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Uwaga na oszustów!
Cyberprzestępcy chcą zarobić na wę-
glowym boomie.

STRONA 4

Biznes wart 7 złotych?
Polska Grupa Górnicza znów w pełni 
państwowa.
� STRONA 4

Wsparcie dla ciepła sieciowego
Rząd zapewnia: nie trzeba będzie 
zakręcać kaloryferów.
� STRONA 5

Czysta woda

Problem zanieczyszczenia 
środowiska wodnego.
� STRONA 8

Nabór wniosków  
do programu Ciepłe Mieszkanie
WFOŚiGW w Katowicach.
� STRONA 8

Od czego zależy  
zasięg „elektryka”?

Informacje motoryzacyjne.
� STRONA 9

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ. Wspólny projekt JSW Innowacji, JSW SiG i GIG 

Skuteczne szkolenia
Jak nauczyć pracownika postępowania w sytuacjach awaryjnych czy unikania wypadków 

bez prowokowania podczas szkoleń niebezpiecznych sytuacji? Trzeba umieścić całą sytuację 
w wirtualnej rzeczywistości. Jastrzębska Spółka Węglowa pracuje nad stworzeniem wirtualnych 
szkoleń dla brygad pracujących na co dzień pod ziemią. Chce wprowadzić do szkoleń wirtualną 
rzeczywistość. Nad dofinansowanym przez NCBR projektem pracują wspólnie JSW Innowacje, 

JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Główny Instytut Górnictwa. W badaniach prowadzonych przez 
JSW SiG zauważono, że wzrost wiedzy wśród osób uczestniczących w szkoleniach hybrydowych, 

w których obok metod tradycyjnych stosowano działania w wirtualnej rzeczywistości, był wyższy 
niż w przypadku całkowicie tradycyjnych szkoleń.
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Temat na czasie
Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności:  
– Jeśli ma być więcej węgla, 
potrzebna korekta 
umowy społecznej 
i inwestycje.
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Rozłożyć ciężar

Energia elektryczna jest bardzo droga i będzie jeszcze 
droższa. To oznacza, że firmy zużywające dużo prądu 

będą miały coraz wyższe rachunki. Wśród tych firm jest 
także JSW, choć głośno się o tym nie mówi. Jak długo 
ceny węgla koksowego utrzymują się na wysokich po-
ziomach, tak długo nie grozi nam zapaść energetyczna, 
bo wciąż nas stać na opłacenie rachunków. 

Jednak dotychczasowa historia wzrostu cen energii 
i cen węgla koksowego uczy jednego – ceny prądu raz 

podniesione w najlepszym przypadku utrzymują się 
na poziomie, do którego wzrosły, natomiast sinusoida 
cen węgla koksowego ma bardzo duże wahania. Wąt-
pię, żeby energia w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie 
zdrożała jeszcze bardziej. Czy tak samo zdrożeje węgiel 
koksowy? To wróżenie z fusów, ale nawet przy ich 
najkorzystniejszym układzie to mało prawdopodobne. 
Dlatego ucieszyła mnie informacja, że w liście do pre-
miera Mateusza Morawieckiego Rafał Baniak, prezes 
Pracodawców RP, oraz Dominik Kolorz, szef śląsko-
-dąbrowskiej Solidarności, proponują wprowadzenie 
maksymalnej ceny zakupu prądu dla przedsiębiorstw 
energochłonnych zagrożonych ucieczką za granicę 
z powodu nieracjonalnie wysokich cen emisji dwutlen-
ku węgla. Traktuję to jako pierwszy krok prowadzący 
ku rozsądnym rozwiązaniom. Dlaczego pierwszy? 

Ponieważ JSW zużywa bardzo dużo energii, ale nie 
możemy uciec do żadnego z krajów, w których nie 

obowiązują opłaty za emisję dwutlenku węgla, gdyż nie 
da się przenieść złóż węgla. Musimy działać tam, gdzie 
są złoża. Dlatego jestem zwolennikiem wprowadzenia 
ograniczeń dla energetyki w kształtowaniu cen. Wiem, 
że zaraz podniosą się głosy w obronie energetyki. Jed-
nak to bardzo zła sytuacja, kiedy na wojnie w Ukrainie 
i na embargu na rosyjski węgiel korzysta jedna branża. 
Skoro mamy kryzysową sytuację, ciężar kryzysu trzeba 
rozłożyć równomiernie. Gra toczy się o zbyt wielką 
stawkę i nie można polegać tylko na niewidzialnej ręce 
rynku.  •

Potrzebna jest mobilizacja

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt usta-
wy o Funduszu Transformacji Śląska. Będzie on 

wsparciem dla przedsiębiorców, którzy włączą się 
w transformację regionu.

Będą oni mogli liczyć na pożyczki, gwarancje i po-
ręczenia. Powołanie takiego funduszu znalazło się 

w podpisanej w maju 2021 roku przez rząd i górnicze 
związki zawodowe umowie społecznej o transformacji 
sektora górnictwa węgla kamiennego oraz „wybra-
nych procesów transformacji województwa śląskiego”.  
– Wkrótce powołamy specjalny Fundusz Transformacji 
Śląska, transformacji energetycznej – zapowiedział 
podczas swojej ostatniej wizyty na Śląsku premier 
Mateusz Morawiecki. Strona społeczna ma pretensje 
do rządu, że Program dla Śląska jest opieszale reali-
zowany. Powołanie specjalnego funduszu przyspieszy 
i ułatwi jego realizację. 

Zgodnie z projektem FTŚ ma wykonywać swą dzia-
łalność w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Kato-

wicach. Jego ogólnym celem ma być „skoordynowanie 
transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych 
i poprzemysłowych z transformacją województwa 
śląskiego”, natomiast dwa podstawowe, przypisane mu 
zadania to wspieranie procesu transformacji regionu 
i wspieranie podmiotów (między innymi osób fizycz-
nych i prawnych) na rzecz przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom wygaszania działalności gospodarczej 
(w tym górnictwa węgla kamiennego) na terenie wo-
jewództwa oraz poza nim.

Pamiętajmy, że nawet najlepiej przygotowana ustawa 
będzie nieskuteczna w sytuacji, kiedy nie spotka 

się ze społeczną akceptacją i nie zostanie wypełniona 
społecznym zaangażowaniem. Tego właśnie trzeba 
nam najbardziej. Żyjemy w warunkach wojennych, 
choć wojna bezpośrednio, w sposób militarny, nas nie 
dotyka. Jednak niezbędna jest mobilizacja wysiłków, 
aby przetrwać trudny czas. •

F E L I E T O N

Po elektrykach – cudowny wodór
Jeżeli mamy korzystać z bardzo ekologicznej i bardzo 
taniej energii pochodzącej z wodoru, potrzeba nam bar-
dzo dużo jeszcze tańszej i jeszcze bardziej ekologicznej 
energii ze źródeł odnawialnych. W tym stwierdzeniu 
normalny człowiek się gubi. Znaczy – zasada jest prosta, 
tylko jakoś się to razem nie składa.

Po kilku latach opowiadania o cudownych autach 
elektrycznych stoimy wobec problemu pojazdów cięż-
szych o kilkaset kilo od spalinowych, pytań, co zrobić 
z ich akumulatorami, gdy dojdą do kresu żywotności, 
czasu potrzebnego na ich ładowanie na trasie, liczby 
stacji ładowania oraz zasilania tychże.

Stąd między innymi wziął się pomysł aut z silnikami 
spalającymi wodór, a w dodatku mogącymi być szybko 
tankowanymi do pancernych baków. Jednak aby ten 
wodór powstał i został odpowiednio sprężony, trzeba 
kolosalnej ilości energii. Im będzie ona tańsza, tym 
tańszy będzie wodór. Tyle że energia chwilowo tania 
nie jest. Opowieści o ekonomicznej przewadze OZE 
nad paliwami kopalnymi biorą się głównie z dopłat 
do pierwszych i obciążania drugich opłatami, mającymi 
słaby związek z emisją gazów i pyłów. Za to wspaniałe 
są opowieści, jak cudownie stanie się wszystkim, gdy 
na Ziemi zapanuje Królestwo OZE. 

Generalnie może to być prawdą, tyle że nie uwzględ-
nia kosztu wyższej jakości życia w takim szczęściu. 
A ponadto, jak celnie zauważyła jedna z gazet, fatalnie 
zderza się z nastawieniem ujętym w haśle: „nie będzie-
my marznąć, by ratować planetę”.

Jest to zresztą podejście największych konsumen-
tów energii w Ameryce Północnej i Azji. Tam władze 
rozpisują plany na dziesięciolecia, wychodząc z zało-
żenia, że Ziemia pewnie jeszcze jakiś czas pociągnie. 
Natomiast ludzie, niezadowoleni z braku realizacji 
obietnic lepszego życia, mogą – w skrajnych sytuacjach 
– zmienić władze nawet z dnia na dzień. 

 ZBIGNIEW KORWIN

G R Z E G O R Z � M A T U S I A K
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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

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU WIELKOŚĆ KRAJOWEGO WYDO-
BYCIA WĘGLA WYNIOSŁA OKOŁO 27,9 MLN TON WOBEC PONAD 27,7 MLN 
TON W PIERWSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH 2021 ROKU, a sprzedaż 
zbliżyła się do 28,4 mln ton wobec 28,2 mln ton przed 
rokiem – wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu.

W CZERWCU BR. KOPALNIE WYPRODUKOWAŁY 4,4 MLN TON WĘGLA 
KAMIENNEGO, a sprzedaż była na poziomie 4,2 mln ton. 
Stan zapasów wynosił 1,5 mln ton wobec 5,3 mln ton 
rok wcześniej – podała ARP.

W CZERWCU BR. KRAJOWY WĘGIEL DLA ENERGETYKI BYŁ 
O 38,5 PROC. DROŻSZY NIŻ ROK WCZEŚNIEJ, a węgiel dla cie-
płownictwa podrożał o 40,4 proc. – wskazują indeksy 
cenowe ARP. W czerwcu węgiel dla elektrowni podrożał 
wobec maja o 3,3 proc. (do 345,80 złotych za tonę), a dla 
ciepłowni potaniał o 2,9 proc. (do 421,78 złotych za tonę).

CZERWIEC PRZYNIÓSŁ DALSZĄ ZWYŻKĘ CEN WĘGLA NA ŚWIE-
CIE – W PORTACH ARA CENY WZROSŁY O 12 PROC. w porówna-
niu do maja i były o 251,3 proc. wyższe niż rok wcze-
śniej. W przeliczeniu na warunki portów ARA wartość 
polskich indeksów cenowych wyniosła w czerwcu 
br. 92,44 dolarów za tonę węgla dla energetyki oraz  
99,74 dolarów za tonę węgla dla ciepłownictwa.

ZAŁOGA SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ OTRZYMAŁA JEDNO-
RAZOWE ŚWIADCZENIE w wysokości 6,4 tys. złotych brutto dla 

pracowników dołowych oraz 4 tys. złotych brutto dla 
pracowników powierzchni. Podniesiono też wartość 
posiłków profilaktycznych. Związkowcy porozumieli 
się w tej sprawie z zarządem spółki.

1 SIERPNIA SĄD ZAREJESTROWAŁ POŁĄCZENIE PKN ORLEN Z GRUPĄ 
LOTOS. – Proces rejestracji zamyka proces fuzji, która 
staje się faktem; połączona firma będzie coraz więk-
szym kołem zamachowym dla całej polskiej gospodarki 
– ocenił prezes Orlenu Daniel Obajtek.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODKRYŁO NA TE-
RENIE SIEROSŁAWIA W POWIECIE POZNAŃSKIM (WOJEWÓDZTWO WIEL-
KOPOLSKIE) ZŁOŻA GAZU ZIEMNEGO o szacunkowej wielkości 
650 mln m sześc. Według spółki można będzie z niego 
wydobywać rocznie około 40 mln m sześc. zaazotowa-
nego paliwa.

PONAD 2 TYS. BIZNESOWYCH KLIENTÓW TAURONA KUPUJE W TYM 
ROKU PRĄD W RAMACH PRODUKTÓW OPARTYCH WYŁĄCZNIE NA ODNA-
WIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. W tej formule Grupa dostar-
czy firmom trzy terawatogodziny energii, dwukrotnie 
więcej niż rok wcześniej.

ŚREDNIO 45,3 TYS. POJAZDÓW NA DOBĘ KORZYSTAŁO W PIERW-
SZYM PÓŁROCZU Z PŁATNEGO ODCINKA AUTOSTRADY A4 KRAKÓW–KA-
TOWICE. To o 21 proc. więcej niż przed rokiem. Przycho-
dy z poboru opłat wzrosły o 18,3 proc., do 185,5 mln 

złotych – podała zarządzająca drogą Grupa Stalexport 
Autostrady.

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA PODPISAŁA Z SA-
MORZĄDEM JAWORZNA porozumienie w sprawie utworze-
nia Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Celem 
jest zagospodarowanie i aktywizacja 365 ha terenów 
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Ma tam powstać 
fabryka polskich aut elektrycznych.

POD HASŁEM „ATOM DLA SAMORZĄDU – ENERGETYKA JĄDROWA 
SZANSĄ DLA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA” 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zorganizuje 
13 września w Katowicach konferencję poświęconą 
wykorzystaniu atomu w transformacji energetycznej 
regionów węglowych.

SAMORZĄD RYBNIKA PRACUJE NAD BUDOWĄ W TYM MIEŚCIE CEN-
TRUM ZIELONEJ ENERGII. Szacowana na pół miliarda złotych 
inwestycja będzie oparta na zagospodarowaniu odpa-
dów i produkcji energii elektrycznej, ciepła i wodoru. 

GRUPA ARCHE, SPECJALIZUJĄCA SIĘ W REWITALIZACJI ZABYTKÓW 
PRZEMYSŁOWYCH między innymi na potrzeby hotelowe, 
nabyła monumentalną, zabytkową Elektrociepłownię 
Szombierki w Bytomiu. W tym roku inwestor chce 
zabezpieczyć obiekt, by w kolejnych latach rozpocząć 
inwestycję.   •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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O ile bezpośrednio po lipcowym spotka-
niu z premierem Mateuszem Morawiec-
kim szefowie górniczych związków dość 
oględnie mówili: „wiemy, że niewiele wie-
my”, o tyle gdy trzy dni później głos w tej 
sprawie zabrał szef rządu, poziom dez-
orientacji jeszcze się podniósł. 

– Przywódcy górniczych związków 
zawodowych powiedzieli mi: chcemy 
notyfikowania i podpisania umowy spo-
łecznej. A w umowie społecznej zawarte 
jest właśnie stopniowe schodzenie z pro-
dukcji węgla kamiennego – relacjonował 
premier w telewizji Polsat News. – Prze-
wodniczący Dominik Kolorz zaapelo-
wał do mnie, trzy dni temu, kiedy byłem 
na Śląsku, właśnie o to, żeby jak naj-
szybciej realizować umowę społeczną, 
która zawiera zmniejszanie wydobycia 
węgla kamiennego – mówił Morawiecki. 
Zabrzmiało to tak, jakby związkowcy 
parli do szybkiego zamykania kopalń. 
Dlatego trudno nie odnieść wrażenia, 
że spotkanie 25 lipca w Katowicach bar-
dziej przypominało czeski film niż mery-
toryczną rozmowę. Związkowcy mówią 
bowiem jasno: jeżeli rząd chce więcej 
węgla, konieczna jest korekta umowy 
społecznej dla górnictwa oraz program 
inwestycyjny dla kopalń. Bez tego, jeżeli 
umowa będzie notyfikowana w obecnym 
kształcie – więcej węgla nie będzie. Wy-
bór jest po stronie rządu.

WĘGIEL POTRZEBNY  
TYLKO PRZEZ DWA LATA?
Jak tłumaczy lider górniczej Solidar-

ności Bogusław Hutek, podczas spotka-
nia z premierem związkowa deklaracja 
dotycząca chęci uzyskania unijnej no-
tyfikacji dla podpisanej w maju ub.r. 
umowy społecznej padła w szerszym 
kontekście dotyczącym ewentualnej 
korekty tej umowy oraz nowych in-
westycji w kopalniach zmierzających 
do zwiększenia wydobycia węgla. – Pod-
kreśliliśmy, że chcemy wyjaśnić wszyst-
kie kwestie dotyczące umowy społecz-
nej, jej ewentualnej korekty i nowych 
inwestycji w kopalniach. Pytaliśmy też 
o kwestie bezpieczeństwa energetyczne-
go – możliwości jego oparcia na węglu 
i zastąpienia gazu przez węgiel jako pa-
liwie przejściowym. Zapytaliśmy rów-
nież premiera o inwestycje w górnictwo 
w perspektywie 15 lat, bo tylko taki czas 
sprawia, że są one opłacalne – relacjo-
nował Bogusław Hutek, oceniając, iż 
związkowcy nie otrzymali zadowala-
jących odpowiedzi na swoje pytania. 
– Usłyszeliśmy jedynie, że mamy wy-
dobywać więcej węgla przez najbliż-
sze dwa lata, a potem – zgodnie z umo-
wą społeczną – wydobycie ma już być 
zmniejszane. Takie rozwiązanie jedynie 
skróciłoby żywotność kopalń. Ze stro-
ny premiera nie było żadnej woli ani 
deklaracji, żeby inwestować w polski 
węgiel. Dlatego uznaliśmy, że w takiej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie notyfikowanie umowy społecznej 
w pierwotnej formie, która zakłada 
zmniejszanie produkcji węgla, ale też 
daje gwarancje pracy ludziom i kopal-
niom do ustalonych wcześniej dat – wy-
jaśnił lider górniczej Solidarności.

Jednocześnie po unijnej notyfika-
cji umowy społecznej możliwe byłoby 
zwrócenie się w najbliższych latach 
do UE o derogacje, pozwalające doraź-
nie, w miarę potrzeb, zwiększać wydo-
bycie węgla. 

KOPALNIE WIEDZĄ,  
GDZIE INWESTOWAĆ
– Na takie rozwiązanie nie ma zgo-

dy, bo to doprowadzi do wcześniejszego 
zamknięcia kopalń. Dlatego jeśli rząd 
chce więcej węgla, to powinniśmy przy-
gotować korektę umowy społecznej oraz 
program inwestycyjny – podsumował 
przewodniczący. Górnicze związki mają 
wkrótce ponownie spotkać się z przed-
stawicielami rządu. – Powinniśmy się 
spotkać ze wszystkimi członkami rządu, 
którzy są odpowiedzialni za energetykę, 
bo teraz każdy mówi co innego. W tym 
samym dniu, kiedy premier mówił o na-
szym spotkaniu, w innym programie 
minister Moskwa mówiła o tym, że trze-
ba inwestować w nowe złoża i pokłady 
węgla – powiedział Bogusław Hutek. 
Podczas lipcowego spotkania związ-
kowcy przekazali szefowi rządu infor-
mację o perspektywicznych złożach, 
które mogłyby zostać możliwie szybko 
udostępnione, by zwiększyć wydobycie 
w najbliższych latach. – Spółki węglowe 
przygotowały plany dotyczące inwesty-
cji w takie złoża w perspektywie 10 lat. 
W przypadku Polskiej Grupy Górniczej 
taką możliwość mają przede wszystkim 
kopalnie Ziemowit, Sośnica, Ruda, Bo-
lesław Śmiały i ROW – powiedział lider 
górniczej Solidarności.

PREZES PIS POGODZI 
GÓRNICTWO I ENERGETYKĘ?
Tydzień po spotkaniu z premierem 

związkowcy z Pomocniczego Komitetu 
Sterującego Polskiej Grupy Górniczej – 
wśród nich Solidarność – wystosowali 
list do prezesa PiS Jarosława Kaczyń-
skiego, prosząc szefa rządzącej partii 
o osobistą interwencję w sprawie relacji 
handlowych pomiędzy krajowym gór-
nictwem, zwłaszcza PGG, a podmiotami 

energetycznymi, w szczególności PGE. 
W piśmie odnieśli się między innymi 
do pojawiających się w mediach do-
niesień o tym, że w ostatnich latach 
górnictwo rzekomo nie wywiązało się 

z kontraktów, zmuszając tym samym 
spółki energetyczne do sprowadzania 
węgla z zagranicy. – Uważamy, że podob-
ne publikacje mają rozmyć odpowiedzial-
ność zarządów spółek energetycznych 
za błędy i doprowadzenie do poważne-
go kryzysu paliwowego. Zachowanie za-
rządów spółek oceniamy jako kłamliwe 
i wyjątkowo cyniczne. Chcemy z całą sta-
nowczością podkreślić, że brzemienna 
w skutkach redukcja potencjału wydo-
bywczego krajowego górnictwa węgla 
kamiennego została spowodowana nie 
tylko unijną polityką dekarbonizacji, 
ale nie mniej postawą kluczowych od-
biorców węgla z segmentu energetyki 
w kilku ostatnich latach – czytamy w pi-
śmie do prezesa PiS. Związkowcy opisa-
li, jak wyglądała realizacja kontraktów 
w 2020 roku, kiedy krajowa energety-
ka ograniczyła odbiory węgla o blisko 
5,5 mln ton, co w efekcie zmusiło PGG 
do redukcji wydobycia o 6 mln ton. Winą 
za to związkowcy obarczają głównie PGE. 
– Niestety monity o uporządkowanie sy-
tuacji nigdy dotąd nie przyniosły skutku. 
Dlatego prosimy o osobistą interwencję 
w sprawie relacji handlowych pomiędzy 
krajowym górnictwem węgla kamien-
nego – napisano w liście do Jarosława 
Kaczyńskiego.  HANNA KRZYŻOWSKA

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

BOGUSŁAW HUTEK: – Jeśli ma być więcej węgla, potrzebna korekta umowy społecznej i inwestycje

Kto chce zamknięcia kopalń?

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności: – Powinniśmy się spotkać ze wszystkimi członkami rządu, 
którzy są odpowiedzialni za energetykę, bo teraz każdy mówi co innego
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Polska Grupa Górnicza ostrzega przed 
oszustami rozsyłającymi SMS-y z linkiem 
do fałszywego sklepu internetowego z wę-
glem. Cyberprzestępcy spreparowali też 
rzekomą witrynę internetową Węglokoksu 
Kraj, który w ogóle nie sprzedaje węgla 
przez internet. Prawidłowy adres e-skle-
pu PGG to https://sklep.pgg.pl/, zaś węgiel 
z należącej do Węglokoksu kopalni Bo-
brek-Piekary można zamówić tylko przez 
infolinię pod numerem 32 717 11 00.

FAŁSZYWE LINKI,  
FAŁSZYWE WITRYNY

Od początku tego roku e-sklep PGG 
obsłużył ponad 152 tys. klientów, do któ-
rych trafiło 603 tys. ton węgla w cenie 
producenta. Gdy we wtorki i czwartki 
rozpoczynają się sesje zakupowe, e-sklep 
odwiedza nawet 650 tys. internautów. 
Liczba zrealizowanych transakcji wy-
nosi około kilkudziesięciu na sekundę. 
Potencjalny interes szybko zwęszyli 
oszuści, którzy zaczęli rozsyłać linki 
przekierowujące do fałszywego sklepu.  
– Przestrzegamy przed fałszywymi wia-
domościami SMS informującymi, że zo-
stał wystawiony węgiel na półkę sklepo-
wą, wraz z linkiem do sklepu. Nie jest 
to link kierujący do strony sklepu PGG. 
Wiadomości SMS z linkiem do stron 
to fałszywe odnośniki, które sprawiają 
wrażenie autentycznych, a w rzeczy-
wistości prowadzą do spreparowanych 
witryn – ostrzegają operatorzy sklepu 
internetowego PGG. Rzecznik spółki 
Tomasz Głogowski podkreśla, że PGG 
nie wysyła do klientów e-sklepu wia-
domości w formie SMS-ów. Wszystkie 
komunikaty są zamieszczane w aktual-
nościach sklepu lub na profilu „Fanpage 
PGG – polski węgiel prosto od producen-
ta” na Facebooku. Przy zakupach warto 
sprawdzać, czy strona sklepu ma prawi-
dłowy adres.

WĘGLOKOKS KRAJ NIE 
SPRZEDAJE WĘGLA 
PRZEZ INTERNET

Oszuści próbowali też obłowić się 
na potencjalnych klientach Węglokoksu 
Kraj. Niedawno spółka zawiadomiła po-
licję o fałszywym sklepie internetowym, 
oferującym rzekomo węgiel z kopalni 
Bobrek-Piekary. Po zgłoszeniu do ope-
ratora domeny witryna została zabloko-
wana, a Węglokoks zamieścił komunikat, 
że była to próba oszustwa. W adres fał-
szywej witryny wpleciono nazwę górni-
czej firmy, a na stronie użyto elementów 
graficznych, które imitowały jej logo-
typ. Ofiarą oszustwa padł mieszkaniec 
Mazowsza, który wpłacił 8 tys. złotych 
w przekonaniu, że płaci za zakupiony 
węgiel. W rzeczywistości Węglokoks 
Kraj nie sprzedaje węgla przez inter-
net – można zamawiać go jedynie przez 
infolinię. Każdego dnia firma kieruje 
do sprzedaży około 1 tys. ton węgla opa-
łowego, z czego połowa dostępna jest 
dla klientów indywidualnych poprzez 
infolinię (jeden nabywca może kupić 
do 5 ton), a połowa trafia do instytucji, 
między innymi przedszkoli, szkół, jedno-
stek publicznych czy małych ciepłowni 
(do 25 ton). Infolinia Węglokoksu Kraj 
– podobnie jak sklep internetowy PGG – 
jest oblężona; systemy notują około 500 
prób połączenia na minutę.

PGG nie wysyła do klientów 
e-sklepu wiadomości w formie 
SMS-ów. Wszystkie komunikaty 
są zamieszczane w aktualnościach 
sklepu lub na profilu „Fanpage 
PGG – polski węgiel prosto 
od producenta” na Facebooku. 
Przy zakupach warto sprawdzać, 
czy strona sklepu ma prawidłowy 
adres.

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
WYGRA Z OSZUSTAMI?

Polska Grupa Górnicza zapew-
nia, że klienci wchodzący we wtorki 
i czwartki na sesje zakupowe w skle-
pie internetowym mogą czuć się cał-
kowicie bezpieczni pod względem 
informatycznym. Maksymalna liczba 
przemyślanych zabezpieczeń i blokad 
chroni e-sklep tak, by niemożliwe było 
dokonanie oszustwa, zakup z fikcyj-
nych kont, użycie nieuczciwego opro-
gramowania, podszywanie się pod 
inne osoby czy wyłudzenie nienależ-
nego węgla. Węgiel mogą kupić tylko 
zarejestrowani klienci, którzy podadzą 
niezbędne do transakcji dane osobowe, 
PESEL, numer konta bankowego i adres. 
Obecnie w systemie zarejestrowanych 
jest prawie 540 tys. osób. Zastosowane  
w e-sklepie rozwiązania Google re-
Captcha, wykorzystujące zaawanso-
wane techniki sztucznej inteligencji, 
uniemożliwiają rejestrację fałszywych 
użytkowników oraz próby użycia bo-
tów. Rejestracja jest dwuetapowa: klient 
musi odpowiedzieć na wysłany e-mail, 
co eliminuje posługiwanie się fałszy-
wymi kontami poczty elektronicznej. 
Na ten sam PESEL i adres mailowy moż-
na zarejestrować się tylko raz.

Polska Grupa Górnicza zapewnia, 
że klienci wchodzący we wtorki 
i czwartki na sesje zakupowe 
w sklepie internetowym mogą 
czuć się całkowicie bezpieczni 
pod względem informatycznym. 

Mechanizmy reCaptcha zabezpie-
czają proces zakupów także na etapie 
logowania klienta do sklepu (jest to obo-
wiązkowy wymóg) i nabywania towaru 
– szczególnie chroniony jest moment 
przejścia do płatności za zamówiony 
węgiel. Limity oparte na PESEL-u i ad-
resie domowym sprawiają, że nikomu 
nie uda się kupić więcej niż dozwolone 

5 ton – na przykład w celu późniejszej 
odsprzedaży. Aplikacja sklepu zapisuje 
fakt dokonania transakcji wraz z nu-
merem IP, z którego ją wykonano. Po-
dejrzenie, że klient używa programów 
do automatyzacji zakupów, skutkuje blo-
kadą ruchu z danego IP. Logi systemowe 
są na bieżąco przeglądane i analizowa-
ne przez administratorów, a informacje 
o podejrzanych próbach transakcji prze-
kazuje się do biura kontroli wewnętrz-
nej w spółce, które ściśle współpracuje 
z organami ścigania.

E-SKLEP DOBRZE CHRONIONY 
W początkowym okresie sprzeda-

ży przez internet utrapieniem sklepu 
i uczciwych klientów było zmasowane 
działanie botów. Aby je wyeliminować, 
wprowadzono między innymi geolo-
kalizację, która uniemożliwia wejścia 
na stronę sklepu z serwerów poza te-
rytorium Polski. Zastosowane mechani-
zmy IP Intelligence sprawdzają, jakim IP 
posługuje się klient, i porównują dany 
adres z aktualizowanymi spisami adre-
sów proxy, botnetami lub siecią TOR. 
W efekcie można nawet sprawdzić, czy 
przeglądarką użytkownika posługuje 
się żywy człowiek, czy bot zakupowy. 
Sklepu internetowego PGG strzeże rów-
nież Web Application Firewall, pozwa-
lający na automatyczną kontrolę treści 
przesyłanych do aplikacji e-sklepu. 
Bazy reguł wykorzystywane w tym roz-
wiązaniu są na bieżąco aktualizowane. 
Przed groźnymi atakami typu DDOS, 
które mogą sparaliżować infrastrukturę 
e-sklepu, chronią natomiast mechani-
zmy zliczające częstotliwość odświe-
żania strony internetowej. Ostatnim 
ogniwem zabezpieczającym jest kon-
trola przez operatorów sklepu i służby 
kopalniane dokumentów, oświadczeń 
i deklaracji złożonych na potrzeby Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Sprawdza się również, czy płatno-
ści w transakcjach nie są realizowane 
z tych samych kont bankowych.

MH

Cyberprzestępcy chcą zarobić na węglowym boomie

Uwaga na oszustów!

Gdy w kwietniu 2016 roku w blasku fleszy 
podpisywano porozumienie umożliwiają-
ce stworzenie i dokapitalizowanie Polskiej 
Grupy Górniczej, szefowie energetycznych 
spółek dyplomatycznie mówili, że ich za-
angażowanie w górnictwo ma charakter 
biznesowy. 

W branży nikt jednak nie miał złu-
dzeń, że biznes nie rokuje zysków, a bez 
decyzji politycznych energetyka nie 
objęłaby wówczas udziałów w firmie 
tworzonej w miejsce dawnej Kompanii 
Węglowej. Energetyczne spółki wraz 
z Węglokoksem i Towarzystwem Finan-
sowym Silesia zainwestowały wówczas 
w PGG ponad 2,4 mld złotych (w tym  
1,8 mld złotych w gotówce), a obligacyjne 

zaangażowanie grupy banków prze-
kroczyło 1 mld złotych. PGG sumiennie 
spłaca kolejne transze wobec banków, 
jednak energetyczne firmy z czasem wy-
zerowały PGG w swoich bilansach, wpi-
sując górniczą inwestycję w straty. Z po-
czątkiem sierpnia spółki z grup PGNiG, 
Enea, Energa i PGE, a także Węglokoks, 
TF Silesia i Polski Fundusz Rozwoju for-
malnie zbyły posiadane pakiety akcji 
Polskiej Grupy Górniczej na rzecz Skar-
bu Państwa. Za każdy z tych pakietów 
budżet zapłacił symboliczną złotówkę 
– w sumie 7 złotych.

DLA ENERGETYKI GÓRNICZY 
BIZNES WART ZERO

O tym, że Skarb Państwa ponownie 
stanie się właścicielem wszystkich akcji 
PGG, zdecydowano już ponad rok temu, 
krótko po podpisaniu umowy społecznej 
w sprawie tempa i zasad transformacji 
górnictwa. Określono wówczas – sku-
tecznie wdrożony w początkach tego 
roku – mechanizm budżetowych dopłat 
do redukcji zdolności produkcyjnych 
kopalń, obejmujący Polską Grupę Gór-
niczą, Węglokoks Kraj i Tauron Wydo-
bycie. Resort Aktywów Państwowych 
uznał, że spółki korzystające z publicz-
nego wsparcia powinny być skupione 
w jednym, państwowym ręku. 3 sierp-
nia poinformowano o zbyciu posiada-
nych pakietów akcji PGG przez ECARB 
(spółkę zależną Energi), PGNiG Termika 

z Grupy PGNIG, spółkę PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna z Grupy 
PGE, Eneę, PFR, Towarzystwo Finanso-
we Silesia oraz Węglokoks. Ponieważ 
w sprawozdaniach finansowych grup 
energetycznych wartość inwestycji 
w górniczą spółkę wynosi zero złotych, 
transakcja w żaden sposób nie wpłynie 
na wyniki tych giełdowych spółek. Dla 
PGG zmiany właścicielskie oznaczają 
zapewne głównie roszady kadrowe w ra-
dzie nadzorczej, gdzie wcześniej swoich 
przedstawicieli delegowały także firmy 
energetyczne. Daty planowanego przeję-
cia przez Skarb Państwa akcji Tauronu 
Wydobycie i Weglokoksu Kraj na razie 
nie podano. Wcześniej deklarowano, 
że nastąpi to jeszcze w tym roku. MH
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Biznes wart 7 złotych?



A K T U A L N O Ś C I 1 6 – 3 1 � S I E R P N I A � 2 0 2 2 5W W W . N OW Y G O R N I K . P L

Rząd zapewnia: nie trzeba będzie zakręcać kaloryferów

Wsparcie dla ciepła sieciowego

T A U R O N : � T O � N I E � W I N A � W Ę G L A

Nowy blok węglowy w Jaworznie nie ma szczęścia

– Nie możemy przenieść na odbiorców 
wszystkich kosztów, które tak gwałtow-
nie wzrastają. Cena ciepła dostarczanego 
do mieszkańców jest ograniczana przez 
Urząd Regulacji Energetyki, natomiast 
w żaden sposób nie pokrywa kosztów 
– tłumaczyła podczas niedawnej konfe-
rencji prasowej w Gliwicach burmistrz 
przygranicznego Cieszyna, Gabriela 
Staszkiewicz. 

Działającej w tym mieście, pogrą-
żonej w kłopotach spółce Energetyka 
Cieszyńska ma pomóc Grupa Tauron. 
Rząd zapowiada natomiast wsparcie 
zarówno dla ciepłowni, jak i odbiorców 
ciepła sieciowego, których rachunki 
za ciepło musiałyby drastycznie wzro-
snąć. Od października ma wejść w życie 
system rekompensat, który powinien 
sprawić, że tej zimy nie trzeba będzie 
zakręcać kaloryferów w mieszkaniach, 
szkołach czy szpitalach.

ELEMENTARNA 
SPRAWIEDLIWOŚĆ
Głosy o dramatycznych podwyżkach, 

które niebawem mogą czekać odbiorców 
ciepła sieciowego, słychać było, jeszcze 
zanim rząd zaproponował trzytysięcz-
ny dodatek węglowy dla gospodarstw 

ogrzewających domy węglem. Rozwią-
zanie przewidujące wsparcie tylko dla 
tej jednej grupy wielu oceniało jako 
niesprawiedliwe. – Mieszkania zasilane 
z sieci ciepłowniczej również ogrzewa-
ne są węglem, który wciąż jest podsta-
wowym paliwem w miejskich ciepłow-
niach. To paliwo w ostatnich miesiącach 
drastycznie podrożało – to są podwyżki 
grubo ponad stuprocentowe. Do tego 
dochodzi jeszcze lawinowy wzrost cen 
uprawnień z tytułu emisji dwutlenku 
węgla. O tych tysiącach odbiorców za-
pomniano. Nie widzimy tu żadnych re-
kompensat, żadnej pomocy; a jednak 
elementarna sprawiedliwość mówiłaby 
o tym, ze trzeba również o tym pomy-
śleć – przekonywał w pierwszych dniach 
sierpnia prezydent Gliwic Adam Neu-
mann. Kilka dni później rząd przedsta-
wił projekt rozwiązania tego problemu, 
który – po uchwaleniu stosownych prze-
pisów – ma obowiązywać od październi-
ka. Chodzi o ustalenie specjalnej taryfy 
z rekompensatą dla przedsiębiorstw 
energetycznych. – Dzięki takiemu roz-
wiązaniu rząd ochroni odbiorców przed 
gwałtownym wzrostem cen i ograniczy 
podwyżki rachunków za ciepło – zapo-
wiedziała szefowa resortu klimatu i śro-
dowiska Anna Moskwa.

BĘDZIE SPECJALNA TARYFA

Wsparciem mają być objęci odbiorcy 
w gospodarstwach domowych, wspólno-
ty mieszkaniowe, żłobki, szkoły, szpitale 
i domy pomocy społecznej. Propozycja 
ustala pułap ceny ciepła uprawniający 
do taryfy z rekompensatą na poziomie 
103,82 złotych za gigadżul dla ciepła 
z węgla i 150,95 złotych za gigadżul dla 
ciepła z gazu. Tym samym gospodarstwa 
domowe zasilane z sieci ciepłowniczej, 
gdzie źródłem ciepła jest węgiel, mają 
odczuć ulgę we wzroście cen na poziomie 
1012 zł, a tam, gdzie źródłem ciepła jest 
gaz – o około 3900 zł. By z tego skorzystać, 
odbiorcy ciepła i przedsiębiorstwa dystry-
bucyjne będą musiały składać oświadcze-
nia potwierdzające, że wolumen ciepła 
objęty taryfą z dopłatą i limitem ceny jest 
przeznaczony wyłącznie na cele mieszka-
niowe i użyteczności publicznej. Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki będzie za-
twierdzał odrębnie taryfę dla ciepła kiero-
wanego do firm komercyjnych oraz taryfę 
z rekompensatą dla ciepła do mieszkań 
i instytucji. Natomiast rekompensata dla 
przedsiębiorstwa energetycznego pokry-
je różnicę w przychodach uzyskanych 
od odbiorców, zgodnie z taryfą z limitem, 
a planowanym przychodem, jaki powinno 

uzyskać w taryfie ustalonej zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

TAURON WESPRZE 
ENERGETYKĘ CIESZYŃSKĄ
Problemy wynikające ze wzrostu kosz-

tów paliwa dotknęły w ostatnim czasie 
spółkę Energetyka Cieszyńska, dostarcza-
jącą ciepło dla blisko 30 tys. mieszkańców 
tego miasta. Z pomocą przyszedł Tauron, 
który wprawdzie od dawna ma większość 
udziałów w tej spółce, ale kontrolę nad 
nią sprawował dotąd samorząd. Dzięki 
zawartemu porozumieniu Tauron zyska 
decydujący głos w firmie. Przedstawiciele 
energetycznej grupy zapewniają, że obec-
nie priorytetem jest zapewnienie miesz-
kańcom Cieszyna dostaw ciepła w naj-
bliższym sezonie grzewczym. Wymaga 
to ustabilizowania sytuacji finansowej 
cieszyńskiej spółki i zapewnienia dostaw 
węgla na jej potrzeby. – Kluczowym za-
daniem zawartego dziś porozumienia 
z cieszyńskim samorządem jest zabezpie-
czenie dostaw paliwa węglowego do Ener-
getyki Cieszyńskiej, co uwarunkowane 
jest przygotowaniem oraz wdrożeniem 
działań w celu przywrócenia płynności 
finansowej tej spółki – wyjaśnia prezes 
Taurona Ciepło Marcin Staniszewski. 
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Blok energetyczny o mocy 910 megawatów 
w Jaworznie został czasowo odstawiony 
w związku z koniecznością przeprowadze-
nia pełnego procesu oczyszczenia kotła 
oraz odżużlacza – poinformowała 8 sierp-
nia Grupa Tauron, zapewniając, że jednost-
ka wznowi produkcję energii za kilka dni.

– Z powodu konieczności uprzed-
niego wychłodzenia kotła, aby ekipy 
mogły przeprowadzić konieczne prace 
wewnątrz, kluczowe prace prowadzone 
są etapowo. Ze względu na okres letni 
i temperaturę otoczenia proces ten trwa 
odpowiednio dłużej, jednak nie powo-
duje konieczności długiego postoju blo-
ku – wyjaśnił rzecznik Taurona Łukasz 
Zimnoch. Nieplanowany przestój, choć 
krótki, to kolejny już problem najno-
wocześniejszego w Polsce węglowego 
bloku.

WINNA JAKOŚĆ WĘGLA?
O awarii odżużlacza – urządzenia 

odpowiedzialnego za schłodzenie, kru-
szenie i transport wypadającego z kotła 
rozżarzonego żużla – pierwszy poinfor-
mował portal Onet, który zaledwie kilka 
dni wcześniej prorokował, że blok może 
ulec awarii z powodu nieodpowiedniej 
jakości spalanego węgla. Tauron zapew-
nił wówczas, że blok ma zaawansowane 
systemy wychwytywania zanieczyszczeń 
mogących znaleźć się w dostarczanym 
paliwie, a także dysponuje zapasem wę-
gla. Surowiec pochodzi zarówno z na-
leżących do spółki Tauron Wydobycie 

kopalń Sobieski i Janina, jak i z należącej 
do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Zie-
mowit. – W tym roku dostarczyliśmy już 
do jednostki 400 tys. ton paliwa. Chwi-
lowo w kopalniach prowadzone są pra-
ce, które ograniczają dostawy węgla dla 
nowego bloku, ale nie ma to wpływu 
na pracę jednostki. Od września sytu-
acja się jednak poprawi, co przełoży się 
na powrót do standardowych wielkości 
dostaw i odbudowanie zapasów – tłuma-
czy Łukasz Zimnoch. W okresie przej-
ściowym na potrzeby bloku zapewnia-
ne są dodatkowe ilości węgla ze źródeł 
krajowych i z importu, między innymi 
z Indonezji. Grupa zapewnia, że także 
ten węgiel spełnia normy kontraktowe.

BĘDĄ KOLEJNE MEDIACJE
Kwestia jakości węgla dostarczanego 

do bloku ma znaczenie w kontekście 
sporu między Tauronem a firmą Rafako, 
która była wykonawcą zbudowanego 
za ponad 6 mld złotych bloku. Jednostkę 
uruchomiono z opóźnieniem w listo-
padzie 2020 roku, ale ponad pół roku 
później została wyłączona z powodu 
usterek, naprawianych od tego czasu 
przez wykonawców. W końcu kwietnia  
2022 roku udało się znów uruchomić 
blok, a czas okresu przejściowego, w któ-
rym miały być zakończone wszystkie 
prace, określono na koniec października 
tego roku. Już wiadomo, że termin ten 
nie będzie dotrzymany. Należąca do Tau-
rona spółka Nowe Jaworzno Grupa Tau-
ron i Rafako rozpoczną w tej sprawie 

kolejne mediacje przed Prokuratorią 
Generalną. – Postępowanie mediacyjne 
przy Prokuratorii Generalnej to spraw-
dzona i efektywna formuła dochodzenia 
do rozwiązania spornych kwestii pomię-
dzy NJGT a Rafako. Wobec problemów 
eksploatacyjnych, które pojawiły się 
na finalnym etapie inwestycji, wracamy 
do tej formuły. Celem negocjacji będzie 
wypracowanie optymalnego harmono-
gramu zakończenia okresu strojeń, te-
stów i optymalizacji – wyjaśnia Łukasz 
Zimnoch. Tauron zapewnia, że w okresie 
przejściowym blok jest do dyspozycji 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych, 
o czym świadczą ostatnie miesiące, gdy 
wielokrotnie na wezwanie operatora 
pracował z pełną mocą. Blok w maju 
i czerwcu wygenerował ponad 650 ty-
sięcy MWh, a w lipcu dołożył kolejne 
250 tys. MWh.

SYSTEM WYKRYJE 
ZANIECZYSZCZENIA
Blok o mocy 910 MW w Elektrowni 

Jaworzno to najnowocześniejsza jednost-
ka tego typu w polskim systemie ener-
getycznym oraz ważny element rynku 
mocy – dysponuje 15-letnim kontrak-
tem mocowym. W pierwszych dniach 
sierpnia portal Onet napisał, że bloko-
wi może grozić awaria z powodu braku 
odpowiedniego węgla. Powołując się 
na informacje Rafako, portal poinfor-
mował między innymi, iż z powodu wy-
krycia zanieczyszczeń codziennie na-
wet 200 razy dochodzi do awaryjnego 

zatrzymania taśmy dostarczającej wę-
giel. „Firma twierdzi, że jest zmuszana 
do utrzymywania działalności bloku 
przez Tauron mimo katastrofalnej jako-
ści węgla. To grozi trwałym uszkodze-
niem instalacji” – podano w publika-
cji. W odpowiedzi Tauron oświadczył, 
że blok w Jaworznie jest wyposażony 
w kompletny system detekcji i wychwytu 
zanieczyszczeń metalicznych, co ma za-
bezpieczać instalację przed ewentualny-
mi uszkodzeniami i zakłóceniami pracy. 
– System ten został dostarczony przez 
wykonawcę bloku, czyli Rafako. Jego za-
daniem jest wychwycenie zanieczysz-
czeń, które mogą powodować zakłócenia 
pracy instalacji. Węgiel w kopalniach 
poddawany jest procesowi oczyszczania, 
pomimo to, ze względu na bardzo duże 
ilości strumienia węgla, nie da się całko-
wicie wykluczyć przedostawania się nie-
wielkiej ilości zanieczyszczeń w węglu 
dostarczanym do elektrowni – tłumaczył 
w oświadczeniu Tauron. Niezależnie 
od tego systemu układ podawania węgla 
ma dodatkowe instalacje oczyszczania 
paliwa z zanieczyszczeń. – Standardowe 
działanie elektromagnesu wychwytują-
cego elementy metalowe nie powoduje 
zatrzymania taśmociągów węglowych. 
Jedynie w przypadku, gdy elektroma-
gnes – dostarczony przez Rafako – nie 
wychwyci zanieczyszczenia, następuje 
zatrzymanie taśmy w celu manualnego 
usunięcia tego zanieczyszczenia – wyja-
śnia energetyczna spółka.

MH



A K T U A L N O Ś C I1 6 – 3 1 � S I E R P N I A � 2 0 2 26

J A N � S T O R A

– Tradycyjnie jesteśmy w stanie skupić się 
na szkoleniu przez maksymalnie 20 minut. 
Nasze badania potwierdziły, że w wirtu-
alnej rzeczywistości uczestnicy szkolenia 
wytrzymują 50 minut całkowitego skupie-
nia. Oczywiście pod warunkiem, że samo 
szkolenie jest wystarczająco interesują-
ce. W pewien sposób zatraca się poczu-
cie czasu wśród szkolonych. Często zdej-
mując gogle, są zdziwieni, że już minęło  
50 minut. Im wydaje się, że było to zale-
dwie kilka minut – mówi Aldona Urba-
nek, kierownik Działu Szkoleń i Rozwoju 
JSW SiG. 

Według niej podstawowym czyn-
nikiem pozwalającym na wydłużenie 
okresu skupienia na szkoleniu jest to, 
że aplikacja VR angażuje wszystkie zmy-
sły, co pozwala lepiej skoncentrować 
się na wykonywanych zadaniach. – Kie-
dy użytkownik szkolenia zakłada gogle 
i słuchawki, jest odcięty od wszystkich 
zdarzeń zewnętrznych. Tej osoby nic 
nie rozprasza – ona już jest „pod ziemią” 
i ma określone zadania – mówi Aldona 
Urbanek. 

JSW SiG wzięło na siebie etap testo-
wania aplikacji podczas szkoleń. Główny 
Instytut Górnictwa tworzy scenariusze 
szkolenia i pomaga utrzymać realizm 
tworzonych środowisk. JSW Innowacje 
odpowiada za część programistyczną 
– jest jedynym technicznym wykonaw-
cą aplikacji. Pracują tam graficy i pro-
gramiści odpowiadający za stworzenie 
środowiska VR.

Scenariusze wirtualnych 
szkoleń powstały na podstawie 
rzeczywistych zdarzeń, awarii 
czy wypadków mających miejsce 
w kopalniach węgla kamiennego. 
Kierownik B+R projektu w JSW 
Innowacje podkreśla, że wirtualna 
rzeczywistość umożliwia 
dokładne odtworzenie sytuacji, 
w jakiej doszło do awarii czy 
wypadku, pokazanie rozwoju akcji 
i postępowania pracowników. 
Szkolenie w wirtualnej 
rzeczywistości pozwala także 
na wypracowanie i wyćwiczenie 
właściwych, bezpiecznych 

sposobów postępowania, 
bo w takich sytuacjach nie 
ma czasu na myślenie.

TRUDNE ODWZOROWANIE 
RZECZYWISTOŚCI
Krzysztof Kaźmierczak z JSW Inno-

wacje, kierownik B+R projektu, zauważa, 
że jednym z największych wyzwań było 
w tym przypadku stworzenie aplikacji 
łatwej w użyciu przez odbiorców, od-
wzorowanie graficzne i funkcjonalne 
tego, co się dzieje pod ziemią. – Chodzi 
o to, żeby odwzorować rzeczywistość 
na tyle dobrze, aby znający ją pracow-
nik potrafił zapomnieć, że jest w poko-
ju, w goglach i słuchawkach, a nie pod 
ziemią. Często górnicy, którzy pracują 
lata pod ziemią, po założeniu gogli mają 
trudności w odnalezieniu się w sytuacji, 
bo jednak odczuwają zbyt dużą różnicę 
między światem rzeczywistym, który 
bardzo dobrze znają, a odwzorowującą 
go rzeczywistością wirtualną – mówi 
Krzysztof Kaźmierczak. Chcąc uzyskać 
większą wiarygodność sytuacji i two-
rzonego środowiska, osoby pracujące 
przy projekcie, które wcześniej nie były 
w kopalni, mogły zjechać do kopalni, 
aby lepiej poznać odtwarzane warunki.

Wirtualne symulatory tworzone 
w ramach projektu mają służyć do te-
stowania sytuacji, które w innych szko-
leniowych warunkach są bardzo trudne 
do odwzorowania – wypadków czy na-
wet katastrof górniczych. Odtwarzanie 
takich zdarzeń w chodnikach szkole-
niowych czy innych miejscach byłoby 
bardzo skomplikowane i kosztowne. 

KATASTROFA  
PRZEŻYWANA NA OKRĄGŁO
– Jeżeli wirtualnie stworzymy śro-

dowisko, w którym konkretny człowiek 
poczuje się tak jak na dole w kopalni, 
do tego odtworzymy zjawiska, które po-
wodują powstanie wybranej katastro-
fy, oraz szkolony będzie mógł zaobser-
wować i zrozumieć przebieg zjawiska 
i czynności, które doprowadziły do tej 
katastrofy, będzie mógł wyciągnąć z tego 
wnioski. Potem będzie mógł zobaczyć, 
jak zmieni się przebieg tego zjawiska 
czy procesu, kiedy zmieni swoje postę-
powanie – mówi Krzysztof Kaźmierczak. 

Scenariusze wirtualnych szkoleń 
powstały na podstawie rzeczywistych 
zdarzeń, awarii czy wypadków mających 
miejsce w kopalniach węgla kamienne-
go. Kierownik B+R projektu w JSW Inno-
wacje podkreśla, że wirtualna rzeczywi-
stość umożliwia dokładne odtworzenie 

sytuacji, w jakiej doszło do awarii czy 
wypadku, pokazanie rozwoju akcji 
i postępowania pracowników. Szkole-
nie w wirtualnej rzeczywistości pozwala 
także na wypracowanie i wyćwiczenie 
właściwych, bezpiecznych sposobów po-
stępowania, bo w takich sytuacjach nie 
ma czasu na myślenie. 

– Wprowadzanie tej technologii 
do prowadzonych szkoleń 
sprawdza się szczególnie dobrze 
w przypadku konieczności 
przećwiczenia działań, 
które są niebezpieczne lub 
wykonywane w niebezpiecznych 
warunkach. Nie ogranicza się 
to tylko do górnictwa. Wraz 

z jedną z czeskich uczelni 
przygotowaliśmy także szkolenie 
dla pracowników budownictwa 
przygotowujących się do pracy 
z azbestem – wyjaśnia Szymon 
Łagosz, kierownik Zespołu 
Edukacji i Szkoleń w Głównym 
Instytucie Górnictwa. 

SCENARIUSZ DLA 
PIĘCIU „AKTORÓW”
Główny Instytut Górnictwa stworzył 

scenariusze nieliniowe, rozgałęzione, 
które mogą się rozwijać w różnych kie-
runkach, zależnie od tego, jak postąpi 
szkolony. W realnych warunkach pod 
ziemią górnicy pracują w grupach, dlate-
go tworzone scenariusze musiały umoż-
liwiać udział w szkoleniu, w ramach 

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA. Jak nauczyć 
pracownika postępowania w sytuacjach awaryjnych czy 
unikania wypadków bez prowokowania podczas szkoleń 
niebezpiecznych sytuacji? Trzeba umieścić całą sytuację 

w wirtualnej rzeczywistości. Jastrzębska Spółka Węglowa pracuje 
nad stworzeniem wirtualnych szkoleń dla pracujących na co dzień 

pod ziemią brygad. Chce wprowadzić do szkoleń wirtualną 
rzeczywistość. Nad dofinansowanym przez NCBR projektem 

pracują wspólnie JSW Innowacje, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz 
Główny Instytut Górnictwa. W badaniach prowadzonych przez 

JSW SiG zauważono, że wzrost wiedzy wśród osób uczestniczących 
w szkoleniach hybrydowych, w których obok metod tradycyjnych 
stosowano działania w wirtualnej rzeczywistości, był wyższy niż 

w przypadku całkowicie tradycyjnych szkoleń. 

Wirtualna rzeczywistość
poprawi jakość górniczych szkoleń 

Podstawowym czynnikiem pozwalającym na wydłużenie okresu skupienia na szkoleniu jest to, że aplikacja VR angażuje wszystkie zmysły, co pozwala lepiej skoncentrować się na 
wykonywanych zadaniach
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Wirtualna rzeczywistość
poprawi jakość górniczych szkoleń 
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Podstawowym czynnikiem pozwalającym na wydłużenie okresu skupienia na szkoleniu jest to, że aplikacja VR angażuje wszystkie zmysły, co pozwala lepiej skoncentrować się na 
wykonywanych zadaniach

jednego scenariusza, kilku osób. W szko-
leniach może brać udział do pięciu osób, 
które fizycznie mogą być nawet w róż-
nych miejscach, ale po założeniu gogli 
stają się jedną brygadą, współpracują 
ze sobą. Każdy ze szkolonych wykonuje 
czynności w ramach ról przydzielonych 
na początku scenariusza i postępowa-
nie każdego z nich ma wpływ na roz-
wój sytuacji i przebieg prowadzonego 
działania. 

Głównym celem szkoleń jest wy-
pracowanie odpowiednich zachowań, 
więc ich twórcy położyli mniejszy na-
cisk na kwestie samego poruszania się 
w wirtualnej rzeczywistości, które dla 
części szkolonych może być bardziej 
problematyczne. 

– Zakładaliśmy, że jedna osoba 
w środowisku prędzej czy później so-
bie poradzi. Ale każdy człowiek pod-
chodzi do tego inaczej. Niektórzy słabo 
się czują w tej rzeczywistości. Program 
wykrywa, kto w jaki sposób zachowuje 

się w tym środowisku. Jeżeli na przykład 
ktoś ma problem z wykonaniem jakie-
goś ruchu czy znalezieniem jakiegoś ele-
mentu i widać, że jest to tylko kwestia 
techniczna związana z wykorzystaniem 
środowiska wirtualnej rzeczywistości, 
to możemy mu go podsunąć – mówi 
Krzysztof Kaźmierczak.

W przypadku kiedy instruktor wi-
dzi na przykład, że użytkownik ma pro-
blemy wynikające z tego, że nie potrafi 
w wirtualnej rzeczywistości odnaleźć 
przedmiotu czy przełącznika, który do-
skonale zna z realnego działania, „pod-
powiada” mu przez wskazanie czy pod-
świetlenie odpowiedniego miejsca.

PIĘĆ LAT NA WDROŻENIE
– Wykonaliśmy już dużą część prac, 

więc pewne efekty już mamy i może-
my je analizować. Tworzenie szkoleń 
ma trwać do końca stycznia 2023 roku, 
więc część badań jeszcze jest przed 
nami, podobnie jak część aplikacji, które 
jeszcze trzeba wykonać. Potem zacznie 
się pięcioletni okres wdrażania. Ta apli-
kacja nie trafi na półkę, ale będzie słu-
żyła pracownikom sektora górniczego, 
w pierwszym rzędzie JSW – zapewnia 
Aldona Urbanek. 

SCENARIUSZ NIE TYLKO  
DLA GÓRNICTWA
Krzysztof Kaźmierczak wskazuje 

na to, że opracowywane w ramach tego 
projektu rozwiązania można zmieniać, 
rozwijać i dostosować do różnych sytu-
acji. – Robimy uniwersalną mechanikę 
samego środowiska, a grafikę można 
stworzyć dla konkretnego szkolenia, dla 
specyficznego scenariusza – wskazuje. 
Otwiera to drogę do zastosowania tego 
typu szkoleń także poza górnictwem. 

– Wprowadzanie tej technologii 
do prowadzonych szkoleń sprawdza 
się szczególnie dobrze w przypadku 
konieczności przećwiczenia działań, 
które są niebezpieczne lub wykony-
wane w niebezpiecznych warunkach. 
Nie ogranicza się to tylko do górnictwa. 
Wraz z jedną z czeskich uczelni przygo-
towaliśmy także szkolenie dla pracow-
ników budownictwa przygotowujących 
się do pracy z azbestem – wyjaśnia Szy-
mon Łagosz, kierownik Zespołu Edu-
kacji i Szkoleń w Głównym Instytucie 
Górnictwa. 

Wskazuje on, że obecnie sednem 
wielu rozwiązań VR jest atrakcyjność 
przebywania w wirtualnej rzeczywisto-
ści. Jeżeli jednak mają mieć walor dydak-
tyczny, to muszą być spełnione kryteria 
dotyczące oczekiwanych rezultatów 
i realizowanych zadań. – Chcielibyśmy 
stworzyć pewnego rodzaju standardy, 
wytyczne tworzenia szkoleń w wirtual-
nej rzeczywistości – podsumowuje Szy-
mon Łagosz. 

 •

– Wieża ciśnień przy ulicy Zamoyskiego 
w Zabrzu zostanie otwarta przed koń-
cem wakacji, w drugiej połowie sierpnia 
– zapowiada dyrektor Muzeum Górnictwa 
Węglowego w tym mieście, Bartłomiej 
Szewczyk.

Kopułę uratowanej przez górnicze 
muzeum zabytkowej wieży wypełni 
Carboneum – interaktywna wystawa 
poświęcona węglowi jako pierwiastkowi 
chemicznemu oraz jego obiegowi w na-
turze. W unikatowym obiekcie znajdzie 
się też punkt widokowy, kawiarnia oraz 
pomieszczenia, gdzie będą realizowane 
projekty dotyczące rewitalizacji społecz-
nej. – Prace są na ostatniej prostej – in-
formuje muzeum.

WĘGIEL W CENTRUM UWAGI
Zabrzańska wieża to jeden z naj-

większych i najbardziej charaktery-
stycznych takich obiektów na Śląsku. 
Stojąca na wzniesieniu przy ulicy Za-
moyskiego, zbudowana w 1909 roku 
na planie ośmiokąta wieża ma 46 m 
wysokości i 23 m średnicy. Ekspresjo-
nistyczny obiekt wyróżnia konstrukcja 
– u podstawy, między podtrzymującymi 
zbiornik ośmioma filarami, mieszczą się 
trzy kondygnacje z pomieszczeniami. 
Muzeum Górnictwa Węglowego kupiło 
niszczejący obiekt w 2017 roku z myślą 
o jego rewitalizacji pod kątem wystawy 
oraz działalności społecznej i naukowej. 
Prace budowlane, współfinansowane 
z unijnych środków, rozpoczęły się dwa 
lata później. Wystawę przygotowała fir-
ma Adventure Ekspozycje. Główną część 
ekspozycji umieszczono w dawnym 
zbiorniku na wodę na wysokości ponad 
20 m i podzielono na wyspy tematyczne. 
Poświęcono je: wielkiemu wybuchowi 
i powstaniu węgla jako pierwiastka – 
o czym opowiada film, występowaniu 
węgla – co przybliża strefa interaktywna, 

węglowi jako pierwiastkowi, paliwom 
kopalnym, związkom chemicznym, wę-
glowi i człowiekowi oraz zastosowaniu 
węgla (kolejne strefy interaktywne). Jest 
też laboratorium – strefa eksperymen-
tów na potrzebę warsztatów i zajęć edu-
kacyjnych – oraz część dotycząca obiegu 
węgla w przyrodzie, też interaktywna. 
Na końcu jest stół multimedialny z grą 
– testem wiedzy.

WIEŻA PEŁNA ŻYCIA
Aby wart blisko 35 mln złotych unij-

ny projekt spełniał założenia rewitaliza-
cji, oprócz celów muzealnych zakłada on 
także przedsięwzięcia związane z sze-
roko rozumianą rewitalizacją społecz-
ną. Pomyślano je tak, aby nawiązywały 
do działalności placówki. To dlatego 
na przykład Centrum Żywego Rzemio-
sła, które powstanie w piwnicach wieży, 
ma odtwarzać tradycyjne zanikające za-
wody rzemieślnicze związane ze śląską 
tradycją, a jego pracę i produkty będzie 
można wykorzystywać w działalności 
muzeum. Docelowo na parterze, obok 
kasy i sklepiku, działać ma Centrum Ak-
tywizacji Społeczno-Zawodowej, będzie 
też przestrzeń wystawiennicza, między 
innymi z historią i prezentacją działania 
wieży ciśnień. Na pierwszym piętrze za-
planowano Centrum Działań Rewitaliza-
cyjnych i Ośrodek Dokumentacji Górni-
czej (działający dzięki innemu unijnemu 
projektowi), a na drugim – Akademię 
Młodych Talentów i Akademię Seniora. 
W podzbiorniku wieży przewidziano 
kawiarnię i przestrzeń wielofunkcyjną, 
a w niewielkiej latarni na szczycie wieży 
– punkt widokowy. W otoczeniu obiektu 
jest między innymi parking na blisko 
30 pojazdów i „podwórko śląskie”, pomy-
ślane jako przestrzeń spotkań i aktywi-
zacji społecznej mieszkańców. Ogółem 
w wieży do dyspozycji będzie ponad 920 
mkw. powierzchni. MH
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Nawet ponad 40 proc. rzek na świecie 
może zawierać szkodliwe ilości leków. 
A to niejedyne zanieczyszczenia wody, 
których nie widać gołym okiem, a które 
mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie 
i życie.

 Patrząc na górski strumyk albo 
miejski staw, możemy czasem odnieść 
wrażenie, że woda jest krystalicznie czy-
sta. Jej przejrzystość, neutralny zapach 
czy nawet żyjące w niej zwierzęta nie 
gwarantują jednak tego, że jest wolna 
od groźnych dla życia zanieczyszczeń.

Wiele leków, w tym antydepresanty, 
środki przeciwbólowe, środki hormo-
nalne czy antybiotyki, przedostaje się 
do wody przez kanalizację i prowadzi 
do przekroczenia bezpiecznych limitów 
w zbiornikach wodnych. Leki te mają 
znaczący, toksyczny wpływ na zdrowie 
organizmów wodnych i ekosystemów, 
powodując na przykład zmiany beha-
wioralne czy zaburzenia hormonalne. 
Oprócz powszechnych leków do wody 
wraz ze ściekami dostają się nielegalne 
substancje, które mogą uszkadzać eko-
systemy oraz zakłócać wzrost i zacho-
wanie zwierząt i roślin. A szacuje się, 
że nawet ponad 40 proc. rzek na świe-
cie może zawierać szkodliwe poziomy 
leków.

NIEWŁAŚCIWA UTYLIZACJA LEKÓW. Przyczy-
ną pogarszającego się stanu wód jest 
często niewłaściwa utylizacja leków, 
na przykład wyrzucanie ich do śmieci 
lub spłukiwanie w toalecie, co powodu-
je, że zawarte w nich substancje czyn-
ne przedostają się do środowiska. Inną 
sprawą jest to, że oczyszczalnie ścieków 
często nie są odpowiednio przystosowa-
ne do filtrowania chemikaliów z leków 
i narkotyków wydalanych przez oso-
by je zażywające, co w efekcie zanie-
czyszcza ścieki. Gdy są one uwalniane 
do wody lub są wykorzystywane jako 
nawóz, to zawarte w nich substancje bio-
aktywne przedostają się do środowiska.

W mediach głośno odbiła się sytu-
acja, gdy w Anglii po festiwalu Glaston-
bury zaobserwowano zmiany u węgorzy 
w pobliskiej rzece. Badania wykazały, 
że ryby narażone na kokainę ze ście-
ków po festiwalu doświadczyły stanu 
podobnego do rabdomiolizy, w którym 
tkanka mięśniowa rozpada się i powo-
duje uszkodzenie nerek.

Innym problemem są tabletki an-
tykoncepcyjne, które mogą wpływać 
na organizmy zwierząt, w tym człowie-
ka. Eksperymenty, w których wystawia-
no samce ryb na działanie syntetycz-
nych estrogenów, wykazały, że zaczęły 
się u nich rozwijać żeńskie gonady, 
jak również zmniejszyła się produkcja 
i skuteczność plemników, a u samic ryb 

zaobserwowano wpływ na rozwój ich 
komórek jajowych.

Ale to nie wszystko – zanieczysz-
czenie lekami czy narkotykami może 
być również powodem zmian beha-
wioralnych. Popularne antydepresanty 
zmniejszają tempo karmienia ryb, a leki 
przeciwlękowe mogą wpływać na ich 
zasiedlanie się.

Zanieczyszczenia farmaceutyczne 
oddziałują również na organizmy wod-
ne, takie jak glony. Badania wykazały, 
że antybiotyki mogą hamować produkcję 
chloroplastów, które przeprowadzają 
fotosyntezę, czyli spowalniać ich wzrost 
albo całkowicie go hamować.

Antybiotyki, które przedosta-
ły się do środowiska, mogą również 

przyczyniać się do rozwoju antybioty-
kooporności. Bakterie bowiem mogą 
przystosowywać się do ich tolerowania, 
co prowadzi do obniżenia ich skuteczno-
ści w leczeniu ludzi i zwierząt.

Spuszczane do rzek ścieki mogą 
także wprowadzać do wody duże ilości 
składników odżywczych, w tym azotu 
i fosforu. Ten proces, zwany eutrofizacją, 
także może mieć poważne konsekwen-
cje. Może to stymulować wzrost alg lub 
prowadzić do zakwitów glonów. Te z ko-
lei mają wpływ na resztę ekosystemu, 
na przykład blokując światło potrzebne 
roślinom do fotosyntezy.

PLASTIKOWE MIKRODROBINY. Naukowcy 
niedawno odkryli ukryty problem mi-
krodrobin plastiku. Tworzywa sztuczne 
nieulegające biodegradacji rozkładają 
się na coraz mniejsze kawałki, tworząc 
fragmenty, które mogą mieć rozmiar 
mikrometrów. Takie plastikowe dro-
binki trafiając do wody, stanowią za-
grożenie nie tylko dla żyjących w niej 
organizmów. Plastik wykryto już także 
w mięsie, krwi i mleku krów hodowla-
nych. Chociaż wpływ plastiku na ludzkie 
zdrowie wciąż jest niepewny, badania 
sugerują, że może on uszkadzać układ 
trawienny czy przenosić toksyczne 
substancje.

Zanieczyszczona woda jest proble-
mem, który odbija się na wielu aspek-
tach życia, stąd też konieczność jej re-
gularnego i dokładnego kontrolowania. 
Obecnie zanieczyszczenia lekami czy 
narkotykami nie są rutynowo monito-
rowane. Proces usuwania farmaceuty-
ków z naszych ekosystemów mogłoby 
wspomóc konkretne ustawodawstwo 
chroniące rzeki i inne zbiorniki wod-
ne. Innym ze sposobów obniżenia ich 
poziomu w rzekach jest modernizacja 
oczyszczalni ścieków. Ważne jednak 
są także codzienne decyzje i pamięta-
nie o rozsądnym wyrzucaniu odpadów.

HANNA KRZYŻOWSKA

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

Ekologiczne wiadomości

Problem zanieczyszczenia środowiska wodnego

Czysta woda

Głównymi źródłami zanieczyszczenia rzek są ścieki przemysłowe, miejskie i rolnicze
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CZYSTE I ZDROWE ŚRODOWISKO JEST PRAWEM 
CZŁOWIEKA. 28 lipca państwa członkowskie 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ przegło-
sowały przyjęcie historycznej rezolucji, 
w której uznaje się, że czyste, zdrowe 
i zrównoważone środowisko jest prawem 
człowieka. Choć uchwała nie jest prawnie 
wiążąca, to eksperci twierdzą, że może 
to spowodować zmiany konstytucyjne 
i prawne, które pozytywnie wpłyną 
na środowisko i dobrostan człowieka.
NEPAL OD 2010 ROKU POTROIŁ POPULACJĘ TYGRY-
SÓW. Według ostatniego spisu powszech-
nego w Nepalu jest oficjalnie 355 dzikich 
tygrysów, czyli prawie trzykrotnie więcej, 
niż wynikało z badań przeprowadzonych 
w 2010 roku. Nepal jest jednym z 13 kra-
jów występowania tygrysów, które zo-
bowiązały się w 2010 roku podwoić ich 
globalną populację do 2022 roku. Sukces 
wzbudził również pewne obawy, że jego 
populacja tych dzikich kotów może zbliżyć 
się do granicy tego, co mogą pomieścić 
chronione obszary kraju, a to z kolei może 

doprowadzić do nasilenia konfliktów mię-
dzy ludźmi a tygrysami.
KORALOWCE NA SRI LANCE. Półwysep Jaffna 
na północy Sri Lanki, od dziesięcioleci 
niedostępny z powodu wojny domo-
wej, ma jedne z najbogatszych obsza-
rów koralowców na wyspie. Podczas 
prowadzonych badań skatalogowano  
113 gatunków twardych koralowców, 
z których 36 nie znaleziono nigdzie in-
dziej na Sri Lance. Rafa w tym rejonie 
jest także mniej uszkodzona niż rafy 
koralowe w innych częściach wyspy, ale 
mimo to naukowcy zauważyli oznaki 
degradacji spowodowane zanieczyszcze-
niem i działalnością połowową.
POWRÓT SĘPÓW W MALAWI. Cztery gatunki 
krytycznie zagrożonych sępów zostały 
zarejestrowane w Parku Narodowym Li-
wonde w Malawi po ich ponad 20-letniej 
nieobecności. Powrót sępów przypisuje 
się reintrodukowanym gepardom i lwom, 
gdyż ich ofiary zwiększają dostępność 
pożywienia dla padlinożerców.  •

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
ogłosił nabór wniosków o dofinansowa-
nie w ramach programu priorytetowego 
Ciepłe Mieszkanie dla gmin z terenu wo-
jewództwa śląskiego.

Celem programu jest poprawa jako-
ści powietrza oraz zmniejszenie emisji 
pyłów oraz gazów cieplarnianych dzięki 
wymianie nieefektywnych źródeł ciepła 
w wielorodzinnych budynkach miesz-
kalnych. Na dofinansowanie programu 
przeznaczono kwotę 1 400 000 000 zł,  
w tym w województwie śląskim 
124 900 000 zł. 

Gminy mogą składać wnioski o do-
finansowanie w formie elektronicznej 
za pośrednictwem generatora wniosków 
o dofinansowanie, po utworzeniu kon-
ta i zalogowaniu, na stronie interneto-
wej http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wnioski 
będą przyjmowane od 21 lipca 2022 roku 
do 31 grudnia 2022 roku, w zależności 
od dostępności środków.

Nabór wniosków dla beneficjentów 
końcowych będą prowadziły gminy 
na swoim terenie na podstawie umowy 
o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW 
w Katowicach.

Więcej informacji o programie na stro-
nie: www.czystepowietrze.gov.pl. •

WFOŚiGW w Katowicach

Nabór wniosków do 
programu Ciepłe Mieszkanie



1 6 – 3 1 � S I E R P N I A � 2 0 2 2 9W W W . N OW Y G O R N I K . P L

W przypadku samochodów elektrycznych 
kwestia zasięgu staje się znacznie bar-
dziej paląca, bo elektryka trudniej na ra-
zie „zatankować”. Co prawda producenci 
chwalą się, że zasięgi są coraz dłuższe, 
a czas ładowania coraz krótszy, ale oba-
wa o zasięg samochodu wciąż jest jednym 
z poważniejszych hamulców w rozwoju 
elektromobilności. Eksperci Škody wyja-
śniają wpływ rzeczywistych warunków 
jazdy na zasięg elektrycznych aut. 

Oficjalne dane producentów opierają 
się na wynikach znormalizowanego cy-
klu, który jest taki sam dla wszystkich 
aut – nawet dla tych z silnikami spali-
nowymi. Pełna nazwa procedury, która 
wyznacza osiągi elektrycznych pojaz-
dów „na papierze”, to Worldwide Har-
monized Light Vehicles Test Procedures 
(WLTP). Praktyczny zasięg samochodów 
elektrycznych czy zużycie paliwa przez 
nie zależy od wielu zaskakująco zmien-
nych przyczyn. Warto przyjrzeć się im 
bliżej, razem z ekspertami Škody.

WLTP to zestaw procedur testowych 
stosowanych do homologacji pojazdów. 
Składa się on z laboratoryjnego testu 
WLTC oraz praktycznego egzaminu 
znanego jako RDE. Test WLTC trwa 
30 minut, podczas których samochód po-
konuje na rolkach łącznie 23 km ze śred-
nią prędkością 47 km/h. Cykl składa się 
z czterech faz o intensywności od najniż-
szej do najwyższej, w której samochód 
przekracza prędkość 130 km/h, a wszyst-
ko to odbywa się w temperaturze 14°C. 
Auto ma także obowiązkowy postój – 
13 proc. czasu testu, czyli nieco ponad 
3 minuty, spędza w spoczynku. Co wię-
cej, cykl WLTP uwzględnia dodatkowe 
wyposażenie samochodów, dla którego 
producent musi albo przetestować zuży-
cie i zasięg, albo przeliczyć je w zalecany 
sposób. Warto wspomnieć, że test WLTP 
przeprowadzany jest przy wyłączonej 
klimatyzacji.

Cykl testowy WLTC, choć już bardziej 
zbliżony do rzeczywistości niż poprzed-
nia procedura NEDC, to jednak wciąż 
ćwiczenie laboratoryjne. Dane dotyczące 
zużycia paliwa i zasięgu podawane przez 
producentów samochodów i obserwo-
wane w cyklu standardowym różnią się 
od uzyskiwanych w praktyce. – Przyczy-
ny odchyleń można zasadniczo podzie-
lić na cztery kategorie. Pierwsza to fi-
zyka samochodu, czyli aerodynamika, 
waga i opory toczenia. Drugi to warunki 
otoczenia, czyli pogoda i temperatura 

zewnętrzna. Ważny jest również styl 
jazdy kierowcy i oczywiście profil dro-
gi, który w praktyce często może być 
bardziej wymagający niż tor testowy – 
mówi Jan Beneš, który specjalizuje się 
w cyklach testowych dla klientów w Ško-
dzie. – Niższe zużycie paliwa i większy 
zasięg osiągniemy podczas płynnej, 
przewidywalnej jazdy, bez gwałtownego 
przyspieszania, w ciepłe dni bez wiatru 
i na płaskiej drodze z nieobciążonym 
samochodem – dodaje ekspert.

Kierowcy zazwyczaj nie jeżdżą w tak 
idealnych warunkach. W momencie, 
kiedy takie wystąpią, samochód może 
uzyskać większy zasięg i lepsze zużycie 
paliwa, niż wskazują dane fabryczne. 
Dowodem na to są liczne testy w ma-
gazynach motoryzacyjnych, rajdy eko-
logiczne oraz rekordowe próby jazdy 
z możliwie najniższym spalaniem. 
W praktyce jednak zazwyczaj występu-
ją czynniki, które powodują, że spalanie 
auta wzrasta w stosunku do wartości 
deklarowanej, a zasięg maleje.

Temperatura ma większy wpływ 
na zasięg i zużycie energii w samo-
chodach elektrycznych niż na auta 
z silnikiem spalinowym. Stopnie Cel-
sjusza na zewnątrz oddziałują zarów-
no na sprawność samego akumulatora 
trakcyjnego, jak i na konieczność ogrza-
nia lub schłodzenia wnętrza. Co cie-
kawe, chłodzenie lub ogrzewanie nie 
jest uwzględniane w cyklu testowym. 
– W przypadku samego akumulatora 
trakcyjnego idealna temperatura pracy 
(wewnątrz modułów ogniw) zawiera 
się w przedziale od 10 do 35°C. W wyż-
szych temperaturach chłodzenie aku-
mulatora będzie już aktywowane przez 
wysokonapięciowy klimatyzator, który 
zużywa energię elektryczną. W niższych 
temperaturach, ze względu na charak-
ter procesów chemicznych w ogniwach 
Li-ion, które przebiegają wolniej, po-
jemność akumulatora ulega stopnio-
wemu zmniejszeniu, co z kolei obniża 
na przykład wydajność rekuperacji. 
Poniżej zera stopni akumulator musi 
być ponownie aktywnie podgrzewany 
(za pomocą wysokonapięciowego pod-
grzewania cieczy) – wyjaśnia David Pe-
kárek z działu systemów energetycznych 
wysokiego napięcia Škody.

Na zasięg wpływają również takie 
funkcje jak klimatyzacja i ogrzewanie.  
– Słoneczna wiosenna lub jesienna po-
goda jest idealna dla samochodu elek-
trycznego, kiedy słońce wystarczająco 

ogrzewa wnętrze do komfortowej tem-
peratury bez konieczności dodatkowej 
ingerencji. Akumulator trakcyjny nie wy-
maga wtedy też aktywnego ogrzewania 
ani chłodzenia – dodają Pekárek i Beneš. 
Na zasięg pojazdu ma również wpływ styl 
jazdy – gwałtowne hamowanie, przyspie-
szanie może nagrzać akumulator tak bar-
dzo, że będzie musiał być chłodzony na-
wet przy niskiej temperaturze. Tak więc 
sam kierowca może znacząco wpłynąć 
na zużycie energii – oprócz intensywnego 
przyspieszania i zwalniania negatyw-
ny wpływ ma również wysoka prędkość 
jazdy. Niby to zasada, którą doskonale 
znamy także z jazdy samochodami spa-
linowymi, ale warto zawsze przypominać 
– im cięższa „noga” kierowcy, tym wyższe 
zużycie zarówno paliwa, jak i energii. 

TOYOTY NA ODNAWIALNY 
OLEJ NAPĘDOWY
Toyoty Land Cruiser i Hilux otrzy-

mają silniki wysokoprężne kompaty-
bilne z olejem napędowym HVO100. 
Paliwo to jest całkowicie niezależne 
od paliw kopalnych – pochodzi ze źró-
deł odnawialnych, takich jak zużyty olej 
kuchenny czy inne odpady spożywcze 
i roślinne. 

HVO100 to syntetyczny, odnawialny 
olej napędowy, który ma takie same wła-
ściwości chemiczne jak zwykły diesel. 
HVO, czyli uwodorniony olej roślinny, 
może być mieszany jako składnik odna-
wialny ze zwykłym olejem napędowym 
lub sprzedawany w czystej postaci jako 
HVO100. Do jego produkcji można wy-
korzystać między innymi tłuszcz zwie-
rzęcy, odpady z przemysłu spożywczego, 
w tym z przetwórstwa ryb czy produkcji 
oleju spożywczego, a także olej spożyw-
czy z recyklingu. Surowce te są klasyfi-
kowane jako produkty resztkowe i zo-
stały uznane w regulacjach prawnych 
za zrównoważone źródła energii.

Główną zmianą techniczną w stosun-
ku do obecnych pojazdów jest dostoso-
wanie układu wtrysku paliwa do zwięk-
szonej objętości oleju napędowego. 
Jest to konieczne, ponieważ HVO100 
ma mniejszą gęstość niż standardowy 
diesel. Zmiana ta nie wpływa na zdolność 
pojazdu do zasilania standardowym ole-
jem napędowym, więc na co dzień może 
być używany każdy rodzaj paliwa dla 
silników Diesla. W wyniku zastosowania 
HVO100 i dostosowania do niego układu 
wtryskowego w niewielkim stopniu wzra-
sta maksymalna moc silnika.

HVO100 spełnia europejski standard 
jakości EN 15940 dla parafinowych ole-
jów napędowych. Ma wyższą liczbę 
cetanową (c80) niż standardowy olej 
napędowy, co powoduje, że przebieg 
procesu spalania jest bardziej spraw-
ny i regularny, a emisja spalin niższa. 
Ponadto HVO100 odznacza się niższą 
zawartością siarki i aromatów.

Paliwo HVO100 staje się coraz po-
pularniejsze na stacjach benzynowych 
w Europie. Punktów, w których można 
zatankować ten rodzaj oleju napędowe-
go, jest już około 1000 – głównie w Belgii, 
Danii, Finlandii, Estonii, Holandii, Nor-
wegii, Szwecji, Litwie i Łotwie. W ostat-
nich latach rośnie zarówno jego podaż, 
jak i zainteresowanie klientów. Według 
prognoz jego produkcja wzrośnie z obec-
nego pułapu 4 mln ton rocznie do około 
15,5 mln ton w 2030 roku.

Toyota Hilux i Land Cruiser 
w nowej specyfikacji będą produkowa-
ne od pierwszego kwartału 2023 roku.

HONDA ZAPOWIADA 
NOWEGO TYPE R
Spieszmy się kochać sportowe wer-

sje, tak szybko odchodzą… wypychane 
z rynku przez normy spalania. W sumie 
nie wiem, czy trzeba za nimi płakać, 
bo zwykle mają kompletnie nieracjo-
nalne z punktu widzenia codziennego 
użytkowania zawieszenia i silniki. W wy-
padku najnowszej generacji Hondy Ci-
vic Type R dwulitrowy silnik generuje  
330 KM mocy i ma maksymalny moment 
obrotowy 420 Nm. W przypadku bicia to-
rowych rekordów to zdecydowanie plus, 
ale na ulicy po co to komu? Co zrobić 
z takim przyspieszeniem, za które trzeba 
zapłacić wysokim spalaniem?

Z drugiej strony jednak miło po-
patrzeć na takie cudeńka i pomarzyć 
o przyspieszeniach czy pewności pro-
wadzenia auta z wyjątkowo sportowym 
zawieszeniem. Te wersje jednak bar-
dzo niekorzystnie wpływają na gamę 
samochodów każdej marki, bez sensu 
podnosząc jej średnie wyniki spalania 
i wysokości emisji dwutlenku węgla. 
Dlatego też ostatnio częściej słyszymy 
o wycofywaniu takich modeli z rynku 
niż wprowadzaniu nowych. To jest taka 
„nowa normalność”, do której trzeba się 
przyzwyczaić. Zanim to jednak nastąpi, 
możemy jednak popatrzeć na zapowie-
dzi Hondy, która właśnie przedstawiła 
nową wersję Hondy Civic Type R. 

 JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

W wypadku najnowszej generacji Hondy Civic Type R dwulitrowy silnik generuje 330 KM mocyWLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) to zestaw procedur testowych stosowanych 
do homologacji pojazdów
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Od czego zależy zasięg „elektryka”?
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Wojtek najciszej jak to możliwe otwo-
rzył drzwi balkonowe, wymknął 

się na zewnątrz i zapalił papierosa. 
Od dwóch miesięcy pozwalał sobie 
na jednego dziennie, tego wieczornego. 
Na dobrą sprawę ten jeden papieros nie 
robił już różnicy – mógł całkiem przestać 
palić. Ale była to dla niego nie tylko przy-
jemność, ale też połączenie z dawnym 
życiem, które wydawało mu się, że bez-
powrotnie już utracił. Poza tym nic nie 
cieszyło go teraz tak jak cisza.

Nigdy nie chciał być ojcem. Matka 
powtarzała, że jak dojrzeje, to mu się 
odmieni. Tylko on z sukcesami prowa-
dził własną firmę, uprawiał kilka spor-
tów, w tym jeden z nich zawodowo. Był 
przystojny i zadbany, nigdy nie narzekał 
na brak powodzenia u kobiet, ale także 
nigdy specjalnie nie planował się wiązać. 
Miewał przelotne romanse i kilka związ-
ków, ale przesadnie ich nie rozpamięty-
wał. Jeden z nich jednak miał zmienić 
jego życie na zawsze.

Zdarzało się, że Wojtek wieczorami 
stawał za barem w bistro swoich przy-
jaciół. Było to niewielkie miejsce z ab-
surdalnie drogimi winami, które przy-
ciągało ludzi mieszkających w okolicy. 
Towarzystwo było dość hermetyczne 
– mieli swoje zajawki, podróżowali, byli 
dobrze ustawieni finansowo. Za to bar-
manowanie Wojtek nie dostawał pienię-
dzy, wystarczyło mu pracowanie za dwie 

butelki dobrego wina i satysfakcję, jaką 
dawało mu niezobowiązujące poznawa-
nie nowych ludzi. Pewnego wieczora 
poznał blondynkę, która była idealnie 
w jego typie. Śmiała się dużo i skupiała 
na sobie wzrok wszystkich, ale jedno-
cześnie była naturalna i subtelna. Woj-
tek lubił wyzwania, ale odrzucało go 
konkurowanie z grupą podchmielonych 
mężczyzn, którzy przez cały wieczór 
zabiegali o względy dziewczyny. Ona 
z kolei choć zdawała się ignorować Wojt-
ka, została do zamknięcia bistra tylko 
ze względu na niego.

Tamta noc była długa – włóczyli się 
po barach i spacerowali do świtu, a skoń-
czyli, jedząc wspólne śniadanie. Spotka-
li się jeszcze trzy razy, a później Łucja 
zniknęła, jakby zapadła się pod ziemię. 
Wojtek próbował się z nią jeszcze skon-
taktować, ale uznał, że ponad wszystko 
powinien jednak uszanować jej wybór.

Dziewczyna cztery miesiące później 
poprosiła go o spotkanie. Przyszła go 
poinformować, że jest w ciąży, a on jest 
ojcem. Wojtek prawie zemdlał, ale ona 
od razu zaczęła go zapewniać, że niczego 
od niego nie oczekuje – ani obecności 
w jej i dziecka życiu, ani pieniędzy. Bar-
dzo pragnęła być matką, cała sytuacja 
była dość spontaniczna, ale ją ucieszyła.

Przez następne miesiące spotykali 
się co jakiś czas. Wojtek nie do końca 
wiedział, czego chce, i długo nie mógł 

uporać się ze swoimi emocjami, ale fi-
nalnie postanowił od czasu do czasu 
być obecny w życiu córki i pomóc Łucji 
finansowo.

Gdy urodziła się Zosia, nie zalała go 
fala miłości. Jego biologiczna córka wy-
glądała dla niego jak wszystkie noworod-
ki – nie czuł do niej zupełnie nic. Kupił 
sporo zabawek, poskręcał łóżeczko, ale 
większość trudów rodzicielstwa spadła 
– zgodnie z ich ustaleniami – na matkę 
dziecka. Sytuacja zresztą nie zmieniła się 
przez następne dwa lata. Życie Wojtka 
biegło własnym torem, Łucja stała się 
mamą na pełny etat.

Wibrujący telefon o drugiej w nocy 
obudził Wojtka od razu w złym nastro-
ju. Dzwoniła pielęgniarka ze szpitala, 
w którym znalazła się Łucja. Kobieta 
natychmiastowo miała mieć usuwany 

wyrostek, Wojtek musiał pojechać 
po małą Zosię, która została u sąsiadki. 
Tamtej nocy bezskutecznie próbował 
uśpić dziewczynkę, która nie chciała 
przestać płakać. Nad ranem mężczyzna 
odebrał telefon, którego nie spodziewał 
się w najczarniejszych snach – mama 
jego dziecka zmarła.

Tamten dzień zmienił w życiu tych 
dwojga, Wojtka i małej Zosi, wszystko. 
Mężczyzna jeszcze tygodniami miotał 
się pomiędzy decyzjami, co powinien 
zrobić, zastanawiał się nawet nad od-
daniem dziecka na wychowanie matce 
Łucji, ale wiedział, że ona by tego nie 
chciała. Ta niełatwa relacja powoli jed-
nak przekształciła się w niezniszczalny 
układ ojca i córki, który stał się najwięk-
szym osiągnięciem, jakie ten pierwszy 
mógł sobie wyobrazić  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Córka

Z badań wynika, że nadużywanie alko-
holu dotyczy ponad 2,5 mln Polaków,  
a 700–900 tys. osób w naszym kraju jest 
uzależnionych od alkoholu. 

Te statystyki i tak wydają się zaniżo-
ne przy założeniu, że na jednego Polaka 
rocznie przypada średnio 11,7 litra czy-
stego alkoholu, a co najmniej raz w mie-
siącu upija się nawet 35 proc. dorosłych. 
I może ta powszechność i akceptacja 
picia alkoholu są powodem, że to osoby 
niepijące nierzadko muszą się tłumaczyć 
ze swoich wyborów. Należy jednak pa-
miętać, że alkohol jest powodem wielu 
chorób, wypadków i tragedii, stąd też 
dzisiaj poruszamy temat nieco odbiega-
jący od typowego ujęcia zasad dobrego 
wychowania w tej rubryce.

Nigdy nie wiemy, co stoi za decyzją 
o niepiciu danej osoby, i dopytywanie, 
a tym bardziej nagabywanie i przekony-
wanie jej do wypicia alkoholu są nie tyl-
ko niegrzeczne, ale także mogą sprawiać 
przykrość lub prowadzić do zniweczenia 
jej ciężkiej pracy. I o ile osoba niepijąca 
jest stanowcza i zdecydowana – wtedy 
sprawa jest prostsza. Taka odmowa po-
winna zostać przyjęta bez zbędnego roz-
trząsania, a dobry gospodarz powinien 
zadbać o alternatywne napoje dla gościa.

Jednak w Polsce, w kraju, w którym 
tak wiele osób i rodzin boryka się z pro-
blemem alkoholowym, nakłanianie ko-
goś do picia często nie uchodzi za coś 
niestosownego. A powinno. Jeśli chcemy 

zachować się z taktem i wyczuciem, war-
to zadbać o niepijących współtowarzy-
szy. Organizując kolację, alkohol można 
potraktować jako ograniczenie dietetycz-
ne i wybadać zaproszonych nie tylko pod 
kątem tego, na jakie alkohole mają ocho-
tę, ale też czy ktoś z nich jest osobą nie-
pijącą. A jeśli w towarzystwie jest ktoś, 
kto nie pije, to warto także przemyśleć 
zapytanie takiej osoby, czy spożywanie 
przy niej alkoholu przez innych gości 
nie będzie dla niej problemem. Dobrze 
w tym przypadku być szczerym, otwar-
tym i uwzględniać potrzeby innych, 
szczególnie że alkoholizm jest poważną 
chorobą, a walka z uzależnieniem jest 
bardzo nierówna i trudna. HK

Na łuszczycowe zapalenie stawów za-
pada 20–30 proc. chorych na łuszczy-
cę. Najczęściej dotyka ono osób między 
20. a 40. rokiem życia, równie często 
kobiet, jak i mężczyzn, może jednak 
też wystąpić u dzieci. U części chorych 
zmiany stawowe często współwystępu-
ją z łuszczycą skóry i paznokci, ale cza-
sami pojawiają się przed wystąpieniem 
zmian skórnych. 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEJ CHOROBY? Wpływ 
na rozwój łuszczycowego zapalenia sta-
wów mają czynniki immunologiczne, 
środowiskowe i genetyczne. Do czynni-
ków ryzyka należy zaliczyć silny stres, 
wcześniejsze występowanie choroby 
u członków rodziny, infekcje lub przyj-
mowane leki.

JAKIE SĄ OBJAWY ŁUSZCZYCY STAWOWEJ? Naj-
częstsze objawy choroby to sztywnienie 
i ból stawów. Czasem pojawia się obrzęk 
i silny ból przy naciskaniu chorego miej-
sca, a skóra może być zaczerwieniona 
nad stawami. Zmiany mogą prowadzić 
do zniekształcenia palców. Łuszczycowe 
zapalenie stawów bywa mylone z reu-
matoidalnym zapaleniem stawów, jed-
nak w przeciwieństwie do niego najczę-
ściej obejmuje stawy kończyn górnych 
i dolnych – międzypaliczkowych, kola-
nowych, skokowych, często atakuje tylko 
jeden staw. W jego przebiegu nie poja-
wiają się też guzki reumatoidalne. Wielu 
chorych ma również zmiany w okolicy 
biodrowo-krzyżowej i w kręgosłupie. 

Z powodu bólu zmienia się również ich 
postawa.

JAK LECZYĆ TĘ CHOROBĘ? Kluczowa jest 
szybka i właściwa diagnoza, w innym 
przypadku łuszczycowe zapalenie sta-
wów będzie postępować. Powinno być 
ono leczone niezależnie od łuszczy-
cy skóry. Jest to choroba przewlekła, 
w związku z czym wymaga stałego, spe-
cjalistycznego nadzoru medycznego. Jej 
leczenie ma na celu utrzymanie jakości 
życia chorego na jak najwyższym pozio-
mie, dlatego też w terapii stosuje się leki 
i zabiegi uśmierzające ból, poprawiające 
sprawność ruchową oraz hamujące stan 
zapalny. W trakcie leczenia używane 
są niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
kortykosterydy, leki biologiczne (inflixi-
mab, adalimumab, etanercept) oraz pre-
paraty immunosupresyjne, prowadzi się 
też kinezyterapię i fizykoterapię. Wciąż 
prowadzone są badania nad kolejnymi 
lekami biologicznymi. W cięższym prze-
biegu choroby wskazana jest operacja.  •

Z D R O W I E

Gdy łupie 
w stawach�P

IX
AB

AY
.C

O
M

PI
XA

BA
Y.

CO
M

S A V O I R - V I V R E � – � C Z Y L I � S Z T U K A � Ż Y C I A�

Ze mną 
się nie napijesz?
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W Polsce, w kraju, w którym tak wiele osób 
i rodzin boryka się z problemem alkoholowym, 
nakłanianie kogoś do picia często nie uchodzi 
za coś niestosownego. A powinno
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Krzyżówka panoramiczna nr 16
ŚREDNIA WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO KREDY-
TU MIESZKANIOWEGO WYNIOSŁA 339,8 TYSIĘCY 
ZŁOTYCH. W lipcu 2022 r. banki i SKOK-i 
przesłały zapytania o kredyty miesz-
kaniowe do Biura Informacji Kre-
dytowej na kwotę niższą o 66,8 proc. 
w porównaniu do lipca 2021 roku. Spa-
dła także liczba osób wnioskujących 
o kredyt mieszkaniowy – było to łącznie  
14,11 tys. potencjalnych kredytobiorców 
w porównaniu do 43,76 tys. rok temu. 
Obecna sytuacja jest potwierdzeniem 
bardzo dużego schłodzenia popytu 
na kredyty mieszkaniowe. Wartość In-
deksu jest najniższa w historii pomiaru, 
czyli od stycznia 2008 roku.
W LIPCU ZAREJESTROWANO 39 425 NOWYCH SA-
MOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO  
3,5 TONY. To 11,21 proc. mniej w porówna-
niu do analogicznego okresu 2021 roku 
– podał instytut Samar na podstawie 
danych zawartych w bazie Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przy-
czynami tego są: ograniczona podaż aut, 
będąca efektem problemów związanych 
z dostępnością niektórych komponen-
tów, wysoki poziom inflacji ogranicza-
jący zasobność portfeli Polaków oraz 
rosnące stopy procentowe, przekłada-
jące się na wysoki poziom rat leasingu, 
wynajmu, kredytu, a także rosnące ceny. 
Trzy marki z pierwszych 10 zanotowały 
więcej zarejestrowanych aut, licząc rok 
do roku. Największy wzrost odnotował 
Hyundai – o 11,41 proc., największy spa-
dek Skoda, o 32,59 proc.

POLAK ZA SWOJĄ DZIENNĄ PENSJĘ MOŻE PRZEJE-
CHAĆ SAMOCHODEM 160 KM. Jeszcze rok temu 
było to 218 km. Natomiast mieszkaniec 
Luksemburga ok. 500 km. Eksperci ran-
komat.pl sprawdzili to na podstawie da-
nych Eurostatu i Komisji Europejskiej. 
Ceny paliw w krajach europejskich róż-
nią się między sobą znacząco, tak samo 
jak zarobki. Z reguły najtańsze paliwa 
tankują mieszkańcy Europy Środkowo-
-Wschodniej. Oni także zdecydowanie 
najmniej zarabiają. W takim zestawie-
niu Polska zajmuje dziewiąte miejsce (na  
21 państw) pod względem najniższych 
minimalnych dziennych zarobków brut-
to. Ratuje nas jednak stosunkowo niska 
cena benzyny (piąte miejsce w UE).   •

Drożdże sprzed 400 lat pozwoliły wskrze-
sić najstarsze piwo Ameryki Południowej. 
Dokonał tego ekwadorski bioinżynier, któ-
ry znalazł je w starej dębowej beczce. Jej 
poszukiwania zajęły mu ponad rok.

Pochodzący z browarniczej rodzi-
ny badacz przeczytał w naukowym 
piśmie, że w 1566 roku pewien fran-
ciszkanin uwarzył w Quito pierwsze 
piwo w Nowym Świecie. Użył do tego 
celu pszenicy i żyta oraz drożdży, któ-
re pozyskał z chichy, fermentowanego 
napoju kukurydzianego wytwarzanego 
przez rdzennych mieszkańców Ame-
ryki Południowej. Po przeczytaniu ar-
tykułu naukowiec zaczął poszukiwać 
wspomnianych drożdży. W 2008 roku 
pobrał je z odnalezionego fragmentu 
beczki i udało mu się je namnożyć. Po 
10 latach prób i błędów uwarzył w domu 
pierwsze piwo z w pełni odtworzonej 
receptury – wykorzystał również cyna-
mon, figi, goździki i cukier trzcinowy. 
Jak sam podkreśla, była to praca z po-
granicza archeologii piwa i archeologii 
mikroorganizmów.

Browar w Quito, pierwszy 
w Ameryce Południowej, zaczął działać  
w 1566 roku. Na początku warzył 
piwo na potrzeby ośmiu zakonników. 
W miarę upływu czasu, rozwoju tech-
nik i rosnącej renomy swoich trunków 
rozszerzał działalność. Został zamknię-
ty w 1970 roku, po ponad 400 latach 

istnienia. Na szczęście dzięki 
benedyktyńskiej pracy naukow-
ca jego najstarsze piwo wciąż 
żyje, a są nawet plany, by trafiło 
do sprzedaży.

BESTSELLER MAKŁOWICZ 
Najsłynniejszy polski kucharz 

i podróżnik od kilku lat współpracuje 
z markami z branży spożywczej i oko-
łospożywczej, firmując swoją twarzą 
i nazwiskiem między innymi sosy, wina, 
kanapki i hot dogi. Jego ostatnim pro-
jektem jest piwo Miłosław & Makłowicz 
ArcyIPA, opracowane razem z Browa-
rem Fortuna, które jest na sklepowych 
półkach od kwietnia. Władze firmy 
chwalą się, że produkt ten cieszy się spo-
rą popularnością. Jak podkreślają, do-
tychczasowa sprzedaż jest kilkukrotnie 
wyższa od ich ostrożnych przewidywań. 
ArcyIPA to chmielowe piwo z nutą soku 
z mandarynek z chorwackiej Dalmacji. 
Robert Makłowicz opowiada, że od kiedy 
skosztował soku z tych mandarynek, 
myślał o tym, żeby połączyć ten smak 
z dobrej jakości polskim piwem.

PIWO ZA OLEJ
Atak Rosji na Ukrainę zmienił wiele 

w światowej gospodarce. Z jego powodu 
w europejskich krajach brakuje między 
innymi oleju słonecznikowego – oba kra-
je odpowiadają za 80 proc. światowe-
go eksportu tego tłuszczu. Jego deficyt 

boleśnie dotknął Niemcy, gdzie 
butelki oleju słonecznikowego 

i rzepakowego znikają z półek, 
a wiele sieci wprowadza limity dla 

klientów. Monachijski pub browaru 
Giesinger wpadł na pomysł, by wymie-
niać piwo za ten cenny produkt spo-
żywczy. Od kiedy w kuchni zaczęło bra-
kować tłuszczu do przygotowywania 
potraw, zaproponował swoim klientom, 
by płacili za piwo olejem słoneczniko-
wym. Menedżer lokalu tłumaczy, że taka 
praktyka ma uchronić pub przed sy-
tuacją, gdy „w pewnym momencie nie 
będzie na czym smażyć sznycli”. We-
dług niego w drodze wymiany udało 
się na razie pozyskać 400 litrów oleju. 
Agencja Reutera zauważyła, że oferta 
pubu z Monachium jest atrakcyjna dla 
klientów, ponieważ za litr piwa w nie-
mieckich lokalach należy zapłacić około 
7 euro, podczas gdy ta sama ilość oleju 
słonecznikowego kosztuje 4,5 euro.

„CZERSTWE” PIWO
Aplikacja Too Good To Go, która 

przeciwdziała marnowaniu żywności, 
obchodzi trzecie urodziny. Z tej okazji 
wyprodukowała piwo typu bitter – Zrów-
nowarzone – na bazie resztek pieczywa 
– chleba, bułek, bagietek i bajgli. W ten 
sposób chce podkreślić, że nie wszyst-
ko, co na pierwszy rzut oka nadaje się 
do wyrzucenia, musi tam trafić.

 MAREK KOWALIK

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

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
BIEDA MILCZEĆ NIE UMIE.
Nagrodę wylosowała: ELŻBIETA STASIK.
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