących pa-
sożyty układu pokarmowego oraz prepa-
ratów wzmacniających odporność (jak 
mleczko pszczele). Bakteria listerii nie 
rozwija się w temperaturze niższej niż 
2°C ani wyższej niż 45°C, podczas obrób-
ki cieplnej oraz pod wysokim ciśnieniem 
ginie, więc warto zadbać o odpowied-
nie przygotowanie pokarmów. Kobiety 
w ciąży powinny przede wszystkim zre-
zygnować z niepasteryzowanego mleka, 
potraw z mięsa przechowywanych przez 
kilka dni w lodówce oraz surowych ryb 
i owoców morza.  •

Z D R O W I E

Zagrożenie dla 
nieodpornych, 
czyli listerioza
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Nóż do ryby służy do oddzielania mięsa od ości
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Krzyżówka panoramiczna nr 15
W CZERWCU POLACY KUPILI OBLIGACJE O WARTO-
ŚCI 14,72 MLD ZŁOTYCH. Natomiast w maju 
sprzedano obligacje o wartości prawie 
2,4 mld złotych – podało Ministerstwo 
Finansów. Najchętniej kupowanymi in-
strumentami były nowo wyemitowane 
w czerwcu obligacje jednoroczne o opro-
centowaniu zmiennym – ROR. Połowę 
obligacji kupionych w czerwcu stano-
wiły nowo wprowadzone jednoroczne 
i dwuletnie instrumenty o zmiennym 
oprocentowaniu opartym na stopie re-
ferencyjnej NBP. Również rekordowe 
były inwestycje w obligacje, których 
oprocentowanie w kolejnych okresach 
odsetkowych uzależnione jest od pozio-
mu inflacji.

POLACY OSZCZĘDZAJĄ NA ZAKUPACH. Blisko 
80 proc. z nas szuka w sklepach tańszych 
produktów – wynika z badania przepro-
wadzonego przez UCE Research i Grupę 
Blix. Eksperci mówią o nowym zjawisku 
– tzw. product switchingu – polegającym 
na wybieraniu zamienników produktów 
do tej pory wybieranych. Największy od-
setek badanych, ponad 26 proc., chciało-
by zaoszczędzić 20–30 proc. Dla niespeł-
na 24,5 proc. satysfakcjonujące byłoby 
od 10 do 20 proc., blisko 13 proc. bada-
nych wskazało na przedział 5–10 proc. 
ceny, natomiast 17,4 proc. nie potrafi 
tego określić. Najbardziej oszczędzamy 
na produktach spożywczych, znacznie 
mniej na używkach i alkoholu. Co ósmy 
badany wskazał, że stara się oszczędzać 
na słodyczach i przekąskach, a ponad 
11 proc. konsumentów nie potrafi okre-
ślić konkretnej grupy towarów. 

STOPA BEZROBOCIA W CZERWCU WYNIOSŁA 
4,9 PROC. To mniej niż w maju, kiedy 
5,1 proc. osób czynnych zawodowo było 
bez pracy – przekazał GUS. To najlepszy 
wynik od ponad trzech dekad. Ostatni 
raz bezrobocie poniżej 5 proc. Polska 
odnotowała w 1991 roku. Liczba bezro-
botnych zarejestrowanych w urzędach 
pracy wyniosła w czerwcu 818 tys. wo-
bec 850,2 tys. osób w maju.
  •

W kalifornijskim Miami z roku na rok jest 
coraz goręcej, marka Coors Light zdecy-
dowała więc, że ochłodzi budynki, po-
dobnie jak orzeźwiać ma jej piwo. W ten 
sposób powstał pierwszy na świecie bil-
bord na dachu, który obniża temperaturę 
w 96 mieszkaniach. Kampania ma zachę-
cić Amerykanów do obniżania kosztów 
chłodzenia domów.

Bilbordy pomalowano specjalną bia-
łą farbą, tzw. białą powłoką dachową 
Mule-Hide, odbijająca 85 proc. światła 
słonecznego. Podczas testów okazało 
się, że temperatura na dachu spadła 
nawet o 50°C. Reklamy piwa na szczy-
tach budynków – które są określane 
jako „chillboardy” i „reklamy, których 
nikt nie widzi, ale każdy może poczuć” 
– zaprojektowano tak, że 96 proc. ich 
powierzchni jest pokryte odblaskową 
białą farbą. W ramach akcji promocyjnej 
Coors Light rozdało swoim konsumen-
tom 5 tys. galonów energooszczędnego 
barwnika. 

ROSJA BEZ GAZU
Federacja Rosyjska wydaje się po-

tęgą, jeśli chodzi o zasoby naturalne, 
jednak ostatnio dramatycznie brakuje 
jej jednego surowca. Tamtejsi przed-
siębiorcy alarmują, że w kraju zaczyna 
brakować dwutlenku węgla do napo-
jów. Właściciele firm w Baszkirii, jednej 
z autonomicznych republik, zwrócili się 

do lokalnego komisarza ds. praw 
konsumentów, zgłaszając brak 
dwutlenku węgla do stosowania 
w przemyśle spożywczym. Od-
powiada on za musowanie między 
innymi w piwach, wodzie czy słodkich 
napojach. Jego deficyt jest rezultatem 
wstrzymania dostaw nawozów do kra-
jów Zachodu, zamknięto więc produku-
jące je zakłady. Na przykład z powodu 
wstrzymania dostaw amoniaku do Ukra-
iny zaprzestano produkcji nawozów w 
firmie Uraldioxid ZAO, wytwarzającej 
ciekły i stały dwutlenek węgla. Tymcza-
sem to podczas tego procesu, jako pro-
dukt uboczny, powstawał CO2. Rosyjscy 
restauratorzy ostrzegają, że dwutlenku 
węgla wystarczy im na dwa do czterech 
tygodni. Na ten gaz popyt jest większy 
każdego lata, ale w tym roku Rosjanie 
płacą też cenę za agresję na Ukrainę. 
Tymczasem oficjalny Związek Produ-
centów Soków, Wody i Napojów w Rosji 
uspokaja, że niedobór dwutlenku węgla 
na rynku wynosi tylko 10–20 proc.

TYSKIE ZAPRASZA
Browar w Tychach warzy piwo nie-

przerwanie od 1629 roku. Jest istotną 
częścią historii Śląska, perłą architektu-

ry regionu, a także 
obiektem Szlaku 
Zabytków Techni-
ki i Europejskiego 
Szlaku Dziedzictwa 

Przemysłowego. Teraz Tyskie 
Browary Książęce otwierają 

zmodernizowane Centrum Wy-
cieczkowe. Podczas wizyty goście 

poznają historię miejsca, kolejne eta-
py powstawania piwa, a także piwne 
style i zasady piwnej kultury. Poznają 
też odpowiedzi na pytania: Czy piwo 
to naprawdę zupa chmielowa? Z jakich 
składników powstaje złocisty napój? 
Na zwiedzających czekają piwne histo-
rie z ostatnich 400 lat, a także fachowa 
wiedza i nowe eksponaty. Program wy-
cieczki nie ogranicza się jednak do sa-
mej teorii – w Laboratorium Piwa goście 
będą mogli przeprowadzić praktyczne 
doświadczenia, w których wykorzystają 
wiele naturalnych surowców używa-
nych do produkcji piwa. Przedstawiciele 
tyskiego browaru podkreślają, że oferują 
wyjątkowe doświadczenie w miejscu, 
w którym historia i tradycja spotykają 
się z nowoczesnością i gdzie wokół wa-
rzenia piwa upłynęło życie wielu poko-
leń lokalnej społeczności. Oprowadzanie 
wieńczy wizyta w pełnym archiwalnych 
materiałów pubie Pod Browarem, gdzie 
na gości czeka piwo Tyskie Gronie, do-
stępne tylko w tym miejscu, a warzone 
kilka metrów nad lokalem. Centrum 
Wycieczkowe jest otwarte od wtorku 
do niedzieli w godzinach 12– 18. Bilety 
można nabyć na stronie internetowej 
Tyskiego Browaru Książęcego.

 MAREK KOWALIK

Kalejdoskop
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
JAKI PTAK, TAKIE GNIAZDO. 
Nagrodę wylosował: ROMAN OLEJNIK.
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Bilbordy dla ochłody
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