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Nowa nazwa, nowe projekty
Spółka JSW Innowacje, która należy 
do Grupy Kapitałowej JSW, zmieniła 
nazwę na JSW Nowe Projekty. Nowa 
nazwa związana jest ze zmianą pro-
filu jej działalności. JSW Nowe Pro-
jekty ma się zająć realizacją ekopro-
jektów dla Grupy Kapitałowej JSW.

STRONA 3

Węgiel z PGG wciąż  
najtańszy na rynku
Kwalifikowani Dostawcy Wę-
gla dostarczą surowiec kupiony 
w e-sklepie.
� STRONA 4

Dymisje w Tauronie,  
blok w Jaworznie znowu stoi
W tle spór o 600 mln złotych.
� STRONA 5

Stabilna energetyka 
filarem bezpieczeństwa

Prezydent: – Ufam, że Polska nie jest 
zagrożona brakiem dostaw energii.
� STRONA 6

Woda – dobro deficytowe

Pustynnienie – istotny problem, któ-
ry jest marginalizowany.
� STRONA 8

Od macho do LGBT

Informacje motoryzacyjne.
� STRONA 9

KATOWICE. Międzynarodowe Targi EXPO 

Czas zmian
W tym roku targi wracają z rozmachem po trzyletniej pandemicznej przerwie. Między  

6 a 9 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz na terenie wystawowym przed 
halą Spodka zaprezentują się wiodący producenci węgla, maszyn i urządzeń górniczych, firmy 
usługowe oraz jednostki naukowo-badawcze. Organizatorzy są przekonani, że targi odwiedzą 
tysiące obserwatorów z kraju i zagranicy. Wydarzeniu będą towarzyszyć konferencje, panele 
tematyczne oraz konkursy. – Od ostatnich edycji targów kształtuje się tendencja, że wystawcy 

coraz bardziej idą w pokazywanie swojej oferty w multimediach, więc stoiska stają się mniejsze. 
Ponieważ coraz mniej przyjeżdża maszyn i urządzeń, potrzeba mniej powierzchni; jednak 

wciąż jest to bardzo bogata oferta – podkreśla prezes organizującej targi spółki EXPO Katowice 
Iwona Gramatyka. Wśród głównych celów tegorocznej, 19. edycji targów jest pokazanie maszyn 

i urządzeń, które będą służyły polskiemu górnictwu tak długo, jak węgiel będzie ważnym 
komponentem w miksie energetycznym. – Chcemy pokazać też, co firmy, które powstały na bazie 

produkcji maszyn i urządzeń górniczych, proponują dla wytwarzania zielonej energii. I – co ważne 
dla mieszkańców Śląska – chcemy pokazać, jak firmy, kojarzone dotąd z produkcją dla górnictwa 

lub usług okołogórniczych, zmieniają profil produkcji, zmieniając tym samym miejsca pracy – 
wyjaśnia prezes. 

WIĘCEJ NA S. 7

S. 3

Temat na czasie
Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest 
największym producentem węgla koksowego 
w UE (podstawowy surowiec do produkcji 
stali), znalazła sposób na wsparcie energetyki 
zawodowej oraz odbiorców indywidualnych.
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Milczenie bez końca?

W ciąż pozostaje otwarty bardzo istotny temat dla re-
gionu śląskiego, mianowicie rozpoczęcie wdrażania 

zapisów dokumentu pod nazwą „umowa społeczna 
dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla ka-
miennego oraz wybranych procesów transformacji 
województwa śląskiego”.

Z dotychczasowych informacji płynących z kręgów rzą-
dowych wynika, że należy się pożegnać z pomysłami 

związanymi ze zwiększeniem przez państwo inwestycji 
w sektor węglowy. Rząd wybiera opcję zwiększenia 
importu węgla z krajów zamorskich i w ten sposób 
zostanie zasypana luka, jaka powstała po nałożeniu 
na Rosję zakazu importu paliw, w tym węgla. 

T rzeba mieć nadzieję na szybki proces akceptacji 
przez Komisję Europejską umowy społecznej w wy-

negocjowanej i podpisanej formie. Jeśli nie ma planów 
rozwoju górnictwa mimo napiętej sytuacji międzynaro-
dowej, pozostaje przeprowadzenie w uporządkowany 
sposób transformacji polskiego sektora górniczego 
i pilnowanie, aby region śląski jak najmniej ucierpiał 
w czasie realizacji tego procesu. Dlatego bardzo ważny 
jest ten element umowy, w którym mowa o inwesty-
cjach przemysłowych. Niestety to, co zostało ogłoszone 
jako wielki sukces w 2021 roku, zostało zepchnięte 
na boczny tor. 

Zaplanowane inwestycje wciąż są w planach. Komisja 
Europejska nie zaakceptowała do tej pory umowy 

i nawet nie ma oficjalnej informacji, dlaczego tak się 
dzieje. Dziwię się koalicji rządzącej, ponieważ pro-
blem górnictwa i przyszłości śląskiej gospodarki może 
w czasie najbliższych wyborów stać się bardzo ważnym 
tematem. Jest to tym dziwniejsze, że premier Mateusz 
Morawiecki jest śląskim posłem. Z niecierpliwością cze-
kam na medialny przekaz tłumaczący tę sytuację. Do tej 
pory strona rządowa pomija milczeniem problemy 
z realizacją umowy społecznej, ale w nieskończoność 
nie da się udawać, że tematu nie ma. •

Ważny głos

C zy droga energia to wyłącznie efekt napaści Rosji 
na Ukrainę i nałożonych na Rosję sankcji, w tym 

embarga na import paliw? Odpowiedź na to pytanie 
znalazłem w tekście opublikowanym na portalu wpo-
lityce.pl. Jest to obszerne omówienie artykułu, jaki 
ukazał się w brukselskim serwisie informacyjnym 
Brussels Report. 

Jego autorem jest Samuele Furfari, były wieloletni 
urzędnik Komisji Europejskiej zajmujący się kwestia-

mi energii i emerytowany profesor Wolnego Uniwer-
sytetu Brukselskiego. Furfari napisał to, co od wielu 
lat powtarzają polscy politycy z prawicy. Otóż jego 
zdaniem to przez niemiecki eksperyment z transfor-
macją energetyczną, absurdalnie wysokimi opłatami 
za emisje dwutlenku węgla i polityką uzależniania 
Europy od rosyjskiego gazu musimy płacić niebotycz-
ne rachunki za energię. Są one wynikiem niemieckiej 
ideologii zwanej Energiewende. Strategia ta jest reali-
zowana w całości lub częściowo również przez inne 
rządy europejskie. Kryzys w Ukrainie tylko zaostrzył 
ten problem, ale to nie Władimir Putin wymyślił kryzys, 
w którym pogrążyły nas Niemcy. Ceny energii zaczęły 
rosnąć już we wrześniu 2021 roku, pięć miesięcy przed 
wybuchem wojny – pisze urzędnik Komisji Europejskiej 
w latach 1982–2018. Kilkadziesiąt lat doświadczenia 
w unijnej administracji są najlepszą rekomendacją 
jego fachowości. 

Jego zdaniem wyjściem z sytuacji jest przede wszyst-
kim odrzucenie nierealistycznych i kosztownych ce-

lów w zakresie dekarbonizacji zawartych w unijnym 
planie Fit for 55. Pakiet ten ma dostosować unijne prze-
pisy klimatyczno-energetyczne do celu zakładającego 
osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej 
oraz zmniejszenie do 2030 roku emisji gazów cieplar-
nianych netto o co najmniej 55 proc. w porównaniu 
z poziomami z 1990 roku. Czy ten głos przyczyni się 
do otrzeźwienia unijnych urzędników? Mam nadzieję, 
że tak. •

F E L I E T O N

Odrzański koktajl
Jeżeli winę za zatrucie Odry uda się przypisać konkretnej 
gminie, oczyszczalni, zakładowi pracy… będzie to fatalne 
dla odpowiedzialnego za zdarzenie. 

Gorzej, jeśli okaże się, że wszyscy wypuszczający 
do Odry swoje ścieki działali w zakresie posiadanych 
dopuszczeń. Wylewali tyle, ile im pozwolono, i tego, 
na co uzyskali zgody. Wtedy winnym okaże się gorą-
cy lipiec i zmniejszone ilości opadów, przez co woda 
mniej zanieczyszczona nie zdołała rozcieńczyć tego, 
co zrzuca do rzek każde siedlisko ludzkie i każde 
przedsiębiorstwo. 

W stałym obiegu znajduje się, wyliczono, ponad 
360 tys. rozmaitych środków chemicznych. Najbardziej 
niebezpieczne są pod jaką taką, jak się często okazu-
je iluzoryczną, ale jednak kontrolą. O pozostałych, 
czyli absolutnej większości, wiemy, że są stosowane 
i co mogą zrobić, jeśli będzie ich za dużo. Umyka nato-
miast pytanie, co wtedy, gdy wymiesza się w ściekach 
kilka środków, z których każdy z osobna szkodzi tylko 
umiarkowanie. Oraz gdy z powodu suszy zaczynają 
stanowić większość objętości tego, co spływa korytem 
rzeki?

Kiedy w końcu zaczęto mówić o problemie Odry, 
okazało się, że podobne zdarzenia są sygnalizowane 
także w innych okolicach. Sytuację nieco poprawiły 
opady z pierwszej połowy sierpnia, ale – choć ulewy 
okazywały się miejscami obfite – deszczów i tak było 
za mało. I woda spływała za szybko po wysuszonej, 
stwardniałej ziemi.

Być może doszliśmy już do granicy wytrzymałości 
rzek dla podtrzymania w nich życia biologicznego. 
Programy czystych wód okazują się ambitną teorią, 
na realizację której od lat brakuje pieniędzy. Bo skoro 
jakoś było, to pewnie jakoś też i będzie w przyszłości. 

Dotyczy to nie tylko wody. Kolejny temat pokazany 
przez media – Lasy Państwowe rezygnują z międzyna-
rodowej certyfikacji drewna. Znacznie utrudnia ona 
bowiem wycinanie drzew. A drewno bez certyfikatów 
można sprzedać na przykład do USA.  ZBIGNIEW KORWIN
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Kij w mrowisko
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Pięścią w stół

PROGRAM JĄDROWY DO 2043 ROKU MOŻE PODNIEŚĆ POLSKIE PKB 
O PONAD 1 PROC. – ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. 
Oszacowano, że za około 20 lat atom może zaspokajać 
nawet 38,4 proc. polskiego popytu na energię elektrycz-
ną, zaś w ciągu 50 lat energetyka jądrowa wygeneruje 
do 40 tys. miejsc pracy.

RZĄD CHCE USTANOWIĆ WART 4,7 MLD ZŁOTYCH, WIELOLETNI 
PROGRAM WSPIERANIA INWESTYCJI INFRASTRUKTURALNYCH w wo-
jewództwie pomorskim, między innymi na potrzeby 
elektrowni jądrowej. Działania mają być realizowane 
do 2029 roku.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KA-
TOWICACH zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW 
w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składo-
wiska odpadów w dzielnicy Dąbrówka Mała. Inwestycja 
za ponad 5,7 mln złotych ma być gotowa za pół roku.

PERN PLANUJE BUDOWĘ TRZECH MIKROINSTALACJI FOTOWOLTA-
ICZNYCH O MOCY DO 50 KWP każda w dwóch bazach paliw 
w Rejowcu i Emilianowie.

POLSKA SPÓŁKA DUŃSKIEJ GRUPY DORADCZO-INŻYNIERYJNO-
-PROJEKTOWEJ RAMBOLL wspólnie z biurem projektowym 
Projmors przygotuje projekt budowlany dla obu etapów 
Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, którą wspólnie re-
alizują Orsted i Grupa PGE.

KIEROWANY PRZEZ WOJCIECHA FRANKA NOWY ZARZĄD ENERGE-
TYKI CIESZYŃSKIEJ rozpoczął badanie due diligence oraz 
audyt spółki. Priorytetem przejętej przez Tauron firmy 
jest zapewnienie dostaw ciepła i ciepłej wody miesz-
kańcom – zapewnia Grupa Tauron.

PKP ENERGETYKA URUCHOMIŁA W BYDGOSZCZY samoobsługo-
wą stację paliw dla pociągów. To pierwsza instalacja, 
gdzie zbiornik paliwa znajduje się w zamkniętym na-
ziemnym kontenerze zamiast pod ziemią. PKP Energe-
tyka dysponuje siecią 19 samoobsługowych kolejowych 
stacji paliw.

DZIĘKI REALIZOWANYM PRZEZ PKP PLK inwestycjom po 
30 latach przywrócone zostanie alternatywne połącze-
nie pasażerskie Katowic z Tychami – przez dzielnicę 
Murcki, z przystankami Kostuchna, Ochojec, Murcki 
i Podlesie Saska. Wybrano wykonawcę dwóch przy-
stanków, trwają przetargi na dwa kolejne.

SPÓŁKA PKP PLK PRZEKAZAŁA SZYNY I ELEMENTY TORU KOLEJKI 
WĄSKOTOROWEJ w Rudach koło Raciborza Gminnemu 
Ośrodkowi Turystyki i Promocji. Umożliwi to przedłu-
żenie trasy popularnej wśród turystów kolejki o około 
5 km – ze Stanicy do Pilchowic.

TEGOROCZNY LIPIEC PRZYNIÓSŁ NA LOTNISKU KATOWICE REKORD 
W OBSŁUDZE LOTNICZEGO CARGO: przeładunki frachtu sięgnęły 

4142 ton, a samoloty towarowe startowały i lądowały 
blisko 450 razy. Od stycznia do końca lipca br. w porcie 
przeładowano 23,8 tys. ton frachtu – 45 proc. więcej 
niż rok wcześniej.

Z LOTNISKA KATOWICE W LIPCU BR. SKORZYSTAŁO PONAD  
659 TYS. PASAŻERÓW – ponad 2 tys. więcej niż w najlepszym 
dotąd przedpandemicznym lipcu 2019 roku. Podobnych 
wyników port oczekuje w sierpniu.

KOMUNALNA SPÓŁKA KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK zamówiła 
11 autobusów z napędem hybrydowym. Firma czeka 
też na podpisanie umowy w sprawie 45 mln złotych 
dofinansowania do zakupu 20 autobusów wodorowych.

RYBNIK OTRZYMAŁ 100 MLN ZŁOTYCH DOTACJI Z RZĄDOWEGO FUN-
DUSZU ROZWOJU DRÓG na dokończenie budowy obwodnicy. 
Miasto dostało też na ten cel 65 mln złotych z rządowe-
go Programu Inwestycji Strategicznych.

KATOWICKI ODDZIAŁ GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH 
I AUTOSTRAD ogłosił przetarg na ekspertyzę i zaprojek-
towanie naprawy uszkodzonej nawierzchni oddanego 
do ruchu w 2012 roku odcinka autostrady A1 Piekary 
Śląskie–Pyrzowice. Ze względu na silne pofałdowanie 
nawierzchni obowiązuje tam ograniczenie prędkości 
do 110 km/h.

  •
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W kopalni Budryk należącej do JSW 
od 16 sierpnia trwa sprzedaż węgla dla 
odbiorców indywidualnych. Sprzeda-
wany jest węgiel opałowy sortymentu 
orzech. Kopalnia nie prowadzi sprzedaży 
ekogroszku. 

Decyzję o produkcji i sprzedaży wę-
gla dla odbiorców indywidualnych oraz 
o zwiększeniu produkcji paliwa dla ener-
getyki podjął zarząd Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Jest to odpowiedź spółki 
na zapotrzebowanie rynku.

DLA GOSPODARSTW 
I ENERGETYKI
Dobowa sprzedaż węgla sortymen-

tu orzech nie przekroczy 180 ton. Do-
datkowo spółka uruchomiła instalację 
do produkcji granulatu energetycznego 
o wydajności 400 ton na dobę. Kolejna 
instalacja o podobnych parametrach zo-
stanie uruchomiona na początku wrze-
śnia 2022 roku. Oznacza to, że do końca 
roku spółka wyprodukuje ponad 90 tys. 
ton granulatu do celów energetycznych. 
Paliwo węglowe jest produkowane 
w procesie uszlachetniania drobnoziar-
nistych frakcji węglowych uzyskiwanych 
przy produkcji węgla koksowego. Służy 
jako domieszka do węgli energetycznych 
i podobnie jak produkowany przez JSW 
węgiel do celów energetycznych trafia 
do zakładów energetyki zawodowej, du-
żych elektrociepłowni, posiadających 
odpowiednie instalacje. Wprowadze-
nie dodatkowej ilości węgla do celów 
energetycznych powinno też zmniejszyć 
lukę surowcową u producentów ciepła 
sieciowego. 

W tym roku JSW wyprodukuje  
o 400 tys. ton węgla do celów energetycz-
nych więcej, niż planowano. W sumie 

w 2022 roku spółka wyprodukuje ponad 
2,7 mln ton węgla dla energetyki. 

ZASADY SPRZEDAŻY
Odbiorcy indywidualni mogą ku-

pić węgiel bezpośrednio w kopalni 
Budryk w Ornontowicach. Do zakła-
du należy przyjechać własnym trans-
portem i ustawić się w kolejce przed 
bramą wjazdową. Pracownik ochrony, 
po rejestracji zainteresowanego, wyda 
numer uprawniający do wjazdu na te-
ren zakładu. Konieczne będzie podanie 
tonażu, numeru rejestracyjnego pojaz-
du oraz danych kierowcy. W związku 
z funkcjonowaniem planu zarządza-
nia kolejką zainteresowani kupnem 
węgla z nieaktualnymi numerami lub 
bez nadanych numerów nie będą ob-
sługiwani. Osoba, która chce zakupić 
węgiel dla kilku osób, musi posiadać 
przy sobie pełnomocnictwa, które upo-
ważniają do złożenia w imieniu kupu-
jących czytelnego podpisu na fakturze, 
na której znajduje się oświadczenie po-
twierdzające nabycie i przeznaczenie 
węgla. Druki pełnomocnictw dostępne 
są na stronie internetowej www.jsw.pl/
dla-kontrahentow/cennik-wegla. Ponad-
to osoba kupująca musi przedstawić do-
kument potwierdzający, że pod danym 
adresem znajduje się piec węglowy. 
Jeżeli dany transport nie ma tak zwa-
nych przegród, osoby powinny napisać 
odręczne oświadczenie o wyrażeniu 
zgody na załadunek łączony. Następuje 
załadunek węgla, samochód wjeżdża 
na wagę, gdzie wydawane są dokumen-
ty i przechodzi się do płatności. Można 
jej dokonać gotówką lub za pomocą tzw. 
szybkiego przelewu. To ostatni etap 
związany z zakupem węgla.

HK

Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE (podstawowy surowiec do produkcji 
stali), znalazła sposób na wsparcie energetyki zawodowej oraz odbiorców indywidualnych.

Kopalnia Budryk rozpoczęła 
sprzedaż węgla opałowego

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

Spółka JSW Innowacje, która należy 
do Grupy Kapitałowej JSW, zmieniła na-
zwę na JSW Nowe Projekty. Nowa nazwa 
związana jest ze zmianą profilu jej dzia-
łalności. JSW Nowe Projekty ma się zająć 
realizacją ekoprojektów dla Grupy Kapi-
tałowej JSW.

– Dotychczasowa działalność spółki 
JSW Innowacje została poddana oce-
nie, w wyniku której postanowiliśmy 
zmienić profil jej działalności. Powstała 
na bazie spółki JSW Innowacje spółka 
JSW Nowe Projekty będzie się zajmować 
projektami dotyczącymi OZE, gospodarki 
obiegu zamkniętego oraz rozwoju gospo-
darki wodorowej. Innowacyjna działal-
ność została ograniczona do projektów 

związanych z podstawową działalnością 
spółki i będzie realizowana w Biurze 
Rozwoju, Innowacji i Informatyzacji JSW 
– powiedział Tomasz Cudny, prezes Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej.

Spółka macierzysta – JSW – w związ-
ku z wdrożeniem nowej strategii do-
konała przeglądu działalności spółek 
Grupy Kapitałowej JSW. JSW Innowacje 
również została poddana temu przeglą-
dowi, w wyniku czego rekomendowano 
dokonanie głębokich zmian w jej dotych-
czasowym modelu biznesowym i struk-
turze korporacyjnej. Postanowiono 
między innymi uporządkować sytuację 
majątkową i strukturę wewnętrzną oraz 
zredefiniować model biznesowy.

 MAT PRAS.JSW
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Nowa nazwa, nowe projekty
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Na drugi dzień po rozpoczęciu sprzedaży węgla opałowego przed kopalnią Budryk ustawiła się długa 
kolejka samochodów i traktorów. Wprowadzony plan zarządzania kolejką pozwolił na wyznaczanie 
terminu załadunku. Kupujący nie muszą cały czas oczekiwać w kolejce. Wjeżdżają na teren kopalni 
w terminie określonym przez służby kopalniane
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Od początku tego roku sklep interneto-
wy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył po-
nad 190 tys. klientów, którzy kupili około 
800 tys. ton węgla w cenie producenta. 
Choć w drugiej połowie sierpnia cena wę-
gla dla indywidualnych odbiorców wzrosła 
o 20 proc., paliwo z PGG wciąż pozostaje 
najtańsze na rynku. Wzrost cen został wy-
muszony drastycznym wzrostem kosztów 
produkcji. 

Skokowo podrożała między innymi 
stal niezbędna w kopalniach do zbro-
jenia wyrobisk – w tym roku PGG za-
płaci za nią aż o 78 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Znacznie droższe są także 
prąd i paliwa oraz usługi dla zakładów 
górniczych. Największa górnicza firma 
prognozuje, że jej tegoroczne wydatki 
będą o 2,4 mld złotych większe niż przed 
rokiem. Na inwestycje – w tym również 
te konieczne dla zwiększania produkcji 
i sprzedaży węgla opałowego dla sekto-
ra komunalno-bytowego – spółka wyda 
ponad 1,12 mld złotych więcej.

SKLEP INTERNETOWY 
BARDZIEJ FUNKCJONALNY
Po zmianach średnia cena węgla 

opałowego w PGG wynosi około 1,2 tys. 
złotych za tonę wobec około 1 tys. zło-
tych dotychczas. Nastąpiło też ujedno-
licenie cen – do tej pory te same sorty-
menty węgla miały w poszczególnych 
kopalniach różne ceny. Jednocześnie 
PGG zmniejszyła limit jednorazowe-
go zakupu w sklepie internetowym 
z dotychczasowych 5 do 3 ton węgla, 
by zwiększyć dostępność surowca dla 
odbiorców indywidualnych i umożli-
wić kupno większej liczbie klientów. 
Głównym kanałem sprzedaży paliwa 

węglowego dla gospodarstw domowych 
pozostanie sklep internetowy, który bę-
dzie nadal doskonalony i rozbudowywa-
ny. Dzięki nowej funkcjonalności od nie-
dawna dodanie produktu do koszyka 
gwarantuje jego zakup i możliwość za-
kończenia transakcji później. – Dzięki 
nowej funkcji zwiększyła się możliwość 
dokonania transakcji i skrócił czas zaku-
pów. Wprowadzenie nowych rozwiązań 
to odpowiedź na sygnały płynące z ryn-
ku – wyjaśnia rzecznik spółki Tomasz 
Głogowski. Już wcześniej w celu przy-
spieszenia obsługi klientów w e-sklepie 
między innymi zmodyfikowano infra-
strukturę serwerową i zoptymalizowano 
kod, aby w krótszym czasie obsłużyć 
kilkakrotnie więcej klientów. Zmiany 
pozwoliły na znaczne skrócenie czasu 
zakupów i zwiększyły dostępność strony. 
Aplikacja sklepu została też przeniesiona 
do nowej technologii WWW.

Największy krajowy producent 
węgla zapewnia, że ilość paliwa 
dla gospodarstw domowych 
będzie rosnąć. W pierwszej 
połowie 2024 roku Grupa 
zamierza uruchomić w ruchu 
Ziemowit w Lędzinach nową 
instalację do produkcji 
ekogroszku o rocznej wydajności 
pół miliona ton.

KWALIFIKOWANY DOSTAWCA 
PRZYWIEZIE WĘGIEL

Zgodnie z zapowiedziami, po kilku 
tygodniach intensywnych przygotowań, 
z końcem sierpnia Polska Grupa Górni-
cza uruchamia sieć Kwalifikowanych 
Dostawców Węgla, którzy będą wyko-
nywać usługę transportu i wydania 
klientowi paliwa kupionego w e-sklepie. 
– Wybór sieci miał charakter otwarty 
i transparentny, każdy z przedsiębior-
ców mógł wziąć w nim udział, a głów-
nym kryterium była cena za usługę 
dostawy – zapewnia rzecznik PGG. Do-
stawcy będą odpowiedzialni za dostar-
czenie węgla do składu zlokalizowanego 
w rejonie miejsca zamieszkania klienta, 
natomiast sama transakcja będzie reali-
zowana przez sklep internetowy. Sieć 
składów będzie rozlokowana w całym 
kraju, co zdecydowanie ułatwi odbior-
com odbiór zamówionego węgla bez 
konieczności samodzielnego organizo-
wania transportu. – Uruchamiając sieć 
własnych dostawców, wprowadzamy 
jednolity standard obsługi logistycznej 
w możliwie najniższych cenach trans-
portu dla klienta finalnego – wyjaśnił 
Tomasz Głogowski. Ogłaszając nabór 
na kwalifikowanych dostawców, spółka 
postawiła jasne wymagania co do ja-
kości usługi: partnerzy muszą dyspo-
nować między innymi utwardzonym 
i zabezpieczonym składem węgla. Skład 
musi być ubezpieczony i mieć niezbęd-
ną infrastrukturę: legalizowaną wagę 
oraz odpowiednie samochody zdolne 
odebrać z kopalni węgiel i dostarczyć 
go odbiorcom.

BĘDZIE WIĘCEJ EKOGROSZKU
Największy krajowy producent wę-

gla zapewnia, że ilość paliwa dla go-
spodarstw domowych będzie rosnąć. 

W pierwszej połowie 2024 roku Grupa 
zamierza uruchomić w ruchu Ziemowit 
w Lędzinach nową instalację do pro-
dukcji ekogroszku o rocznej wydajno-
ści pół miliona ton. Zakład umożliwi 
również tworzenie rozmaitych mie-
szanek energetycznych dostosowanych 
do potrzeb odbiorców. W nowym za-
kładzie będzie produkowany ekogro-
szek Karlik 26+. Obecnie popularny 
wśród odbiorców Karlik wytwarzany 
jest z węgla z Piasta-Ziemowita w na-
leżącym do PGG zakładzie w Woli koło 
Pszczyny. Uruchomienie zakładu w Lę-
dzinach spowoduje, że węgla nie trzeba 
już będzie przewozić do Woli. Do koń-
ca tego roku powinno się zakończyć 
projektowanie nowego zakładu, a bu-
dowa ma rozpocząć się na przełomie 
lat 2022 i 2023. – W pierwszej połowie 
2024 roku inwestycja powinna zostać 
oddana do użytku. Produkcja roczna 
Karlika 26+ po zrealizowaniu tego za-
dania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. 
ton na rok. Powstanie również moż-
liwość tworzenia mieszanek miałów 
energetycznych w ilości kilkuset tysięcy 
ton rocznie – poinformował rzecznik 
PGG. Projekt zakłada wykorzystanie 
wyłączonej z eksploatacji kopalnianej 
infrastruktury oraz pozyskanie nowych 
maszyn i urządzeń. Wybudowane zosta-
ną hale suszenia i paczkowania węgla 
wraz z placami magazynowymi i miej-
scem do rozładunku. Punkt rozładun-
ku węgla z wagonów wraz z systemem 
tworzenia mieszanek energetycznych 
powstaną w pierwszym etapie. Następ-
nym krokiem będzie budowa instalacji 
do produkcji ekogroszku, a kolejnym – 
budowa instalacji paczkowania węgla.

MH

Kwalifikowani Dostawcy Węgla dostarczą surowiec kupiony w e-sklepie

Węgiel z PGG wciąż najtańszy na rynku
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Dopłaty nie tylko do węgla
Od 17 sierpnia gospodarstwa domowe, 
używające do ogrzewania węgla kamien-
nego lub paliw zawierających co najmniej 
85 proc. tego surowca, mogą składać 
w gminach wnioski o wypłatę dodatku wę-
glowego w wysokości 3 tys. złotych. Wnio-
ski będą przyjmowane do 30 listopada. 

Dodatek przysługuje również tym 
gospodarstwom, które już zakupiły wę-
giel. Warunkiem otrzymania dodatku 
jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewa-
nia do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. W Polsce nadal 42 proc. go-
spodarstw domowych korzysta z pieców 
węglowych. Jednocześnie rząd wywiązał 
się z obietnicy przygotowania systemu 
wsparcia także dla wytwórców ciepła 
sieciowego oraz gospodarstw domowych 
używających innych źródeł ogrzewania 
niż węgiel i gaz sieciowy – projekt sto-
sownej ustawy trafił do Sejmu 25 sierp-
nia i prawdopodobnie będzie przyjęty 
na kolejnym posiedzeniu izby. Limit 
wydatków na to wsparcie rząd ustalił 
na 10 mld złotych. Szacuje się, że łącznie 

dodatek do źródeł ciepła otrzyma 
6,5 mln gospodarstw domowych i insty-
tucji publicznych.

BUDŻET DOPŁACI 
DO OGRZEWANIA
W obszarze wsparcia dla odbior-

ców ciepła sieciowego projekt przewi-
duje ustalenie ceny ciepła – tzw. śred-
niej ceny ciepła z rekompensatą – na  
150,95 złotych za GJ netto dla ciepła wy-
twarzanego w źródłach ciepła opalanych 
gazem ziemnym lub olejem opałowym, 
oraz 103,82 złotych za GJ netto dla ciepła 
wytwarzanego w pozostałych źródłach. 
Szacuje się, że ustalenie takich wartości 
oznacza średni wzrost rachunków od-
biorców o 42 proc. Jeżeli realne koszty 
wytwarzania ciepła będą wyższe z po-
wodu wzrostu cen paliw, wytwórcom 
ciepła stosującym wprowadzane ustawą 
ceny będzie przysługiwać rekompensata 
wynikająca z tej różnicy i sprzedanego 
wolumenu. Rekompensata może objąć 
jedynie sprzedaż ciepła dla gospodarstw 
domowych oraz wskazanych w ustawie 

podmiotów: wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, placówek ochrony 
zdrowia, oświaty, szkolnictwa wyższe-
go i nauki, żłobków, klubów dziecięcych, 
kościołów i związków wyznaniowych, 
placówek kulturalnych, straży pożar-
nych, pozarządowych organizacji pożyt-
ku publicznego, spółdzielni socjalnych 
itd. System rekompensat będzie działał 
od 1 października 2022 do 30 kwietnia 
2023 roku. Wnioski o wypłatę rekom-
pensaty i jej rozliczenie mają trafiać 
do właściwego wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta.

DODATEK DLA GAZU,  
DREWNA, OLEJU
Projekt wprowadza też jednorazowe 

dodatki dla gospodarstw domowych, któ-
re ogrzewają się za pomocą kotłów lub 
pieców na biomasę, LPG, olej opałowy 
– przy czym dla otrzymania dodatku 
źródła te muszą być wpisane do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków. Dodatek nie przysługuje gospodar-
stwom domowym objętym pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę do-
datku węglowego. Dodatek wynosi 3 tys. 
złotych w przypadku, gdy głównym źró-
dłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny 
lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem 
drewna kawałkowego. W przypadku 
głównego źródła ciepła na drewno ka-
wałkowe dodatek wynosi 1 tys. złotych. 
Dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zło-
tych, a na olej opałowy – 2 tys. złotych. 
Wnioski o dodatek będą składane do sa-
morządu, który będzie weryfikował ich 
zgodność z wpisem do CEEB. Ponadto 
projekt przewiduje dodatek dla tzw. pod-
miotów wrażliwych, które samodziel-
nie kupują paliwa w celach grzewczych. 
Chodzi o węgiel kamienny, brykiet, pellet 
zawierający co najmniej 85 proc. wę-
gla, biomasę, LPG i olej opałowy. Taki 
dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy 
między zakładanymi średnimi rocznymi 
kosztami zakupu paliwa wykorzysty-
wanego na potrzeby ogrzewania w tym 
roku a uśrednionymi kosztami zakupu 
z ostatnich dwóch lat.

MAK
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Ruda Śląska miastem węgla i stali – brzmi 
jak slogan propagandowy z epoki gier-
kowskiej, jednak jeśli ziszczą się plany 
katowickiego Węglokoksu dotyczące bu-
dowy w mieście stalowni za 5 mld zło-
tych, przynajmniej przez jakiś czas hasło 
to może być w pełni prawdziwe. 

To, jak długo 135-tysięczne miasto 
pozostanie jeszcze ośrodkiem górni-
czym, reguluje – przynajmniej teoretycz-
nie – umowa społeczna dla górnictwa 
z harmonogramem wygaszania kopalń. 
Ośrodkiem hutniczym miasto ma być 
jednak znacznie dłużej – zapowiada 
Węglokoks, który po pełnym przejęciu  
spółek Huta Pokój Profile i Huta Pokój 
Konstrukcje myśli o uruchomieniu w Ru-
dzie Śląskiej już w 2027 roku zeroemi-
syjnej stalowni o zdolności produkcyj-
nej 1 mln ton stali rocznie. Instalacja 
ma powstać na terenie dawnej stalowni 
konwektorowej, a budowa powinna roz-
począć się już w przyszłym roku.

NA STALI MOŻNA ZAROBIĆ

– Dzięki inwestycji zmniejszy się 
import wyrobów stalowych do Polski, 
a co za tym idzie, polepszy się bilans 
handlu zagranicznego i nastąpi akumu-
lacja korzyści finansowych w polskiej 
gospodarce. Zwiększy się bezpieczeń-
stwo i podniesie konkurencyjność pol-
skiej gospodarki oraz stworzone zostaną 
możliwości zagospodarowania terenów 
i rozwoju pracowników – zapowiada 
katowicka spółka. Choć Grupa Węglo-
koks od dawna podkreśla, że jej dzia-
łalność opiera się na czterech filarach: 
górniczym, energetycznym, hutniczym 
i logistycznym, w minionych latach do-
minowało wrażenie, że – mimo zwykle 
dobrych wyników Huty Łabędy – hut-
nicza noga grupy bywa raczej ciężarem 
niż dźwignią rozwoju. Węglokoks zaan-
gażował się w wielomiesięczny proces 
ratowania Walcowni Blach Batory i Huty 
Pokój. Teraz widzi w segmencie hutni-
czym szansę na rozwój i dobry biznes. 
– Projekt ma charakter w pełni bizneso-
wy i na pewno będzie dochodowy – jego 
efektem będzie między innymi zagospo-
darowanie polskiego złomu stalowego, 

a także zabezpieczenie na potrzeby pol-
skiego rynku tańszej stali i produktów 
stalowych – podkreśla wicepremier, mi-
nister aktywów państwowych Jacek Sa-
sin, który w sierpniu przyjechał na pre-
zentację projektu w katowickiej siedzibie 
Węglokoksu, a w Rudzie Śląskiej spo-
tkał się z reprezentantami załogi spółek 
związanych z Hutą Pokój.

SASIN: ODBUDUJEMY 
HUTNICTWO
– Po agresji Rosji na Ukrainę Polska, 

Europa i świat znalazły się w zupełnie 
nowej sytuacji – wielu produktów bra-
kuje, a ceny tych produktów wzrastają. 
Jednym z nich jest stal – dziś w Europie 
jej brakuje, dlatego tak ważne jest dzi-
siaj inwestowanie, w przypadku Pol-
ski, w odbudowę przemysłu stalowego, 
hutnictwa stali. Dzisiaj mamy podjętą 
strategiczną decyzję, aby zainwestować 
pieniądze i aby odbudować hutnictwo 
stalowe – tę część, która jest w rękach 
państwa – zadeklarował Jacek Sasin. 
Jak tłumaczył, zerwanie łańcuchów do-
staw w efekcie pandemii oraz kryzysu 

wywołanego wojną w Ukrainie spowo-
dowało niedobór stali na rynkach eu-
ropejskich i bardzo gwałtowny wzrost 
cen. – Musimy z tymi zjawiskami wal-
czyć i trzeba dzisiaj powrócić do pro-
dukcji stali w Europie. To jest dysku-
sja ogólnoeuropejska – my chcemy się 
w nią wpisać i chcemy też realnie tego 
typu działania podejmować – mówił 
wicepremier. Zapowiedział, że na po-
czątek hutnicze spółki z Grupy Węglo-
koksu dostaną 560 mln złotych dokapi-
talizowania z funduszu reprywatyzacji. 
Przyszłe przychody nowej stalowni 
ze sprzedaży szacuje się wstępnie na 
4,5 mld złotych rocznie, a średnią marżę 
sprzedaży na 8 proc. Połowa produk-
cji ma być przeznaczona na potrzeby 
wewnętrzne hut z Grupy Węglokoksu, 
a pozostała część trafi na rynek. Wraz 
ze stalownią ma powstać również wal-
cownia. Inwestor nie zdradza na razie 
szczegółów dotyczących finansowania 
przedsięwzięcia. Stalownia i towarzy-
sząca jej infrastruktura mogą dać ponad 
2 tys. miejsc pracy.
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Węglokoks chce zbudować stalownię za 5 mld złotych

Ruda Śląska miastem… węgla i stali?

Serial pod tytułem „Nowy blok ener-
getyczny w Jaworznie i co z tego wy-
nikło” trwa w najlepsze. Dla tych, któ-
rzy przegapili kilka ostatnich odcinków 
– krótkie streszczenie. Wybudowany 
przez Tauron za ponad 6 mld złotych 
blok o mocy 910 megawatów w Jaworz-
nie to najnowocześniejsza obecnie jed-
nostka węglowa w polskim systemie 
elektroenergetycznym. 

Uruchomiono ją z opóźnieniem w li-
stopadzie 2020 roku, ale kilka miesięcy 
później wyłączono z powodu awarii. 
Równolegle z pracami naprawczymi 
inwestor (Tauron) i wykonawca (kon-
sorcjum na czele z Rafako) podjęli spór 
o to, kto jest winien oraz kto i ile ma za-
płacić za naprawę. W końcu kwietnia 
tego roku blok znów ruszył, ale pech go 
nie opuścił. Jednocześnie przy udziale 
Prokuratorii Generalnej Tauron i Ra-
fako wypracowały jako takie porozu-
mienie, zgodnie z którym do końca 
października wszystko miało chodzić 
jak w zegarku. Latem zaczęła się me-
dialna przepychanka, w której Rafako 
winę za wadliwą pracę bloku przypi-
sywało złej jakości węgla. Tauron za-
przeczał, jednak w sierpniu blok trzeba 
było zatrzymać z powodu konieczności 
czyszczenia kotła i odżużlacza. Przestój 
miał trwać kilka dni, ale krótko potem 
Tauron ogłosił, że potrwa do 29 sierp-
nia, bo trzeba usunąć wady powstałe 

w leju kotła. Jednocześnie Tauron i Ra-
fako znów podjęły mediacje z udziałem 
Prokuratorii Generalnej.

NIEWŁAŚCIWY WĘGIEL CZY 
BIZNESOWY SZANTAŻ?
Posypały się też dymisje. Na czele 

zawiadującej blokiem spółki Nowe Ja-
worzno Grupa Tauron stanął osobiście 
szef Taurona Paweł Szczeszek, zajmując 
miejsce Sebastiana Goli, który nie tylko 
przestał kierować firmą NJGT, ale i spół-
ką Tauron Wytwarzanie. Natomiast 
ze stanowiskami w zarządzie Tauron 
Polska Energia pożegnali się wicepre-
zesi Jerzy Topolski i Artur Michałowski. 
I gdy wydawało się, że sprawa weszła 
wreszcie na właściwe tory, na hory-
zoncie pojawił się kolejny kryzys –  
26 sierpnia Tauron ogłosił, że zlecił 
wykonawstwo zastępcze prac napraw-
czych bloku w Jaworznie po ich za-
przestaniu przez Rafako, by możliwe 
było dotrzymanie terminu ponownego 
uruchomienia bloku – według Tauro-
na zrealizowano już około 80 proc. ko-
niecznych prac. Rafako odpowiedziało, 
że nadal prowadzi naprawę, a Tauron 
nie ma żadnych podstaw do wdroże-
nia wykonawstwa zastępczego. We-
dług Taurona działania Rafako wpi-
sują się w „prowadzoną od dłuższego 
czasu narrację szantażu biznesowego 
i mają na celu wymuszenie na Tauro-
nie odstąpienia od realizacji kontraktu, 

a w konsekwencji rezygnację z doty-
czących inwestycji gwarancji banko-
wych na kwotę 600 mln złotych”. Ra-
fako zapewniło, że jego pracownicy 
są cały czas obecni na bloku, a spółka 
nie zaprzestała wykonywania prac, 

„pomimo że całkowitą odpowiedzial-
ność za uszkodzenia ponosi zamawia-
jący”. W ocenie Rafako ma to związek 
z „podaniem węgla niespełniającego 
warunków kontraktowych”. Ciąg dalszy 
nastąpi… KR

W tle spór o 600 mln złotych

Dymisje w Tauronie,  
blok w Jaworznie znowu stoi

Wybudowany przez Tauron za ponad 6 mld złotych blok o mocy 910 megawatów w Jaworznie to 
najnowocześniejsza obecnie jednostka węglowa w polskim systemie elektroenergetycznym
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– Ufam w państwa zapewnienia, opar-
te na wnikliwej ocenie sytuacji, że mimo 
trudnych okoliczności związanych z wojną 
w Ukrainie, rosyjskim szantażem paliwo-
wym i narastającym w świecie kryzysem 
Polska nie jest zagrożona brakiem do-
staw energii – napisał prezydent Andrzej 
Duda do uczestników centralnych obcho-
dów Dnia Energetyka, które odbyły się  
12 sierpnia w siedzibie spółki PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna w Beł-
chatowie. Dzień Energetyka od ponad 30 
lat świętowany jest w okolicach 14 sierp-
nia, kiedy przypada rocznica męczeńskiej 
śmierci patrona polskich energetyków, św. 
Maksymiliana Kolbego.

Gospodarz tegorocznych obchodów – 
spółka PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna – pokrywa blisko 40 proc. 
krajowego zapotrzebowania na prąd. 
W liście do energetyków z Bełchatowa 
prezydent podkreślił, że dzięki ich sta-
raniom polski system energetyczny jest 
stabilny, a stanowiące jeden z filarów 
bezpieczeństwa narodowego bezpie-
czeństwo energetyczne jest chronione. 
– Jestem pełen uznania dla poczynio-
nych inwestycji służących modernizacji 
naszego sektora energetycznego oraz 
dla strategicznego myślenia i podjętych 
przedsięwzięć, dzięki którym – w odróż-
nieniu od wielu krajów Unii Europejskiej 
– udało się nam znacząco zwiększyć dy-
wersyfikację źródeł i kierunków dostaw 
surowców energetycznych. Suweren-
ność energetyczna Polski jest niezwykle 
cennym dobrem. Ogromne znaczenie 
mają w tym względzie nasze rodzime 
zasoby. Bełchatów jest tego znakomi-
tym przykładem – napisał Andrzej Duda. 
Okolicznościowy list nadesłał też pre-
mier Mateusz Morawiecki. – Wszyscy 
jesteśmy świadomi, że 24 lutego roz-
począł się nowy, niełatwy rozdział pla-
nowania przyszłości nie tyko krajowej, 
ale i europejskiej energetyki. Agresja 
Rosji na Ukrainę pokazała, jak wysoce 
niebezpieczne jest uzależnienie gospo-
darek od paliw kopalnych z kierunku 
wschodniego. Jako Europa stoimy więc 
w obliczu nowych okoliczności i nowych 
wyzwań. Jestem przekonany, że również 
Państwa wieloletnie doświadczenie oraz 
wysokie kompetencje będą wspierać ten 
proces i przyczynią się do wypracowa-
nia rozwiązań w największym stopniu 
służącym Polakom – napisał szef rządu.

GOTOWI NA NABE
Temat wojny w Ukrainie i suweren-

ności energetycznej poruszył również 
prezes PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna Andrzej Legeżyński, 
zwracając przy tym uwagę na toczący 
się proces transformacji energetycznej, 
w tym tworzenie Narodowej Agencji 
Bezpieczeństwa Energetycznego. W jego 
opinii NABE pozwoli na sprawiedliwą 
transformację energetyki przy jedno-
czesnym zapewnieniu pokrycia krajo-
wego zapotrzebowania na prąd przez 

krajowych wytwórców. – Ministerstwo 
Aktywów Państwowych powierzyło PGE 
realizację zadania, jakim jest powołanie 
NABE, a naszej spółce rolę integratora 
w ramach Narodowej Agencji Bezpie-
czeństwa Energetycznego. To odpowie-
dzialne i zarazem ambitne wyzwanie, 
nad którym intensywnie pracujemy. 
Spółki energetyczne z udziałem Skarbu 
Państwa są przygotowane do przepro-
wadzenia procesu wydzielenia akty-
wów węglowych. Trwają prace zwią-
zane ze zmianą struktury Grupy, w tym 
także sprawy formalne i prawne, które 
pozwolą nam funkcjonować jako au-
tonomiczna spółka. Przeszliśmy przez 
najważniejsze zagadnienia związane 
z finansowym i operacyjnym wyodręb-
nieniem – zapewnił Andrzej Legeżyński.

PRACA ENERGETYKA – SŁUŻBĄ
W obchodach Dnia Energetyka 

w Bełchatowie, zorganizowanych po raz 
pierwszy po dwuletniej przerwie spowo-
dowanej pandemią, obok przedstawicieli 
rządu i PGE uczestniczyli między innymi 
parlamentarzyści, ludzie nauki i związ-
kowcy. Ważną częścią ogólnopolskich 
obchodów była także doroczna, orga-
nizowana od 37 lat pielgrzymka środo-
wiska energetyków, elektryków i elek-
troników na Jasną Górę. Uczestniczyli 
w niej prezesi i dyrektorzy zakładów 
energetycznych, przedstawiciele zarzą-
dów i spółek oraz związkowcy. Wraz 
z czynnymi zawodowo pracownikami 
branży z rodzinami do Częstochowy 
przybyli emeryci i renciści. Mszy dla 
uczestników pielgrzymki przewodni-
czył ordynariusz rzeszowski, biskup Jan 
Wątroba, który podkreślił w homilii, 

Prezydent: Ufam, że Polska nie jest zagrożona brakiem dostaw energii

Stabilna energetyka  
filarem bezpieczeństwa

Prezydent Andrzej Duda: – Ufam w państwa zapewnienia, oparte na wnikliwej ocenie sytuacji, że mimo trudnych okoliczności związanych z wojną w Ukrainie, 
rosyjskim szantażem paliwowym i narastającym w świecie kryzysem Polska nie jest zagrożona brakiem dostaw energii
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że praca zawodowa energetyków ma wy-
miar służby drugiemu człowiekowi i oj-
czyźnie – służby, która przyczynia się 
do poczucia bezpieczeństwa wszystkich 
Polaków. Jak mówił przewodniczący or-
ganizującego pielgrzymkę Katolickie-
go Stowarzyszenia Energetyków „Na-
zaret” Dawid Ziemiński, wobec wciąż 

rosnącego zapotrzebowania na prąd 
przed branżą energetyczną stoi dziś 
wiele wyzwań – chodzi o zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
jego energetycznej suwerenności, ren-
towności produkcji prądu oraz rozwój 
nowych technologii.

 WOW

Po dziewięciu godzinach akcji 26 sierpnia 
ratownicy dotarli do górnika zasypane-
go w kopalni Knurów-Szczygłowice, Ruch 
Knurów. Lekarz stwierdził jego zgon.

Do wypadku doszło o godz. 9.40 
w Ruchu Knurów połączonej kopalni 

Knurów-Szczygłowice. 40-letni górnik 
został zasypany w chodniku podściano-
wym ściany 28, 850 metrów pod ziemią 
w czasie pracy przy likwidacji chodnika. 
Górnik miał 40 lat, osierocił dwójkę dzie-
ci w wieku 6 i 11 lat. 

 •
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Międzynarodowe Targi Górnictwa, Prze-
mysłu Energetycznego i Hutniczego EXPO 
Katowice to wydarzenie nie tylko presti-
żowe, ale i widowiskowe – wystawcy pre-
zentują między innymi potężne górnicze 
kombajny, lokomotywy i kolejki do pod-
ziemnego transportu, obudowy wyrobisk, 
przenośniki i wiertnice, zaawansowane 
systemy automatyki i sterowania oraz roz-
maite innowacje. 

Targowa oferta potwierdza, że kierun-
ki rozwoju w dziedzinie maszyn i urzą-
dzeń górniczych to przede wszystkim 
dalsza informatyzacja, automatyzacja 
i mechanizacja. Polscy producenci szczy-
cą się tym, że ich rozwiązania to często 
innowacje na skalę światową, cieszące się 
rosnącym zainteresowaniem za granicą. 
W tym roku targi wracają z rozmachem 
po trzyletniej pandemicznej przerwie. 
Między 6 a 9 września w Międzynarodo-
wym Centrum Kongresowym oraz na te-
renie wystawowym przed halą Spodka 
zaprezentują się wiodący producenci 
węgla, maszyn i urządzeń górniczych, 
firmy usługowe oraz jednostki naukowo-
-badawcze. Organizatorzy są przekonani, 
że targi odwiedzą tysiące obserwatorów 
z kraju i zagranicy. Wydarzeniu będą to-
warzyszyć konferencje, panele tematycz-
ne oraz konkursy. W samym Spodku pod-
czas targów będą się odbywały rozgrywki 
mistrzostw świata w piłce siatkowej.

MNIEJ MASZYN,  
WIĘCEJ MULTIMEDIÓW
– Od ostatnich edycji targów kształtu-

je się tendencja, że wystawcy coraz bar-
dziej idą w pokazywanie swojej oferty 
w multimediach, więc stoiska stają się 
mniejsze. Ponieważ coraz mniej przyjeż-
dża maszyn i urządzeń, potrzeba mniej 
powierzchni; jednak wciąż jest to bardzo 
bogata oferta – podkreśla prezes organi-
zującej targi spółki EXPO Katowice Iwo-
na Gramatyka. Wśród głównych celów 
tegorocznej, 19. edycji targów jest po-
kazanie maszyn i urządzeń, które będą 
służyły polskiemu górnictwu tak długo, 

jak węgiel będzie ważnym komponentem 
w miksie energetycznym. – Chcemy poka-
zać też, co firmy, które powstały na bazie 
produkcji maszyn i urządzeń górniczych, 
proponują dla wytwarzania zielonej 
energii. I – co ważne dla mieszkańców 
Śląska – chcemy pokazać, jak firmy, ko-
jarzone dotąd z produkcją dla górnictwa 
lub usług okołogórniczych, zmieniają 
profil produkcji, zmieniając tym samym 
miejsca pracy – wyjaśnia prezes. W tym 
roku swoją ofertę zaprezentuje ponad  
200 wystawców reprezentujących kilka-
set firm z 13 krajów, w tym po raz pierw-
szy ze Stanów Zjednoczonych oraz Indii. 
Targom będą towarzyszyły między inny-
mi 5. Polski Kongres Górniczy (koordy-
nowany przez Politechnikę Śląską), kon-
ferencja Silesian Energy Storage Forum 
(organizowana przez Instytut Techniki 
Górniczej KOMAG) oraz konferencja „Me-
tan z kopalń węgla kamiennego”. Wśród 
imprez towarzyszących będą konkursy: 
dla wystawców – „Innowacyjny Produkt 
& Technologie EXPO Katowice” i dla 

studentów uczelni wyższych oraz stu-
denckich kół naukowych – „Innowacje 
w Przemyśle EXPO Katowice”, przygo-
towany przez organizatora targów oraz 
miesięcznik naukowo-techniczny Napędy 
i Sterowanie.

BURZA MÓZGÓW DLA 
PRZYSZŁOŚCI GÓRNICTWA
Tegoroczne targi górnicze zyskały 

szerszą niż dotąd formułę i nowe seg-
menty wystawiennicze. Pod wiodącą 
nazwą Międzynarodowe Targi EXPO 
Katowice – Targi Górnictwa, Przemy-
słu Energetycznego i Hutniczego w tym 
samym miejscu i terminie odbędą się 
także: Targi B2Energy, Targi EcoDom 
oraz Targi Maszyn i Urządzeń. Przez trzy 
targowe dni zaplanowano pokazy ratow-
ników z Centralnej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Bytomiu, w tym szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy oraz po-
kazy grupy wysokościowej CSRG. Waż-
nym wydarzeniem będzie towarzyszą-
cy Targom 5. Polski Kongres Górniczy, 

organizowany pod hasłem „Przemysł 
górniczy XXI wieku – jak poszukiwać, 
wydobywać i przetwarzać surowce mi-
neralne i energetyczne, chroniąc klimat 
i środowisko?”. – To najważniejsze spo-
tkanie przedstawicieli nauki i przemy-
słu w obszarze górnictwa. Za każdym 
razem kongres organizuje inna uczelnia. 
W związku z tym, że w naszym kraju 
mamy trzy uczelnie zajmujące się gór-
nictwem: Akademię Górniczo-Hutniczą 
z Krakowa, Politechnikę Wrocławską 
i Politechnikę Śląską, a w 2017 roku 
to wydarzenie organizowała AGH, te-
raz przyszła kolej na Politechnikę Ślą-
ską – wyjaśnił wiceprzewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego, prof. Marcin 
Lutyński. Górnicze spotkanie targowe 
w Katowicach ma już blisko 40-letnią 
tradycję – w tym czasie stało się swoistą 
śląską marką i jedną z wizytówek re-
gionu. Do stolicy Górnego Śląska przy-
jeżdżają przedstawiciele największych 
górniczych potentatów z wielu krajów.
 MH

6–9 września Katowice znów będą stolicą górniczego świata

Międzynarodowe Targi EXPO Katowice 
– górnictwo na światowym poziomie

Mimo gigantycznego kryzysu energetycz-
nego, z jakim boryka się Europa, rekor-
dowo wysokich cen surowców energe-
tycznych oraz realnego ryzyka przerw 
w dostawie energii w wielu europejskich 
krajach instytucje unijne nadal procedu-
ją Fit for 55 (Gotowi na 55 proc.) – pa-
kiet regulacji służących realizacji nowe-
go unijnego celu redukcji emisji CO2 do  
2030 roku, o 55 proc. wobec roku 1990. 

W czerwcu najważniejsze projekty 
wchodzące w skład pakietu poparły Parla-
ment Europejski i Rada Unii Europejskiej. 

Wciąż jednak dokładnie nie wiadomo, ile 
wdrożenie pakietu ma kosztować, choć 
Komisja Europejska już dwa lata temu 
miała przedstawić stosowne wyliczenia. 
– Według naszej wiedzy komisja nie wy-
konała tego warunku do dzisiaj. Rodzi 
się zatem pytanie, czy przedmiotowe jest 
ustalanie zapisów pakietu Fit for 55 z Ko-
misją Europejską w sytuacji, gdy nieznane 
są koszty wdrożenia pakietu – napisał 
24 sierpnia do premiera Mateusza Mo-
rawieckiego przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność, Jarosław Grzesik.

NAJPIERW ANALIZA,  
POTEM DECYZJA

Związek zaapelował do szefa rządu 
o pilne przedstawienie analizy skutków 
społecznych i gospodarczych wdrożenia 
pakietu Fit for 55. W ocenie związkow-
ców zasadne jest pytanie, czy nie nale-
żałoby zawiesić procedowania pakietu 
do czasu przedstawienia odpowiednich 
analiz społeczno-gospodarczych przez 
KE. W liście do premiera Morawieckiego 
Jarosław Grzesik pyta również, czy pol-
ski rząd dysponuje własnymi analizami 

kosztów osiągnięcia celów zapisanych 
w unijnym pakiecie, którego najważniej-
sze elementy to radykalne zwiększenie 
opodatkowania wszelkich paliw kopal-
nych oraz podniesienie cen uprawnień 
do emisji CO2. Projekt zakłada, że system 
opłat za emisje miałby zostać rozszerzo-
ny na transport drogowy, morski i lotni-
czy oraz na budownictwo i ogrzewanie 
budynków. Fit for 55 przewiduje rów-
nież między innymi zakaz sprzedaży 
w UE samochodów z silnikami spalino-
wymi od 2035 roku.

HK
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Czy nas na to stać?

Iwona Gramatyka, prezes organizującej targi spółki EXPO Katowice: Od ostatnich edycji targów kształtuje się tendencja, że wystawcy coraz bardziej idą 
w pokazywanie swojej oferty w multimediach, więc stoiska stają się mniejsze. Ponieważ coraz mniej przyjeżdża maszyn i urządzeń, potrzeba mniej powierzchni; 
jednak wciąż jest to bardzo bogata oferta 
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Zmiany klimatyczne, nieroztropne rozpo-
rządzanie zasobami wodnymi i nieskoor-
dynowane działania rządów mogą okazać 
się przyczyną jednego z najpoważniej-
szych problemów współczesnego świata.

Zatrucie Odry i konsekwencje kryzy-
su ekologicznego, jaki ma miejsce w Pol-
sce od końca lipca tego roku, są jeszcze 
nie do oszacowania. Tysiące martwych 
ryb, ptaków i innych zwierząt, ale także 
zniszczony cały ekosystem jednej z naj-
większych polskich rzek może nam tylko 
uzmysłowić, jak bardzo jesteśmy zależni 
od czystej wody, a także jak łatwo i szyb-
ko może dojść do katastrofy, z której pod-
niesienie się będzie trwać wiele lat. O ile 
w ogóle będzie możliwe, bo choć dostęp 
do czystej, słodkiej wody wydaje się wie-
lu z nas oczywisty – to wcale taki nie jest.

OGRANICZONE ZASOBY WODNE. Polska zaj-
muje ostatnie miejsce w Unii Europej-
skiej pod względem dostępności zaso-
bów wodnych, szacuje się, że wynosi on 
około 1,6 tys. m3 wody na mieszkańca. 
Dla porównania – średnia unijna jest 
trzykrotnie wyższa. Zasoby wodne w na-
szym kraju są więc bardzo liche, a upal-
ne lata, łagodne zimy ze znikomymi opa-
dami śniegu i nawracające okresy suszy 
powodują problemy nie tylko zwykłych 
ludzi, ale widocznie oddziałują także 
na rolników i cały przemysł spożywczy.

Około 97 proc. wody w Polsce pocho-
dzi z opadów atmosferycznych. Jednak 
w dużej części nie są one magazynowane, 
a w połączeniu z długimi okresami wyso-
kich temperatur, które zaczynają się już 
wiosną i trwają latem, skutkują bardzo 
niskimi poziomami wody w rzekach.

PUSTYNNIENIE EUROPY. Pustynnienie Sta-
rego Kontynentu staje się powszechnym 
zjawiskiem. Ryzyko to staje się najpo-
ważniejsze w południowej Portugalii, 
Hiszpanii, południowych Włoszech, po-
łudniowo-wschodniej Grecji, na Malcie, 
Cyprze oraz w obszarach graniczących 
z Morzem Czarnym w Bułgarii i Rumu-
nii. Naukowcy wskazują, że te obszary 
narażone są na zasolenie, erozję gle-
by, utratę węgla organicznego w glebie, 
utratę bioróżnorodności i osuwiska. Pro-
blem jest na tyle palący, że w 2015 roku 

państwa członkowskie UE zobowiązały 
się do osiągnięcia neutralności degrada-
cji gleby w UE do 2030 roku. Działania 
wydają się jednak nieskoordynowane 
oraz pozbawione jasnej i wspólnej wizji 
tego, w jaki sposób osiągnąć założone 
cele.

Z CZEGO WYNIKA PUSTYNNIENIE? Główne 
przyczyny pustynnienia to działalność 
człowieka i zmieniający się klimat. 
Nadmierne i nieefektywne korzysta-
nie z wody, wylesianie, uszkadzanie 
roślinności w połączeniu z niespójną 
polityką wodną są gotowym przepisem 
na katastrofę.

Jednocześnie wraz ze wzrostem 
średnich rocznych temperatur, wzro-
stem intensywności i częstotliwości susz 
oraz upałów związanych ze zmianami 
klimatycznymi dochodzi do degrada-
cji suchych terenów, czyli pustynnienia 
i erozji. Z kolei samo pustynnienie także 
wpływa na zmiany klimatyczne, co skut-
kuje utratą bioróżnorodności.

Naukowcy przewidują, że w niektó-
rych regionach UE, na przykład w Hisz-
panii, temperatury do końca wieku 
wzrosną o 2 stopnie Celsjusza, a letnie 
opady zmniejszą się o 50 proc. lub wię-
cej. Jednocześnie szacuje się, że liczba 
dni upalnych wzrośnie w większości 
regionów lądowych.

CO MOŻEMY JESZCZE ZROBIĆ? Dobra wia-
domość jest jednak taka, że wciąż mamy 
pole do działania. Konieczne jest jed-
nak bardziej zintegrowane podejście 
– nie tylko na szczeblach lokalnych 
czy krajowych, ale także europejskich 
i światowych.

Dobrym przykładem jest projekt 
zrealizowany na Sycylii, w którym 
w celu zwalczania pustynnienia usta-
bilizowano zbocza, wzbogacono glebę 
i zapewniono lepszy jej drenaż. Takie 
działania doprowadziły do złagodzenia 
erozji, zwiększenia bioróżnorodności 
i poprawy stanu gruntów. Z kolei w Por-
tugalii przeprowadzono nasadzenie 

lasu sosnowego na wcześniej niepro-
duktywnych, piaszczystych glebach. 
Gleba została wzbogacona w materię 
organiczną, poprawiła się jakość zie-
mi i wzmocniła ochrona gleby przed 
erozją.

Oprócz oczywistej walki ze zmiana-
mi klimatycznymi kraje mogą regulować 
nadużywanie i nieefektywne wykorzy-
stywanie wody, zwłaszcza w przemyśle. 
Kolejnym krokiem powinno być odbu-
dowywanie zniszczonego ekosystemu. 
W dłuższej perspektywie taka polityka 
nie tylko spowalnia zmiany klimatyczne, 
ale także daje miejsca pracy i zwiększa 
bezpieczeństwo żywnościowe.

Do tego jednak konieczne jest roz-
wiązywanie także bieżących, palących 
problemów środowiska, współpraca 
na wszystkich poziomach i silne zaan-
gażowanie społeczności. A w tych kwe-
stiach jest jeszcze wiele do zrobienia.

 HANNA KRZYŻOWSKA

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

Ekologiczne wiadomości

Pustynnienie – istotny problem, który jest marginalizowany

Woda – dobro deficytowe

Pustynnienie Starego Kontynentu staje się powszechnym zjawiskiem. Ryzyko to staje się najpoważniejsze w południowej Portugalii, Hiszpanii, południowych 
Włoszech, południowo-wschodniej Grecji, na Malcie, Cyprze oraz w obszarach graniczących z Morzem Czarnym w Bułgarii i Rumunii
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RZĄD KAMBODŻY WSTRZYMUJE WYCINKĘ LASU 
PHNOM TAMAO. Premier Kambodży zain-
terweniował, żeby powstrzymać nisz-
czenie lasu Phnom Tamao. Stało się 
to jednak dopiero po tym, gdy dewelo-
perom udało się wykarczować od 500 
do 600 hektarów. Ponad połowa lasu 
została podzielona między politycznie 
powiązanych potentatów, co wywołało 
powszechne potępienie ze strony eko-
logów, działaczy ekologicznych i opinii 
publicznej. Niestety już wyrządzone 
szkody są ogromne.
RZADKI KOLIBER ODKRYTY NA NOWO W KOLUM-
BII. Koliber występujący tylko w ko-
lumbijskich górach Sierra Nevada de 
Santa Marta był ostatnio widziany 
w 2010 roku, a naukowcy obawiali się, 
że gatunek mógł wyginąć, ponieważ 

zamieszkiwane przez niego lasy tropi-
kalne zostały w dużej mierze wykarczo-
wane na potrzeby rolnictwa. Ornitolo-
dzy świętują jednak ponowne odkrycie 
Campylopterus phainopeplus po tym, 
jak doświadczony lokalny obserwator 
ptaków uchwycił go na zdjęciu. To dopie-
ro trzeci przypadek udokumentowania 
gatunku: pierwszy miał miejsce w 1946, 
a drugi w 2010 roku, kiedy naukowcy 
wykonali pierwsze zdjęcia tego kolibra 
na wolności.
DAWNA „DROGA ŚMIERCI” RAJEM DLA DZIKIEJ 
PRZYRODY. Stroma i wąska droga na pół-
noc od La Paz w Boliwii była miejscem, 
gdzie niegdyś ginęło nawet 300 osób 
rocznie. Od czasu budowy bezpiecz-
niejszej drogi w 2007 roku ruch uliczny 
spadł o 90 proc., a na miejsce powróciły 

dzikie zwierzęta. Naukowcy umieścili fo-
topułapki w okolicach drogi i zauważyli  
16 gatunków średnich i dużych ssaków, 
w tym niedźwiedzia andyjskiego i jelenia 
karłowatego, a także 94 gatunki ptaków.
ZAGROŻONA TRAWA MORSKA. Nowe badania 
pokazują, że trawy morskie, a nie rafy 
koralowe, są łowiskami chętniej wybie-
ranymi przez wiele gospodarstw rybac-
kich w czterech krajach regionu Indo-Pa-
cyfiku. Rybacy w Kambodży, Tanzanii, 
Indonezji i Sri Lance stwierdzili, że łąki 
trawy morskiej są łatwiej dostępne niż 
rafy koralowe, często nie wymagają ko-
rzystania z łodzi i nie uszkadzają sprzętu 
wykorzystywanego do połowów. Jednak 
trawy morskie na całym świecie zni-
kają w tempie porównywalnym z rafa-
mi koralowymi i tropikalnymi lasami 

deszczowymi, co oznacza, że tracimy 
co roku nawet 7 proc. ich powierzch-
ni. Badanie wskazuje, jak istotne jest 
bardziej świadome zarządzanie taki-
mi siedliskami morskimi, aby zapew-
nić ich zrównoważony rozwój dla ży-
cia morskiego i ludzi, którzy są od nich 
uzależnieni.
PŁYWAJĄCA PLATFORMA BLOWHOLE MOŻE GENE-
ROWAĆ ENERGIĘ Z FAL. Firma Wave Swell 
Energy opracowała przenośną platformę 
morską zdolną do generowania energii, 
która w odpowiednich warunkach mo-
głaby zasilać nawet 200 domów. Turbina 
wytwarzająca energię z fal oceanicznych 
jest jednokierunkowa, co upraszcza kon-
strukcję, obniża koszty i generuje więcej 
mocy. 
 •
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Ford postanowił przyciągnąć do swoje-
go pick-upa F150 wszystkich. Pojawiła 
się więc wersja wspierająca osoby LGBT, 
w niezwykle tęczowych kolorach. Nie była 
przeznaczona do sprzedaży, ale przygo-
towana na Goodwood Festival of Speed. 
Oficjalne oznaczenie to VGR, czyli Very 
Gay Raptor. Skoro samochód został przy-
gotowany na festiwal prędkości, to zbyt 
delikatny być jednak nie mógł. Pod maską 
ma trzylitrowy silnik twin-turbo EcoBoost 
V6, który ma moc 288 KM i maksymalny 
moment obrotowy 491 Nm. 

Prawdziwym macho jest jednak naj-
nowszy Raptor R, którego sercem jest 
nowy, 5,2-litrowy doładowany silnik V8, 
który generuje 700 KM i 868 Nm mo-
mentu obrotowego. Budując tę wersję, 
dział Ford Performance skorzystał z naj-
mocniejszego silnika w swojej ofercie, 
wcześniej znanego z Mustanga Shelby 
GT500®, optymalizując go pod kątem 
osiągów terenowych na poziomie Rap-
tora i wytrzymałości zgodnej z dumną 
dewizą „Built Ford Tough”. W rezultacie 
otrzymano najbardziej dynamiczny do-
ładowany silnik V8, jaki można znaleźć 
w produkcyjnym pick-upie.

Ford Performance zmienił cha-
rakterystykę doładowania silnika V8 
i zainstalował nowe koło pasowe, aby 
zoptymalizować jego moc pod kątem 
wykorzystania w jeździe terenowej, 

zwiększając tym samym moment obro-
towy w niskim i średnim zakresie obro-
tów. Zmiany te pomagają Raptorowi R 
zwiększyć swoje możliwości przy pręd-
kościach, z którymi klienci najczęściej 
pokonują trasy terenowe.

Ten samochód wejdzie na rynek, 
a w zasadzie już zaczął wchodzić – Ford 
rozpoczął zbieranie zamówień w USA, 
ale produkcja rozpocznie się dopiero 
pod koniec 2022 roku w Dearborn Truck 
Plant. 

NOWY LEXUS WPROWADZI 
NOWY RODZAJ NAPĘDU 4 X 4
Lexus opracował zupełnie nowy 

system Direct4, stworzony z myślą o ca-
łej gamie samochodów elektrycznych 
na baterie oraz autach hybrydowych 
następnej generacji. Wykorzystuje on 
układ e-Axle. Przedni silnik elektrycz-
ny został zamontowany między silni-
kiem benzynowym a skrzynią biegów. 
Z tyłu zastosowano układ e-Axle o mocy 
80 kW (109 KM) i kompaktowej kon-
strukcji. W jego skład wchodzą silnik, 
przekładnia oraz moduł jednostki steru-
jącej (ECU). Niewielkie rozmiary układu 
pozwoliły zachować przestronność kabi-
ny i bagażnika.

Układ Direct4 zostanie premie-
rowo zastosowany w piątej generacji 
Lexusa RX w najmocniejszej wersji RX 
500h. W tym modelu po raz pierwszy 

połączono turbodoładowany, benzyno-
wy silnik, sześciobiegową skrzynię au-
tomatyczną z układem hybrydowym. 
Łączna moc układu wynosi aż 371 KM.

System Direct4 idealnie pasuje 
również do aut elektrycznych. Jego 
działanie w tym typie napędu opiera 
się na czujnikach modułu ECU, które 
zbierają informacje, oceniają i reagują 
na szereg czynników, w tym prędkość 
pojazdu, kąt skrętu i siły, jakie działają 
na samochód. Na podstawie tych da-
nych obliczany jest wymagany moment 
obrotowy przekazywany na każdą z osi, 
przy zapewnieniu maksymalnej przy-
czepności. Rozkład momentu obrotowe-
go pomiędzy osiami może być realizo-
wany w zakresie od 0 do 100 proc. lub 
od 100 do 0 proc. w ciągu milisekund 
– to zdecydowanie szybciej niż w przy-
padku jakiegokolwiek systemu mecha-
nicznego. Direct4 poprawia również 
precyzję pracy układu kierowniczego. 
Pierwszym w pełni elektrycznym au-
tem Lexusa z systemem Direct4 będzie 
Lexus RZ 450e.

PEŁNY AKUMULATOR 
W MINUTĘ? PRZY WYMIANIE 
TO MOŻLIWE
Lata temu, kiedy elektromobilność 

dopiero zaczynała swoje harce, Renault 
zauważyło, że ładowanie baterii trwa 
zbyt długo, i zaczęło myśleć o stacjach 
wymiany pustych zestawów baterii 
na naładowane. Pomysłu nie zrealizo-
wano, ale dziś wracają do tej koncepcji 
inne firmy.

Na początku tego roku należąca 
do CATL spółka Contemporary Amperex 
Energy Service Technology Ltd. (CAES) 
zaprezentowała system Evogo. Tworzą 
go niewielkie, zajmujące według firmy 
trzy standardowe miejsca parkingowe 
stacje, zawierające punkt automatycz-
nej wymiany akumulatorów i magazyn 
na 48 modułów bateryjnych. W pełni 
automatyczna i sterowana za pomocą 
aplikacji na smartfona operacja trwa 
minutę.

Standaryzowane moduły bateryjne 
mają dawać zasięg 200 km i w typowym 
samochodzie mają się mieścić dwa lub 
trzy. 

Pewnym problemem jest oczywiście 
to, że opcja wymiany baterii wymaga 

specjalnej budowy samochodu z dostę-
pem do baterii od spodu i możliwością 
wymontowania zestawów, które mu-
szą być ściśle określonych rozmiarów. 
Inaczej mówiąc – ten system wymaga 
specjalnie dla niego zbudowanych aut. 
Pierwszym był minivan Bestune NAT. 
CATL zapowiadało jednak, że będzie 
się starało przekonać do tej koncepcji 
inne marki. Wygląda na to, że udało 
się to z samochodami NIO. Niedawno 
koncern ten poinformował o decyzji 
budowy w rejonie Budapesztu za-
kładu, który ma wytwarzać rocznie  
240 stacji wymiany baterii. Firma nie 
podała, że system pochodzi od CATL, ale 
wygląda i działa podobnie – sterowana 
ze smartfona automatyczna stacja wy-
mienia baterie w ciągu kilkudziesięciu 
sekund.

W Chinach do końca ubiegłego roku 
NIO uruchomiło 700 punktów wymiany 
baterii (z czego 150 przy autostradach), 
w których wykonano ponad 253 mln 
wymian. Do roku 2025 firma chce mieć 
łącznie 4000 stacji wymiany w różnych 
krajach świata. 

Do tego samego roku NIO planuje 
wejście na 25 rynków. Podbój Europy 
koncern rozpoczął w ubiegłym roku 
od wprowadzenia swoich aut do Nor-
wegii. W tym roku pierwsze samochody 
i stacje wymiany akumulatorów mają 
trafić do Niemiec, Holandii, Szwecji 
i Danii. 

Prace nad systemem wymiany ba-
terii rozpoczęła także w Japonii spółka 
Commercial Japan Partnership Tech-
nologies Corporation (CJPT) (założona 
w 2021 roku przez Toyotę, Isuzu i Hino) 
we współpracy z Yamato Transport. 
W ramach wspólnego projektu firmy 
chcą zaprojektować modułowe zestawy 
bateryjne, stacje ich wymiany, a także 
samochody dostawcze wykorzystujące 
te zestawy. 

Nieco wcześniej Toyota poinformo-
wała także o rozpoczęciu prac nad in-
nymi kartridżami, w których magazyno-
wany ma być wodór. Mają one w szybki 
sposób umożliwić wymianę pustego 
kartridża na pełny – bez potrzeby wjeż-
dżania na stacje czy korzystania ze spe-
cjalnych urządzeń. Będzie to wyglądało 
trochę jak wymiana baterii w latarce.

 JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

Produkcja rozpocznie się dopiero pod koniec 2022 roku w Dearborn Truck PlantFord postanowił przyciągnąć do swojego pick-upa F150 wszystkich
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Od macho do LGBT

Układ Direct4 zostanie premierowo zastosowany w piątej generacji Lexusa RX 500h
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Mówi się, że nieszczęścia chodzą para-
mi. Ale czasem zdarza się też, że przy-

chodzą chmarą. Wydawać się mogło, 
że Maciek miał wszystko. Jeszcze na stu-
diach zamiast pracować w restauracji czy 
za barem, załapał się na praktyki w biu-
rze deweloperskim. Choć jego pierwsze 
własne biznesy zakończyły się klapami, 
był nieugięty i pracował nad kolejnymi 
pomysłami. Aż udało mu się dopiąć swe-
go i w czasie, gdy duże przedsiębiorstwa 
upadały, jego niewielka firma szła jak 
burza. Zresztą działał tak ze wszystkim 
– próbował i rozpracowywał temat tak 
długo, aż uzyskał obrany cel.

Podobnie było z jego narzeczoną. 
Ankę poznał przypadkiem w sklepie, przy 
kasie, gdy zapomniała portfela. Zaofero-
wał, że zapłaci za jej zakupy w zamian 
za kawę. Choć wtedy się zgodziła, to cho-
dził za nią przez kolejne miesiące, aż do-
strzegła w nim kogoś więcej niż kolegę.

I ta sielanka trwała kilka lat, ale gdy 
zaczęło się sypać, to całościowo. Tamten 
poranek zaczął się dziwnie. Maciek jak 
co dzień jechał do biura na rowerze, gdy 
nie wiadomo skąd pod koła wyskoczył 
mu niewielki, brązowy pies. Zahamo-
wał gwałtownie, ale uderzony zwierzak 
zaskomlał i uciekł na bok, a on upadł 
na lewą rękę. Tego dnia jak na nieszczę-
ście nie miał także ubrań na zmianę 
w pracy, więc spotkanie z ważnym klien-
tem musiał poprowadzić pochlapany 

błotem. Spotkanie zresztą okazało się 
nieporozumieniem. Bardzo na nie li-
czył, bo ostatnie miesiące były bardzo 
chude. Chodził więc zły jak osa, na do-
datek z obolałą ręką. Wtedy też zadzwo-
niła do niego pani Beatka sprzątająca 
jego mieszkanie, żeby poinformować, 
że chyba doszło do włamania, bo znik-
nęło dużo osobistych rzeczy. Anka nie 
odbierała telefonu, więc szybko wyszedł 
z biura, żeby podjechać do domu. I wte-
dy zauważył, że kudłaty psiak z ocza-
mi jak dwa błyszczące węgielki dalej 
na niego czekał. Pogłaskał go po głowie 
i odniósł wrażenie, że na swój psi sposób 
się do niego uśmiechnął. Maciek nigdy 
nie miał psa. Zawsze chciał, ale jego ma-
rzenie było zbywane przez rodziców, 
a jako dorosły czuł, że nie mógłby mu 
poświęcić odpowiedniej ilości czasu.

Ku jego zdziwieniu, gdy dojechał pod 
dom, pies dobiegł chwilę po nim. Stanął 
obok i gapił się na to samo, co Maciek – 
jego narzeczona pakowała do samocho-
du, już uprzednio wypchanego rzeczami, 
wielką walizkę. Anka podeszła do niego 
powiedzieć tylko, że to nie miało szans 
zadziałać i bardzo jej przykro. A Maciek 
poczuł tylko wzbierający ból – ten w klat-
ce piersiowej i ten w uszkodzonej ręce. 
Wydukał tylko kilka nieskładnych słów 
i wszedł do opustoszałego domu.

Pies stanął za nim niepewnie. Właści-
wie powinien go odwieźć do schroniska 

– pomyślał – bo z kolejnego wypadku 
może nie wyjść cało. Ból narastał, ręka 
pulsowała, wizyta u lekarza wydawała 
się już nieunikniona. Zresztą słusznie, 
bo na pogotowiu okazało się, że dwie 
kości śródręcza są pęknięte. Wychodząc 
po kilku godzinach, zauważył, że pies 
nadal na niego czeka. I wtedy zobaczył, 
że też kuleje. Kolejnym przystankiem 
był więc weterynarz. Zwierzak był nieco 
obity i niedożywiony. Ewidentnie nikt 
o niego od dawna nie dbał. Maciek po-
głaskał go po głowie i zostawił w kli-
nice, skąd miał go odebrać pracownik 
schroniska.

Już w drodze do domu lawina złych 
wieści płynęła dalej – jakby cały świat 
był przeciwko niemu. Niespecjalnie 
miał się nawet komu na to poskarżyć, 
bo praca od świtu do nocy i inwestowa-
nie każdego wolnego czasu w kulejący 
związek pozbawiły go bliskiego kontaktu 
ze znajomymi.

Dom wydawał się pusty jak nigdy. 
Maciek spojrzał na miskę z wodą, z któ-
rej pił brązowy kundelek. Przeszło mu 
przez myśl, że to niespodziewane spo-
tkanie było najmilszą rzeczą, która zda-
rzyła mu się od dawna. Bez dłuższego 
namysłu wrócił do weterynarza, tam 
jednak okazało się, że zwierzak nie tylko 
nie został zabrany przez pracownika 
schroniska, ale po prostu przy próbie 
założenia obroży zwiał, robiąc nie lada 
bałagan. Maciek wsiadł do samocho-
du zrezygnowany i pierwszy raz od lat 
popłakał się jak dziecko. Wyglądało 
na to, że absolutnie nic mu ostatnio nie 
ma prawa wyjść.

Pies jednak wydawał się o wiele pew-
niejszy w swoich dążeniach – gdy Maciek 
podjechał pod dom, on już czekał obok 
drzwi. Podchodząc do właściciela mer-
dającego ogona, powiedział „No to mamy 
pierwszy Sukces”. I zarówno imię, jak 
i pies zostali.  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Sukces

Wakacyjny sezon w pełni. Dla wielu nie 
może w jego trakcie zabraknąć spotkań 
przy grillu. Przy tej okazji, która z zasady 
jest dość nieformalna, także warto pamię-
tać o zasadach dobrego wychowania – nie 
po to, żeby ją usztywnić, ale by każdy czuł 
się komfortowo i miło.

Przed samym grillem należy wy-
brać odpowiednie miejsce. Robienie 
go na balkonie nie jest szczególnie do-
brym pomysłem, a w wielu rejonach 
jest wręcz zakazane. Inaczej gdy mamy 
własny ogródek – w takim przypadku 
warto jednak odpowiednio wcześnie 
poinformować sąsiadów o naszych pla-
nach. Zapach grillowanych mięs czy 
samego grilla, a także odgłosy nawet 
niewielkiej imprezy mogą być bowiem 
kłopotliwe i warto ich na nie przygoto-
wać. Podobnie z samym grillem – jeśli 
mamy taką możliwość, warto ustawić go 
tak, żeby unoszący się dym jak najmniej 
przeszkadzał sąsiadom. Jeśli nie dys-
ponujemy własnym ogrodem, to warto 
poszukać przestrzeni miejskiej z wyzna-
czonymi do tego miejscami. Ze względu 
na niebezpieczeńctwo absolutnie nie 
powinniśmy brać pod uwagę lokalizacji 
nieopodal lasów.

Gospodarz powinien pomyśleć 
o przygotowaniu grilla przed przyby-
ciem gości. Nie jest zbyt elegancko, 
gdy goście już są, a on dopiero rozpo-
czyna zmagania z rozpaleniem grilla. 
Warto jednak poczekać na przybycie 

wszystkich zaproszonych przed rozpo-
częciem grillowania potraw. Ten czas 
można wykorzystać na upewnienie się, 
że wszyscy się znają, czują się komfor-
towo i mają co pić.

Idealny gospodarz powinien także 
pomyśleć o potrzebach zaproszonych 
osób. Warto się zorientować, czy któryś 
z naszych gości preferuje potrawy we-
getariańskie albo wegańskie, i wtedy 
zostawić na grillu miejsce tylko na takie 
dania. Podobnie z alkoholem – lepiej 
upewnić się, kto na co ma ochotę, a także 
czy któryś z gości z niego rezygnuje.

Jeśli chodzi o zastawę, warto korzy-
stać z ceramicznych talerzy i metalo-
wych sztućców. Nada to spotkaniu nieco 
inny charakter niż przy użyciu papiero-
wych talerzyków. Na stole nie powinno 
zabraknąć papierowych serwetek, a tak-
że przypraw i sosów.

Wybierając się na grilla jako gość, 
dobrze zabrać ze sobą jakiś drobny po-
darunek – sprawdzi się wcześniej przy-
gotowana sałatka, alkohol albo deser.

 HK

Schorzenie to, zwane również ślepotą twa-
rzy, polega na tym, że chory nie potra-
fi rozpoznać bliskich w grupie nieznajo-
mych, a gdy znajomi witają się z nim, jest 
przekonany, że widzi ich po raz pierwszy 
w życiu. Warto podkreślić, że przyczyną 
braku umiejętności rozpoznawania twa-
rzy nie są problemy ze wzrokiem, roztar-
gnienie czy mniejsza sprawność intelek-
tualna. Najbardziej znaną osobą chorą 
na prozopagnozję jest słynny aktor Brad 
Pitt, ale cierpi na nią około 2 proc. świa-
towej populacji.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY PROZOPAGNOZJI? Ślepo-
ta twarzy jest konsekwencją niewłaści-
wego funkcjonowania płata skroniowego 
lub ścieżek neuronowych łączących róż-
ne części mózgowia. Odpowiadają one 
za porównywanie obrazów obecnie oglą-
danych z tymi, które zostały zobaczone 
i zapamiętane wcześniej. Przyczyną tej 
choroby może być również uszkodzenie 
kory wzrokowej w prawej półkuli mó-
zgu, która jest odpowiedzialna za odbiór 
wrażeń wzrokowych.

JAKIE SĄ OBJAWY TEJ CHOROBY? Chorzy 
mają trudności z rozpoznaniem twa-
rzy członków rodziny, a także bliższych 
lub dalszych znajomych. Wydaje im się 
po prostu, że nigdy wcześniej ich nie 
widzieli. W skrajnych postaciach mogą 
nie rozpoznać twarzy nie tylko najbliż-
szych osób, lecz także własnej. Choroba 
nie tylko uniemożliwia identyfikowanie 
znanych osób na podstawie ich twarzy, 

ale też nie pozwala zapamiętywać twa-
rzy nowo poznanych ludzi. Niektórzy 
mają też problemy z rozpoznawaniem 
innych konkretnych rzeczy, przykłado-
wo z odróżnieniem gruszki od jabłka. 
Osoby z prozopagnozją często cierpią 
także na agnozję topograficzną, która 
polega na niezdolności do rozpozna-
wania miejsc – gubią się w znanych im 
przestrzeniach i czasami mają problemy 
z trafieniem do domu.

CZY PROZOPAGNOZJĘ MOŻNA LECZYĆ? Nie-
stety nie istnieje żadna forma terapii ani 
lek, które mogłyby wyleczyć tę chorobę. 
U osób, u których doszło do niej w rezul-
tacie uszkodzenia mózgu – po udarach 
czy ciężkich urazach – można stosować 
leki ogólnie poprawiające krążenie mó-
zgowe. Chorym oferowana jest pomoc 
psychologiczna oraz nauka technik kom-
pensacyjnych (na przykład rozpozna-
wanie innych po głosie, posturze ciała 
czy cechach charakterystycznych jak 
pieprzyk na twarzy, fryzura czy zapach). 
 •

Z D R O W I E

Syndrom Brada Pitta, 
czyli prozopagnozja�P
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Savoir-vivre 
przy grillu
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Przygotowane w widocznym miejscu kosze na 
śmieci ułatwią sprzątanie i selekcję odpadów
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Krzyżówka panoramiczna nr 17
PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W SEK-
TORZE PRZEDSIĘBIORSTW W LIPCU BYŁO WYŻSZE 
O 15,8 PROC. (w ujęciu rocznym) i wynio-
sło 6778,63 złotych (brutto). Natomiast 
przeciętne zatrudnienie było wyższe 
o 2,3 proc. i wyniosło 6508,3 tys. etatów 
– wynika z danych na temat rynku pra-
cy opublikowanych przez GUS. Najwyż-
szą przeciętną płacę brutto w sektorze 
przedsiębiorstw odnotowano w sekcji 
„informacja i komunikacja” w wysokości 
11 188,42 złotych. Wzrost wynagrodzeń 
spowodowany był między innymi wypła-
tami premii oraz podwyżkami wynagro-
dzeń wraz z ich wyrównaniem.
BLISKO 90 PROC. POCIĄGÓW PASAŻERSKICH 
ORAZ PONAD 44 PROC. POCIĄGÓW TOWARO-
WYCH PRZYJECHAŁO PUNKTUALNIE DO STACJI 
KOŃCOWEJ. Takie dane za drugi kwartał  
2022 roku podał Urząd Transportu Ko-
lejowego. Średnie opóźnienie pociągów 
pasażerskich wyniosło ponad 24 minu-
ty dla pociągów opóźnionych powyżej  
5 minut 59 sekund oraz blisko 10 minut 
dla wszystkich opóźnionych pociągów. 
Wśród przewoźników realizujących sta-
le codzienne kursy najwyższy wskaźnik 
punktualności odnotowała Warszawska 
Kolej Dojazdowa – 99,5 proc. Największy 
przewoźnik dalekobieżny, PKP Intercity, 
osiągnął współczynnik punktualności 
68 proc. Najbardziej dotkliwe opóźnie-
nia, czyli powyżej 120 minut, zanotowały 
693 pociągi.

ZAROBKI 16 TYS. DOLARÓW NA MINUTĘ OSIĄGNĄŁ 
TRADER CITADEL SECURITES. Po podsumo-
waniu pierwszego półrocza na Wall 
Street okazało się, że najlepsze wyniki 
osiągnęła ta firma, zarabiając dzien-
nie 23,3 mln dolarów. Według szacun-
ków Bloomberga w ciągu pierwszych 
dwóch kwartałów tego roku osiągnęła 
ona przychody 4,2 mld dolarów. Firma 
obecnie obsługuje aż 40 proc. obrotu 
akcjami w ramach zleceń od indywidu-
alnych klientów. Oferuje bardzo niskie 
marże i jest zdecydowanie konkuren-
cyjna na rynku. Citadel Securites jest 
własnością Kena Griffina, który jest 
najbogatszym finansistą na Wall Street 
z majątkiem osobistym szacowanym 
na ponad 29 mld dolarów.  •

Znana francuska sieć marketów rozwija 
swoją ofertę produktów wegańskich, we-
getariańskich oraz BIO. Jej władze pod-
kreślają, że ochrona bioróżnorodności 
i dobrostanu zwierząt od początku jej 
działania w Polsce należy do jej prioryte-
towych celów i zobowiązań. Teraz do eko-
logicznej oferty firmy trafiają specjalne, 
pierwsze w Polsce warzywne piwa.

Przygotowane przez browar Nook 
trunki warzone są na soku z buraków, 
pomidorów oraz marchwi – to odpo-
wiednio Purple Beetroot, Bloody Tomato 
oraz Rusty Carrot. Przedstawiciele Car-
refoura zaznaczają, że piwa Vege Nook 
są kolejnym dowodem na to, że sieć stara 
się proponować ciekawe rozwiązania 
w każdym z działów, bardzo cieszy się 
też z nawiązanej współpracy z warszaw-
skim browarem. Jej władze zauważyły, 
że piwa rzemieślnicze nie są chwilową 
modą. Ich popularność rośnie od lat, 
a Polacy są otwarci na wszelkie ekspery-
menty. W ramach swojej „zdrowej półki” 
Carrefour oferuje również produkty bez 
glutenu czy bez laktozy, a także rozwią-
zanie „kupujemy lokalnie”, który umoż-
liwia bezpośrednią współpracę z małymi 
dostawcami.

KONIEC BROKA
Koszaliński Browar Brok, który dzia-

ła od 150 lat i posiada około 10 marek, 
wkrótce zostanie zamknięty. W wyniku 

likwidacji firmy pracę ma stracić 
80 osób. W komunikacie praso-
wym spółka Van Pur, właściciel 
browaru, zwraca uwagę, że do tej 
trudnej decyzji skłoniło ją wiele czyn-
ników, przede wszystkim wysokie ceny 
gazu oraz prądu, jak również trudności 
eksportowe. Browar mógłby funkcjo-
nować dalej, gdyby można było w nim 
przeprowadzić odpowiednie prace mo-
dernizacyjne, obniżające koszty. Nie 
chce się jednak na nie zgodzić konserwa-
tor zabytków, ponieważ browar mieści 
się w zabytkowym budynku, co znacz-
nie ogranicza możliwości rozbudowy 
hal, modernizowania i inwestowania 
w kolejne maszyny oraz nowoczesne 
technologie. Członkowie załogi wyrażają 
w mediach żal, że firma nie próbowała 
sprzedać browaru, tylko od razu podjęła 
decyzję o jego zamknięciu. Produkcja 
w Browarze Brok będzie utrzymywana 
do przełomu września i października, 
również do tego czasu część osób będzie 
w nim zatrudniona. Co ciekawe, kosza-
liński browar mógł zostać zamknięty 
już w 2009 roku. Wtedy to właśnie Van 
Pur przejął zakład od poprzedniego 

właściciela, 
d u ń s k i e g o 
producenta, 
który plano-
wał likwidację 
firmy. Obec-
ny właściciel 

zapewnia, że siedziba browaru 
zostanie zrewitalizowana i da-

lej będzie służyć mieszkańcom 
Koszalina.

PIWNY PROTEST
W południowo-zachodniej Holandii 

trwa ciekawa kampania, której pomy-
słodawcą jest jeden człowiek. We wsi 
Ouwerkerk w prowincji Zelandia pe-
wien gospodarz postanowił wykorzystać 
piwo Boerentrots, aby zwrócić uwagę 
lokalnych władz na trudną sytuację, 
w jakiej znajdują się rolnicy z tego re-
gionu. Z hasłem „Haagse Zot”, które na-
wiązuje do znanego w Niderlandach 
piwa Brugse Zot, wręcza je różnym po-
litykom. Pierwotnie na etykiecie miał 
widnieć premier Niderlandów Mark 
Rutte, ale na przeszkodzie stanęły pro-
blemy prawne. Pierwsze piwo od zatro-
skanego rolnika, podczas parady trak-
torów w Zierikzee, otrzymała niedawno 
działaczka partii BoerBurgerBeweging. 
Podobno uwarzony przez niego trunek 
bardzo jej smakował i zapowiedziała, 
że przekaże jego postulaty odpowied-
nim władzom. Jak tłumaczy rolnik, samo 
piwo, jego smak i właściwości są sprawą 
drugorzędną, jego główną funkcją jest 
to, że w każdym salonie podczas jego 
picia ludzie rozmawiają o rolnictwie. 
W ten sposób dosłownie i w przenośni 
służy ono jako smar.

 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:
CUDZY KOMIN NIE ZAGRZEJE.
Nagrodę wylosował: MIROSŁAW BARTEL.
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Carrefour uwarzy zielone piwo
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