
P I S M O  S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E  Ś R O D O W I S K A  G Ó R N I C Z E G O

N R  1 8 / 2 0 2 2  •  1 6 – 3 0  W R Z E Ś N I A  2 0 2 2 C E N A  3,10 Z Ł  W  T Y M  8 %  V A T

I S S N  2 0 8 2 - 3 7 9 7 WWW.NOWYGORNIK.PL

w Numerze

D W U T Y G O D N I K

O wolność, godność, szacunek

Porozumienie Jastrzębskie przy-
pieczętowało umowy z Gdańska 
i Szczecina.

STRONA 3

Miliony na 
redukcję emisji metanu
JSW jest liderem odmetanowania ko-
palń z efektywnością na poziomie 
od 35 do 42 proc., przy średniej świa-
towej, która nie przekracza 30 proc. 
Dotyczy to przede wszystkim metanu 
ujmowanego z pokładów, w których 
prowadzone jest wydobycie.
� STRONA 4

Solidarność stawia ultimatum 
i zapowiada manifestacje
Strona społeczna skierowała do rzą-
du postulaty dotyczące obniżek cen 
energii. Związkowcy oczekują, 
by na najbliższym szczycie europej-
skim premier Mateusz Morawiecki 
opowiedział się za zawieszeniem 
systemu handlu emisjami (ETS).
� STRONA 8

Nowoczesne rozwiązanie 
ciepłownicze w śląskim 
więzieniu

WFOŚiGW w Katowicach.
� STRONA 9

W polskim Davos cicho o węglu

Dekarbonizacja wyzwaniem dla… 
Komisji Europejskiej.
� STRONA 12

EXPO KATOWICE 2022. Maszyny i urządzenia górnicze

Wizytówka przemysłu
– Skarbem każdego państwa są nie tylko surowce, ale też producenci maszyn i urządzeń do 

eksploatacji tych surowców. Nawet jeżeli będziemy zamykali górnictwo w Europie, znajdą oni rynki 
poza granicami kraju; siła polskiego przemysłu wydobywczego jest naprawdę duża – przekonywał 
wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik świeżo po zapoznaniu się z ofertą prezentowaną 
na Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego EXPO KATOWICE. Po trzyletniej – 

wydłużonej o rok z powodu pandemii – przerwie prestiżowe targi w wielkim stylu wróciły do stolicy 
Górnego Śląska, przyciągając ponad 200 wystawców, reprezentujących kilkaset firm z 13 krajów 
– między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Indii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Słowenii. 

Sama ekspozycja, którą w ciągu czterech dni obejrzało kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających, zajęła 
10 tys. mkw, czyli prawie jedną trzecią całego targowego terenu w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym oraz wokół Spodka. – Targi to nie tylko pokaz maszyn, urządzeń i potencjału 
naszych wystawców, ale przede wszystkim miejsce do dyskusji i poszukiwania bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i świata – zaznacza prezes organizującej to cieszące się międzynarodową 

renomą wydarzenie spółki EXPO Katowice, Iwona Gramatyka.

WIĘCEJ NA S. 6–7

S. 5

Temat na czasie
Tomasz Cudny, prezes JSW SA: – Chcemy być 
postrzegani jako  
dostawca stabilny 
i strategiczny.
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Brak odpowiedzialności
Jest gorzej, niż przypuszczałem, a wnioskuję to na pod-

stawie ostatnich informacji przekazanych przez spółkę 
ArcelorMittal. Najpierw w świat poszły komunikaty, 
że koncern hutniczy w najbliższych tygodniach zamknie 
między innymi dwa wielkie piece w Bremie i Gijon oraz 
ograniczy produkcję walcówki w hucie w Hamburgu. 
Główną przyczyną są ceny energii i koszty emisji dwu-
tlenku węgla. Kilka dni później, 8 września, pojawił się 
kolejny komunikat – ArcelorMittal Poland pod koniec 
września tymczasowo wstrzyma pracę jednego z wiel-
kich pieców w hucie w Dąbrowie Górniczej ze względu 
na trudną sytuację rynkową oraz wysokie ceny energii.

P rzy produkcji tony stali do atmosfery są emitowane 
2 tony dwutlenku węgla. Przy uwzględnieniu obo-

wiązujących cen uprawnień do emisji tego gazu koszt 
produkcji tony stali rośnie o około 160 euro w porów-
naniu do producentów spoza Unii Europejskiej, którzy 
nie muszą płacić za emisje. Cena energii dostarczanej 
do huty wzrosła w ciągu roku o jakieś 800 proc. Znacz-
nie podrożał gaz. Decyzja koncernu stalowego jest bar-
dzo złą informacją dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
To oznacza spadek popytu na węgiel koksowy i koks. Czy 
tak rzeczywiście będzie, zobaczymy. Spodziewany jest 
rządowy pakiet propozycji promujących oszczędność 
energii oraz wsparcie dla firm energochłonnych. Czy 
w tym pakiecie zostanie uwzględnione wsparcie na przy-
kład dla piekarń, przemysłu spożywczego, przemysłu 
odzieżowego – nie wiadomo. Nie wiadomo także, czy 
będzie uwzględnione górnictwo. Kiedy będą Państwo 
czytać ten tekst, pakiet powinien być ogłoszony. Wciąż 
pozostaje kwestia opłat za emisję dwutlenku węgla. 

Polski rząd opowiada się za zawieszeniem opłat 
za jego emisję chociaż na jakiś czas albo przynaj-

mniej za sprowadzeniem ich do poziomu akceptowal-
nego, czyli 25–30 euro za tonę. Komisja Europejska nie 
zgadza się na takie rozwiązanie i jednoznacznie skazuje 
unijną gospodarkę na potężny kryzys. To karygodny 
brak odpowiedzialności.  •

O energii na EXPO

Do Katowic, po trzyletniej covidowej przerwie, wró-
ciły Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu 

Energetycznego i Hutniczego EXPO.

Panele dyskusyjne koncentrowały się na energii. Śląsk 
to największy region górniczy w Unii Europejskiej. 

Procesy transformacji trwają tu od około 30 lat. Do  
2050 roku polskie górnictwo przejdzie bardzo duże 
zmiany związane z realizacją Zielonego Ładu. Po covi-
dzie i wojnie w Ukrainie musimy się zastanowić nad 
korektą dotychczasowych planów. Dla Śląska, którego 
gospodarka przez wieki była oparta na wydobyciu 
węgla, odejście od niego będzie wielkim wyzwaniem. 

C zy jest szansa, aby za kilkanaście albo kilkadziesiąt 
lat był to region mocny gospodarczo? Ostatnie do-

świadczenia dowodzą, że bez energii za akceptowalną 
(stosunkowo niską) cenę trudno mówić o rozwoju. Dla-
tego tak ważna jest kwestia Śląskiego Systemu Magazy-
nowania Energii. Jego koncepcja powstała w Instytucie 
Techniki Górniczej KOMAG. Na pogórniczych terenach 
zostaną stworzone sieci „energetycznych wysp”, dzia-
łających dzięki różnym technologiom wytwarzania 
i magazynowania energii (energetyka wiatrowa, insta-
lacje fotowoltaiczne, elektrownie szczytowo-pompowe 
czy wytwarzanie ogniw wodorowych przez specjalne 
elektrolizery). W szybach górniczych sprawdziłoby 
się tzw. grawitacyjne wytwarzanie i magazynowanie 
energii (system oparty na obciążnikach i wciągarkach 
z wykorzystaniem zbiorników wody).

Każdy z przeobrażonych zakładów górniczych sta-
nowiłby wyspę magazynową z zasilanym z odna-

wialnych źródeł systemem zarządzania energią i do-
starczaniem strumienia energii. W Jastrzębiu-Zdroju 
ma powstać fabryka ogniw akumulatorowych dla ma-
gazynów energii. Będzie pracować przy wykorzystaniu 
czeskiej technologii firmy HE3DA. Jestem jedną z osób 
zaangażowanych w pozyskanie tej technologii i spro-
wadzenie inwestora do Jastrzębia-Zdroju. •

F E L I E T O N

Likwidować, acz nie wprost
Kryzys gazowy, wzrost cen węgla, problemy z jego ku-
pieniem. Nakaz premiera – zwiększyć wydobycie węgla 
energetycznego, bo musi go starczyć! 

Po kilku miesiącach można już wstępnie podsu-
mować te działania. Największy polski producent tego 
węgla wydobył go więcej niż rok wcześniej, jednak 
jest to wielkość z grupy korekt technicznych, o ile nie 
wynikająca – jak twierdzą niektórzy – z wypuszczania 
zapasów zachomikowanych w czasie, gdy nie było 
chętnych do odbierania surowca. 

Związki żądają, by przedłużyć czas życia kopalń, 
inwestować nie w ich likwidację, lecz w rozwój. Tylko 
z tego może być większe wydobycie. Ale nie za miesiąc, 
ale za rok do dwóch. 

Mimo obecnych problemów patrząca twardo 
w przyszłość Komisja Europejska nadal forsuje tępienie 
wydobycia węgla oraz jego wykorzystania w gospo-
darstwach domowych i w przemyśle. Wielkości i koszt 
emisji CO2 to tylko fragment tych działań. Jest oprócz 
nich propozycja dyrektywy zakładającej, że wyzna-
czanie w krajach obowiązujących norm emisji (siarki, 
tlenków azotu, pyłów, rtęci…) ma się opierać wyłącznie 
na najlepszych dostępnych technologiach. Dostępnych 
nie tylko w danym kraju, ale gdziekolwiek. Dyrektywa 
ma szanse zostać przyjęta pod koniec 2023 roku. 

Pomysł następny – jeśli ktoś będzie się skarżyć 
na uszczerbek na swoim zdrowiu w wyniku wydobywa-
nia, spalania, przetwarzania czegokolwiek, obowiązek 
udowodnienia, że tak nie jest, spadnie na operatora in-
stalacji. Przy czym skargi składać mogą nie tylko osoby 
poszkodowane, lecz także organizacje uważające, że ist-
nieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu…

Ograniczona ma zostać ilość metanu trafiająca 
do atmosfery przez szyby kopalniane. Ale tylko w Eu-
ropie unijnej. Kopalnie poza UE nie będą objęte podob-
nymi ograniczeniami. 

Co naturalnie dzieje się wyłącznie z myślą 
o ekologii i nie ma nic wspólnego z brzydkim hasłem 
„deindustrializacji”. 

 ZBIGNIEW KORWIN

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

Kij w mrowisko

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

Pięścią w stół

MINIONE PÓŁ ROKU TO NAJBARDZIEJ BURZLIWY OKRES W HISTORII 
MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU WĘGLA w ostatnich kilku deka-
dach; niewątpliwie najtrudniejsza jest sytuacja ener-
getyczna w Europie – wynika z opracowania Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Na sytuacji korzystają kraje ryn-
ków Azji i Pacyfiku, nadal importujące węgiel z Rosji.

TEGOROCZNY LIPIEC PRZYNIÓSŁ DALSZĄ ZWYŻKĘ CEN WĘGLA 
NA ŚWIECIE – w portach ARA wzrosły one o 6,9 proc. 
wobec czerwca i były o 214,8 proc. wyższe niż rok 
wcześniej – podała ARP.

W LIPCU BR. WARTOŚĆ KRAJOWEGO INDEKSU CEN WĘ-
GLA DLA ENERGETYKI SPADŁA WOBEC CZERWCA O 0,5 PROC. (do  
344,23 złotych za tonę), a wartość indeksu węgla dla 
ciepłownictwa wzrosła o 7,9 proc. (do 455,22 złotych 
za tonę). Krajowy węgiel dla energetyki był o 39,9 proc. 
droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa 
podrożał o 53,1 proc. – wskazują indeksy cenowe opu-
blikowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

RZĄD CHCE ZAMROZIĆ TARYFY NA GAZ W 2023 ROKU, niemoż-
liwe jednak, by w ten sposób w pełni zrekompensować 
podwyżki hurtowych cen tego paliwa – oświadczył 
rzecznik rządu Piotr Mueller.

RESORT ROLNICTWA PRZYGOTOWUJE ROZWIĄZANIA, KTÓRE MAJĄ 
POZWOLIĆ NA SZYBSZE KUPNO I DOSTARCZANIE WĘGLA dla rolników 

produkujących w szklarniach – poinformował podczas 
Forum Ekonomicznego w Karpaczu wicepremier, mi-
nister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

W KOŃCU WRZEŚNIA ARCELORMITTAL POLAND TYMCZASOWO 
WSTRZYMA PRACĘ JEDNEGO Z DWÓCH WIELKICH PIECÓW w hucie 
w Dąbrowie Górniczej ze względu na trudną sytuację 
rynkową oraz wysokie ceny energii – podała spółka.

DOTYCHCZASOWY PREZES NALEŻĄCEJ DO GRUPY ENEA ELEK-
TROWNI POŁANIEC BOGUSŁAW RYBACKI oraz były wiceminister 
aktywów państwowych, ostatnio również związany za-
wodowo z Eneą Tomasz Szczegielniak, zostali nowymi 
wiceprezesami Grupy Tauron. Zastąpili odwołanych  
12 sierpnia ze stanowisk Artura Michałowskiego (wice-
prezesa ds. handlu) i Jerzego Topolskiego (wiceprezesa 
ds. zarządzania majątkiem).

W PIERWSZYM PÓŁROCZU BR. PRODUKCJA WĘGLA W KOPALNIACH 
GRUPY TAURON WYNIOSŁA 2,71 MLN TON i była zbliżona do ubie-
głorocznej, zaś sprzedaż wzrosła rok do roku o blisko 
18 proc., do 2,77 mln ton. Prawie dwie trzecie swojego 
zapotrzebowania Tauron pokrył surowcem z trzech 
własnych kopalń.

NA NIESPEŁNA TRZY TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM SZCZY-
TU KLIMATYCZNEGO COP27 W EGIPCIE, 18–19 października 
w Katowicach, odbędzie się konferencja PRECOP 27 

poświęcona problematyce zmian klimatycznych, także 
w kontekście obecnej sytuacji na świecie, wpływającej 
na dynamikę zmian klimatu.

UTRZYMUJĄCY SIĘ REKORDOWY POZIOM CEN PALIW KOPALNYCH 
powoduje wzrost popytu na nowe maszyny górnicze 
– wskazują przedstawiciele Grupy Famur, wyspecjali-
zowanej między innymi w urządzeniach dla przemysłu 
wydobywczego. Grupa chce zwiększyć obecność na ryn-
kach Indonezji, Chin i Ameryki Północnej.

POWSTAŁA POLSKA ORGANIZACJA BIOMETANU, której celem 
jest wspieranie rozwoju sektora biometanu i udział 
w tworzeniu optymalnych regulacji w tej dziedzinie. 
Akces do stowarzyszenia złożyły między innymi Or-
len Południe, Veolia Energia i Związek Producentów 
Cukru. Polski potencjał produkcji biometanu szacuje 
się na około 8 mld m sześc. rocznie – to ponad 60 proc. 
obecnego importu gazu ziemnego do Polski.

NALEŻĄCA DO GRUPY FAMUR FIRMA PROJEKT SOLARTECHNIK 
w połowie roku dysponowała projektami fotowolta-
icznymi w różnej fazie rozwoju o łącznej mocy ponad  
2,1 GW. Z tego moc pracujących instalacji i farm w trak-
cie budowy to 142 MW, a warunki przyłączenia mają 
projekty o łącznej mocy 550 MW.

  •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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„Podpisane 3 września 1980 roku 
Porozumienie Jastrzębskie było prze-
łomem w walce o prawa pracownicze 
i godne warunki bytowe. Jego posta-
nowienia przyniosły poprawę jakości 
życia milionów Polaków” – napisał pre-
zydent Andrzej Duda do uczestników 
obchodów 42. rocznicy porozumienia, 
które przypieczętowało sierpniowe 
ustalenia z Gdańska i Szczecina. – Poro-
zumienie Jastrzębskie jest wezwaniem 
do poszanowania wolności, szacunku 
i godności człowieka; do przestrzega-
nia jego praw w duchu miłości – mówił 
katowicki biskup Grzegorz Olszowski, 
który przewodniczył rocznicowej mszy 
w jastrzębskim kościele „Na górce” pod 
wezwaniem Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła. 

Wśród uczestników dorocznych uro-
czystości byli między innymi premier 
Mateusz Morawiecki i lider Solidarności 
Piotr Duda. W tym roku obchody ogra-
niczyły się do mszy świętej i ceremonii 
złożenia kwiatów przed Pomnikiem Po-
rozumienia Jastrzębskiego przy kopalni 
Zofiówka oraz obeliskiem upamiętnia-
jącym Tadeusza Jedynaka – zmarłego 
kilka lat temu sygnatariusza porozu-
mienia oraz jednego z liderów jastrzęb-
skiej i śląskiej Solidarności w latach 80. 
W przeciwieństwie do lat ubiegłych przy 
Pomniku nie było oficjalnych wystąpień. 
Oprócz premiera i innych reprezentan-
tów rządu kwiaty przed monumentem 
złożyli przedstawiciele prezydenta An-
drzeja Dudy, szefowie spółek węglowych 
i instytucji górniczych, dyrektorzy ko-
palń, parlamentarzyści, samorządowcy 
i związkowcy. Zakłady pracy reprezento-
wały liczne poczty sztandarowe. Minutą 
ciszy uczczono pamięć górników-ofiar 
kwietniowych katastrof w kopalniach 
Pniówek i Zofiówka. Wspominano 
też 34. rocznicę strajków górniczych 
w 1988 roku, które utorowały drogę 
do przemian ustrojowych w Polsce.

SOLIDARNOŚĆ DAŁA SIŁĘ
Porozumienie Jastrzębskie było trze-

cim, po gdańskim i szczecińskim, doku-
mentem podpisanym wówczas między 
władzą a strajkującymi robotnikami. 
Zdaniem wielu historyków masowe 
strajki na Śląsku, których efektem były 
ustalenia z Jastrzębia, wpłynęły na tem-
po i skuteczność negocjacji prowadzo-
nych w Gdańsku i Szczecinie, a pod-
pisanie Porozumienia Jastrzębskiego 
przypieczętowało wcześniejsze umowy. 
W porozumieniu potwierdzono wszyst-
kie ustalenia gdańskie oraz zniesiono 
czterobrygadowy system pracy w gór-
nictwie, oznaczający konieczność pracy 
siedem dni w tygodniu i niszczący więzi 
rodzinne. Kluczowym ustaleniem była 
zapowiedź wprowadzenia wszystkich 
wolnych sobót i niedziel. Górnicy wy-
walczyli również podnoszenie zarobków 
w ślad za wzrostem kosztów utrzyma-
nia. Władza zgodziła się też na wiele 
branżowych postulatów pracowników 
kopalń. – Porozumienie Jastrzębskie 
było przełomem w walce o prawa pra-
cownicze i godne warunki bytowe, 
szczególnie w odniesieniu do górni-
ków dołowych, znoszących trudy bodaj 

najbardziej uciążliwej, wyczerpującej 
i niebezpiecznej pracy, jaką może wy-
konywać człowiek. Solidarna, zakończo-
na powodzeniem walka o wolne soboty 
i niedziele dla wszystkich pracujących 
oraz niektóre inne postanowienia Po-
rozumienia Jastrzębskiego przyniosły 
poprawę jakości życia milionów Pola-
ków – napisał w liście do uczestników 
uroczystości prezydent Andrzej Duda. 

OBCHODY BEZ ANDRZEJA 
ROZPŁOCHOWSKIEGO
Tydzień po uroczystościach w Ja-

strzębiu-Zdroju w Dąbrowie Górniczej 
uczczono 42. rocznicę podpisania Poro-
zumienia Katowickiego – ostatniego z po-
rozumień 1980 roku, które umożliwiło 
tworzenie struktur NSZZ Solidarność 
w całym kraju. Uroczystości rozpoczęła 
msza święta w Sanktuarium Świętego. 
Antoniego z Padwy. Następnie uczest-
nicy obchodów złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem Porozumienia Katowickiego 
oraz pamiątkowym krzyżem nieopodal 
bramy głównej ArcelorMittal Poland – 
dawnej Huty Katowice. Przewodniczący 
Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę 
na znaczenie Porozumienia Katowickie-
go w tworzeniu związku i jego działania 
w przyszłości. Podkreślił, że siłą Soli-
darności jest jednolita struktura – roz-
drobniony związek nie miałby szans. 
– Jednolita struktura Solidarności, nie 
w podziale na branże, nie w podziale 
na komisje zakładowe czy międzyza-
kładowe – tylko jednolity związek daje 
nam tę siłę. I za tę mądrość dziękujemy, 
jako związkowcy, sygnatariuszom po-
rozumienia podpisanego w Hucie Kato-
wice – mówił Duda, podkreślając, że po-
rozumienia sierpniowe doprowadziły 
do pluralizmu związkowego, który jest 
orężem pracowników w dialogu z praco-
dawcami. Podobnie jak do Jastrzębia list 
do uczestników obchodów w Dąbrowie 
Górniczej przysłał prezydent RP. „Gdyby 
nie Porozumienie zwane Katowickim lub 
Dąbrowskim, narodziny Solidarności 
byłyby znacznie trudniejsze, a może na-
wet niemożliwe” – ocenił Andrzej Duda. 

Podczas obchodów uczczono pamięć An-
drzeja Rozpłochowskiego – zmarłego 
w grudniu ubiegłego roku przywódcy 
strajku w Hucie Katowice i jednego z sy-
gnatariuszy Porozumienia Katowickiego 

– oraz Jerzego Goińskiego – wielolet-
niego przewodniczącego Solidarności 
w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal 
Poland.

MH 

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

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

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

Więcej benefitów znajdziesz 
na naszej stronie!

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, 
Twojej rodziny  i Twoich finansów.

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

Zatrudnimy 

spawaczy, ślusarzy
i operatorów 
obróbki skrawaniem

Porozumienie Jastrzębskie przypieczętowało umowy z Gdańska i Szczecina

O wolność, godność, szacunek

W przeciwieństwie do lat ubiegłych przy Pomniku nie było oficjalnych wystąpień. Oprócz premiera i innych reprezentantów rządu kwiaty przed monumentem 
złożyli przedstawiciele prezydenta Andrzeja Dudy, szefowie spółek węglowych i instytucji górniczych, dyrektorzy kopalń, parlamentarzyści, samorządowcy 
i związkowcy
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JSW SA ogłosiła rozpoczęcie nowych pro-
gramów redukcji emisji metanu, których 
budżet wyniesie 23 mln euro, podczas kon-
ferencji „Metan z kopalń węgla kamienne-
go – stan aktualny i wyzwania”. Pierwszy 
z projektów – program Redukcji Emisji Me-
tanu – otrzymał rekordową dotację w wy-
sokości 11 mln euro. To największy unijny 
grant, jaki trafił do polskiego górnictwa. 
Dzięki temu w należącej do JSW kopalni 
Pniówek powstanie pierwsza w świecie 
dedykowana instalacja służąca redukcji 
emisji metanu do atmosfery z opuszczo-
nych rejonów pracującej kopalni. 

Europejski Fundusz Badawczy Wę-
gla i Stali – spośród wszystkich wnio-
sków – najwyżej ocenił projekt złożony 
przez JSW. Doceniono nie tylko jego in-
nowacyjny charakter, niezwykle istot-
ne jest też jego znaczenie dla ochrony 
środowiska.

 – Ta kwestia jest naszym priorytetem 
wynikającym wprost ze Strategii Grupy 
JSW. W dokumencie tym przyjęliśmy 
redukcję śladu węglowego o 30 proc. 
do 2030 roku i osiągnięcie neutralności 
klimatycznej w roku 2050. Założone cele 
mają zostać osiągnięte głównie poprzez 
zmniejszenie emisji metanu, którego 
udział w śladzie węglowym JSW wynosi 
74 proc. – mówi Tomasz Cudny, prezes 
zarządu JSW SA.

Już dziś JSW jest liderem odmeta-
nowania kopalń z efektywnością na po-
ziomie od 35 do 42 proc., przy średniej 
światowej, która nie przekracza 30 proc. 
Dotyczy to przede wszystkim metanu 
ujmowanego z pokładów, w których 
prowadzone jest wydobycie. Tymcza-
sem metan migruje także z nieczynnych 
wyrobisk, choć w tym przypadku jego 

stężenie jest dużo mniejsze i charakte-
ryzuje się znaczną zmiennością.

– JSW jest pierwszą na świecie firmą 
górniczą, która zdecydowała się zredu-
kować emisję metanu także ze zrobów 
poeksploatacyjnych w opuszczonych 
rejonach pracującej kopalni. Pniówek 
nadaje się idealnie do tego pionierskiego 
projektu z uwagi na wielopokładowy 
charakter złoża – podkreśla Artur Ba-
dylak, dyrektor Biura Odmetanowania 
i Gospodarki Metanem JSW SA.

Projekt Redukcji Emisji Metanu 
ma charakter badawczo-wdrożenio-
wy. Jego budżet wynosi niemal 22 mln 
euro, z tego połowę sfinansują środki 
unijne. Projekt realizowany jest przez 

konsorcjum składające się z instytu-
tów naukowo-badawczych, zrzeszonych 
wspólnie z JSW w Centrum Doskonało-
ści ds. Metanu z Kopalń ICE-CMM Po-
land. Partnerem wiodącym jest JSW, 
a dzięki zaangażowaniu Głównego In-
stytutu Górnictwa udało się pozyskać 
do współpracy partnerów zagranicz-
nych, czyli ośrodki naukowe z Rumunii 
i Hiszpanii.

Pozyskany ze zrobów poeksploata-
cyjnych metan wykorzystywany zostanie 
do produkcji energii elektrycznej w silni-
kach gazowych połączonych z generato-
rami prądu. Realizacja projektu pozwoli 
na redukcję emisji metanu o 19 mln m3 

w ciągu roku oraz wyprodukowanie 

w procesie jego utylizacji 60 tys. MWh 
energii elektrycznej.

Projekt docelowo zostanie wprowa-
dzony we wszystkich kopalniach JSW. 
Z powodzeniem może zostać także wy-
korzystany w każdej wielopoziomowej 
kopalni węgla kamiennego na świe-
cie o strukturze zbliżonej do KWK 
Pniówek.

Kolejnym projektem, który otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 900 tys. 
euro – tym razem w ramach europej-
skiego programu Master Mine z unijnego 
funduszu badawczego Horyzont Europa 
– jest inteligentny system odmetanowa-
nia, który powstanie także w kopalni 
Pniówek. Projekt realizowany przez JSW 
SA i Główny Instytut Górnictwa ma cha-
rakter badawczo-wdrożeniowy, a jego 
celem jest optymalizacja i poprawa efek-
tywności pracy kopalnianego systemu 
odmetanowania poprzez jego automa-
tyzację i cyfryzację. 

– Projekt, który będzie realizowany 
w kopalni Pniówek jest istotnym ele-
mentem ogólnoeuropejskiego programu 
Master Mine, powołanego dla unijnych 
producentów surowców krytycznych, 
a do tego grona zalicza się także JSW, 
wydobywająca węgiel koksowy. Inteli-
gentny system odmetanowania, który 
zaprojektujemy i zrealizujemy wraz 
z GIG, docelowo posłuży nie tylko na-
szym zakładom. Z tej technologii będą 
mogły skorzystać zakłady wydobyw-
cze na całym świecie. To będzie nasz 
wkład w poprawę bezpieczeństwa pracy 
w światowym górnictwie oraz redukcję 
emisji metanu przez globalny sektor wy-
dobywczy – mówi Tomasz Cudny, prezes 
zarządu JSW SA.

 HK, MAT. PRAS JSW S.A.

JSW jest liderem odmetanowania kopalń z efektywnością na poziomie od 35 do 42 proc., przy średniej światowej, która nie 
przekracza 30 proc. Dotyczy to przede wszystkim metanu ujmowanego z pokładów, w których prowadzone jest wydobycie.

Miliony na redukcję emisji metanu

JSW SA ogłosiła rozpoczęcie nowych programów redukcji emisji metanu, których budżet wyniesie 23 mln 
euro podczas konferencji „Metan z kopalń węgla kamiennego – stan aktualny i wyzwania”
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Przypominali historię. Ponieważ święto-
wali urodziny, było sympatycznie i wesoło. 
Na imprezie z okazji 42. urodzin Solidar-
ności 3 września w Katowickim Parku Le-
śnym bawiło się kilka tysięcy osób.

– Dzisiaj jest taki czas, że pielęgnuje-
my historię. Nie wolno zapomnieć o tym, 
jak robotnicy w 1980 roku w Jastrzę-
biu-Zdroju, a wcześniej w Szczecinie 
i w Gdańsku podpisali Porozumienia 
Sierpniowe i na bazie tych porozumień 
powstał Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy Solidarność – powiedział 
Dominik Kolorz, otwierając piknik ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności. Podkreślił 
jednak, że urodziny to przede wszyst-
kim radosne święto, dlatego, począw-
szy od tego roku, obchodom rocznicy 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego 
będą towarzyszyć urodzinowe rodzinne 
pikniki i koncerty. Kolorz podziękował 
również wszystkim członkom związku 
za ich pracę na rzecz Solidarności.

– Dzisiaj jest wspaniały dzień, 
bo to nasz geburstag – powiedział podczas 
rozpoczęcia imprezy Piotr Duda, prze-
wodniczący NSZZ Solidarność. – Jesteśmy 
Solidarnością nie tylko od święta, ale rów-
nież w codziennej pracy. Dzisiaj bawimy 
się, a od poniedziałku wracamy do naszej 
trudnej związkowej pracy na rzecz człon-
ków naszego związku – dodał.

Na pikniku bawiły się całe rodziny. 
Dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, 
a animatorzy przygotowali różne konkur-
sy i zabawy. Nie zabrakło malowania twa-
rzy i wspólnych zdjęć z postaciami z fil-
mów animowanych. Dorosłych najpierw 
w dobry humor wprawił swoimi skeczami 
Kabaret Rak, później na scenie wystąpiły 
zespoły Classic, a następnie Beauty Plate. 
W przerwach między występami wśród 
uczestników zabawy rozlosowano cenne 
nagrody – rowery, telewizory, elektryczne 
hulajnogi i roboty sprzątające. W finale 
urodzinowego pikniku odbył się pokaz 
pirotechniczny.  •
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Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej zamknęła pierwsze półrocze  
2022 roku rekordowym zyskiem netto rzędu  
4,2 mld złotych. Firmie sprzyjały rosną-
ce ceny węgla koksowego i koksu, prze-
kładające się na wyższe przychody i zy-
ski. – Od połowy ubiegłego roku mamy 
do czynienia z problemami podażowymi 
na globalnym rynku węgla koksowego 
i jego wysokimi cenami. Wojna w Ukrainie 
wzmocniła obawy o dostępność surow-
ców, dając impuls do kolejnego wzrostu 
cen – tłumaczy prezes JSW Tomasz Cudny. 

Szef jastrzębskiej spółki nie ukrywa 
przy tym, że mimo wysokich zysków nie 
wszystkie osiągnięte w pierwszym półro-
czu parametry są takie, jakich życzyłby 
sobie zarząd. Kwietniowe katastrofy w ko-
palniach Pniówek i Zofiówka przyczyniły 
się do zmniejszenia produkcji węgla, nie-
co zwolniło też tempo robót przygotowaw-
czych – również w złożu Bzie, gdzie już 
od sierpnia miała pracować nowa ściana 
wydobywcza z węglem koksowym. Na ra-
zie plany spełzły na niczym z powodu 
– jak ocenił prezes JSW – fatalnego rozpo-
znania geologicznego złoża na wcześniej-
szych etapach prac. Obecnie inżynierowie 
analizują, jak przemodelować i urealnić 
projekt, by móc przygotować i uruchomić 
ścianę – sprawa powinna być uregulowa-
na do końca tego roku.

MNIEJ WĘGLA,  
MNIEJ NOWYCH WYROBISK
Kwietniowe katastrofy przyczyniły 

się do zmniejszenia produkcji węgla 
w JSW. Choć w pierwszym półroczu 
br. wydobycie ogółem było o 4,8 proc. 
wyższe niż przed rokiem, to spadek 
z pierwszego na drugi kwartał wyniósł 
9,7 proc. W pierwszym półroczu kopal-
nie JSW wydobyły blisko 7,2 mln ton 
węgla (wobec ponad 6,8 mln ton przed 
rokiem), z czego niespełna 3,8 mln ton 
w pierwszym kwartale i 3,4 mln ton 
w drugim. Obecnie – jak poinformo-
wał wiceprezes spółki ds. technicznych 
i operacyjnych Edward Paździorko – 
JSW dąży do prowadzenia eksploatacji 
na 27–28 frontach ścianowych; w mi-
nionym okresie liczba czynnych ścian 
wydobywczych wynosiła średnio 24. 
W pierwszym półroczu spadło natęże-
nie robót przygotowawczych – w ko-
palniach JSW wydrążono niespełna 
35,8 km nowych wyrobisk wobec pra-
wie 41,7 km w porównywalnym okre-
sie przed rokiem (spadek o 14,2 proc.). 
W drugim kwartale postęp robót kory-
tarzowych był o ponad 5 proc. mniejszy 
niż w pierwszym.

CENOWE SZALEŃSTWO
Mimo zmniejszenia wydobycia 

kwartał do kwartału, skutków katastrof 
w kopalniach oraz mniejszego natężenia 
robót przygotowawczych w pierwszym 
półroczu Grupa JSW osiągnęła rekor-
dowe zyski, wynikające przede wszyst-
kim z rosnących – zarówno w ujęciu 
rocznym, jak i kwartalnym – cen węgla 
koksowego i koksu. W drugim kwartale 
cena węgla koksowego z JSW wyniosła 
1923,63 złotych za tonę – ponad 40 proc. 

więcej w porównaniu do poprzedniego 
kwartału. Natomiast średnia cena koksu 
w drugim kwartale wyniosła 2670,57 zło-
tych za tonę, co oznacza wzrost kwartał 
do kwartału o ponad 35 proc. W rezul-
tacie przychody ze sprzedaży w drugim 
kwartale 2022 roku były wyższe o ponad 
21 proc. w porównaniu do pierwszego 
kwartału tego roku i osiągnęły poziom 
5,97 mld złotych. W całym pierwszym 
półroczu przychody wyniosły 10,9 mld 
złotych, co oznacza wzrost wobec pierw-
szego półrocza 2021 roku o 161 proc. 
W pierwszym półroczu Grupa zarobiła 
netto 4,2 mld złotych. Wartość wskaźni-
ka EBITDA za drugi kwartał tego roku 
(bez 479 mln złotych nagrody pieniężnej 
dla załogi i innych zdarzeń jednorazo-
wych) wyniosła 3,88 mld złotych – bli-
sko o połowę więcej niż w pierwszym 
kwartale.

CO Z DYWIDENDĄ?
Czy z wysokich zysków spółki sko-

rzystają jej akcjonariusze, od lat cze-
kający na niewielką chociażby dywi-
dendę z posiadanych akcji? Na razie 
nie ma takiej możliwości – tłumaczy 
wiceprezes JSW ds. finansowych Robert 
Ostrowski, przypominając, że umowa 
pożyczkowa z Polskim Funduszem 
Rozwoju wyklucza wypłatę dywidendy 
przed spłatą pożyczki, zaś JSW nie za-
mierza wcześniej spłacać zaciągniętych 
w Funduszu preferencyjnych pożyczek. 
Jednocześnie – jak poinformował wice-
prezes – JSW prowadzi zaawansowane 
rozmowy z grupą instytucji finanso-
wych, w tym z PFR, na temat nowej 
struktury finansowania, gdzie sprawa 
dywidendy jest jednym z przedmio-
tów dyskusji. Wiceprezes Ostrowski nie 
chciał przesądzać, jaki będzie wynik 
tych rozmów, jednak tak długo, jak ne-
gocjacje trwają, nadzieja na dywidendę 
z tegorocznego zysku nie została osta-
tecznie przekreślona.

PRIORYTET: STABILNOŚĆ
Podczas konferencji prasowej pod-

sumowującej półroczne wyniki spółki 
przedstawiciele JSW poinformowali, 
że obecny boom cenowy w segmencie 

węgla energetycznego nie zmienia poli-
tyki spółki, która pozostanie nastawiona 
przede wszystkim na maksymalizację 
produkcji węgla koksowego. Wiceprezes 
firmy ds. handlowych Sebastian Bartos 
zaznaczył, że JSW działa w bardzo zmien-
nym i coraz bardziej nieprzewidywalnym 

otoczeniu rynkowym – tym ważniejsze 
dla spółki są długofalowe, partnerskie 
relacje z klientami, zarówno w okresie 
koniunktury, jak i dekoniunktury. Cho-
dzi nie tylko o relacje z tradycyjnymi 
odbiorcami z przemysłu stalowego, ale 
też między innymi z branży cukrow-
niczej, sodowej czy przemysłu żelazo-
stopów. – Nagłe zmiany geopolityczne 
mocno komplikują sytuację nie tylko 
w Europie, ale też na świecie. JSW od sa-
mego początku nakierowana jest na bu-
dowanie wieloletnich relacji z naszymi 
partnerami, które funkcjonują i profitu-
ją w zmiennym otoczeniu. Chcemy być 
przede wszystkim postrzegani jako do-
stawca stabilny i strategiczny zarówno 
w Europie, jak i poza nią, niezależnie 
od koniunktury rynkowej – podsumowu-
je prezes JSW Tomasz Cudny i zaznacza, 
że okresowe silne wzrosty i spadki cen 
są wpisane w rynkowe warunki funkcjo-
nowania jastrzębskiej spółki i cyklicznie 
się powtarzają. Firma ma tego świado-
mość, stąd między innymi kierowanie 
nadwyżki wypracowanych środków 
w Fundusz Inwestycji Zamkniętych. 
– Środki te są zabezpieczeniem dla naszej 
Grupy na wypadek wystąpienia deko-
niunktury – dodaje prezes JSW. MH

TOMASZ CUDNY: – Chcemy być postrzegani jako dostawca stabilny i strategiczny

Rekordowe półrocze JSW
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Podczas podsumowania półrocza przedstawiciele JSW poinformowali, że obecny boom cenowy 
w segmencie węgla energetycznego nie zmienia polityki spółki, która pozostanie nastawiona przede 
wszystkim na maksymalizację produkcji węgla koksowego
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Szczególnego znaczenia podczas tego-
rocznej edycji targów nabrała nowa in-
terpretacja tradycyjnych górniczych barw 
– czerni i zieleni, dla przemysłu około-
górniczego oznaczająca dynamiczną bu-
dowę nowych „zielonych” kompetencji, 
przede wszystkim w zakresie energetyki 
odnawialnej. 

Dobrym przykładem jest Grupa Fa-
mur, która między innymi dzięki włą-
czeniu do swojej grupy firmy Projekt 
Solartechnik rozwija portfel projektów 
fotowoltaicznych. – Mówimy, że tego-
roczne targi są czarno-zielone, i one 
faktycznie takie są. Ta edycja pokazuje, 
że da się to połączyć, a przede wszystkim 
– że to połączenie już trwa – powiedziała 
Iwona Gramatyka. Podobnego zdania 
jest prezydent Katowic Marcin Krupa.  
– Dzisiaj skojarzenie zielonego z czar-
nym nabiera innego wymiaru, ponie-
waż musimy mieć świadomość, że po-
trzebujemy energii elektrycznej, a żeby 
ją uzyskać, należy połączyć w całość 
wiele elementów i nie przekreślać – 
jak to było do tej pory – jednoznacznie 
węgla. Efektywne rozwiązania energe-
tyczne, szczególnie w obecnych czasach, 
wymagają także racjonalnego modelu 
wykorzystania węgla – mówił gospo-
darz miasta, oceniając, że targi górnicze 
to dobra okazja do dyskusji o przyszłości 
górnictwa i energetyki.

NIEPEWNA 
PRZYSZŁOŚĆ GÓRNICTWA
– W normalnym czasie powiedział-

bym, że branża górnicza czeka na pre-
zentowane tu maszyny i urządzenia. 
Niestety dzisiaj branża czeka przede 
wszystkim na decyzje Komisji Europej-
skiej dotyczące przyszłości polskiego 
górnictwa. Liczymy, że przy aktywnym 
wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środo-
wiska oraz samego premiera te działania 
pójdą w jedynym na dzień dzisiejszy 
możliwym i właściwym kierunku, czy-
li wznowienia wydobycia, oczywiście 
w pewnej przestrzeni czasowej – tłuma-
czył wiceminister Piotr Pyzik. Targom 
towarzyszyły liczne wydarzenia będące 

areną debaty środowiska górniczego, 
między innymi V Polski Kongres Gór-
niczy (koordynowany przez Politechni-
kę Śląską), konferencja Silesian Energy 
Storage Forum (organizowana przez In-
stytut Techniki Górniczej KOMAG) i kon-
ferencja „Metan z kopalń węgla kamien-
nego” pod egidą Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. W ramach EXPO KATOWICE 
odbyły się także Targi B2Energy, Targi 
EcoDom oraz Targi Maszyn i Urządzeń.

WĘGIEL WRÓCI DO ŁASK?
Ważnym wydarzeniem towarzy-

szącym targom był 5. Polski Kongres 
Górniczy z udziałem najważniejszych 
postaci polskiego środowiska górnicze-
go. Specjaliści zastanawiali się między 
innymi, czy zgodnie z prognozą Między-
narodowej Agencji Energii węgiel pozo-
stanie wiodącym źródłem energii oraz 
czy po 2050 roku będzie możliwa ener-
getyka bez węgla. Rozmawiano również 
o tym, czy Europie grozi ostry deficyt 
energii oraz jak reagować na gwałtowny 
wzrost cen surowców energetycznych. 
Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz 
Rogala przypomniał, że w minionych 
latach Unia Europejska wciąż przyspie-
szała zieloną zmianę, przyjmując dwa 
podstawowe założenia: o dostępności 
taniego gazu jako paliwa przejściowego, 
który popłynie rurociągami Nord Stre-
am, oraz o braku perspektyw dla węgla, 
który zawsze miał być droższy w Polsce 
od surowca z importu i od taniej zielo-
nej energii z OZE. – Dogmatycznie nie 
dopuszczano żadnych innych scena-
riuszy, w tym także czarnego, jakiego 
właśnie doświadczamy – podkreślił szef 
największej górniczej spółki, dodając, 
że dzisiaj polski węgiel kosztuje 16–17 zł/
GJ, podczas gdy importowany podrożał 
do 46 zł/GJ, a gaz ziemny aż do 300 zł/
GJ. – Gdyby zastąpić krajowy tańszy wę-
giel sprowadzanym z zagranicy, wów-
czas obywatele zapłaciliby dodatkowo 
46 mld złotych. Na zastąpienie węgla 
polskiego gazem trzeba by wydać już 
200 mld złotych. Widać zatem, że pierw-
sze z założeń unijnej transformacji leży 
w gruzach i ziścił się najczarniejszy 
scenariusz. Drugie przekonanie dora-
dzało ucieczkę w kierunku OZE, które 

miały gwarantować niską cenę energii 
dla obywateli. Jednak dzisiaj wysokie 
ceny w Austrii (kraju z 81-proc. udzia-
łem OZE) czy Niemczech (45 proc. udzia-
łu OZE) dowodzą, że taniość OZE jest 
mitem, a system oparty na fałszywych 
przesłankach nie działa – przekonywał 
Tomasz Rogala. Jak zauważył, unijna po-
lityka energetyczna narusza w praktyce 
podstawowe zapisy traktatowe, na przy-
kład o tym, że zapewnienie obywatelom 
bezpieczeństwa energetycznego jest obo-
wiązkiem państw członkowskich, które 
mają swobodę kształtowania własnego 
miksu paliwowego. – Przy tak rosnącym 
zapotrzebowaniu na energię na całym 
świecie nie ma mowy, żeby można było 
poradzić sobie bez paliw kopalnych – 
podsumował szef PGG.

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

Podczas tegorocznego EXPO KA-
TOWICE 37 firm otrzymało pamiątko-
we statuetki Diamentowych Wystaw-
ców – to przedsiębiorstwa obecne 
na katowickich targach nieprzerwanie 
od co najmniej 15 lat. Rozdano też tar-
gowe nagrody: w kategorii innowacyj-
ne maszyny i urządzenia zwyciężył 
aparat oddechowy Dräger BG ProAir, 
w kategorii innowacyjne technologie 
– łańcuch ogniwowy górniczy płaski 
wysokowytrzymały wyprodukowany 
przez FASING, zaś w kategorii poprawa 
bezpieczeństwa – bezpieczne obuwie 
z przedsiębiorstwa PPO. Ponadto odbyła 
się druga edycja konkursu dla studentów 
uczelni wyższych oraz studenckich kół 
naukowych „Innowacje w Przemyśle”, 
przygotowana przez organizatora tar-
gów oraz miesięcznik naukowo-tech-
niczny Napędy i Sterowanie. Pierwsze 

EXPO KATOWICE 2022. – Skarbem każdego państwa są nie tylko 
surowce, ale też producenci maszyn i urządzeń do eksploatacji 

tych surowców. Nawet jeżeli będziemy zamykali górnictwo 
w Europie, znajdą oni rynki poza granicami kraju; siła polskiego 

przemysłu wydobywczego jest naprawdę duża – przekonywał 
wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik świeżo 

po zapoznaniu się z ofertą prezentowaną na Targach Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hutniczego EXPO KATOWICE. 

Po trzyletniej – wydłużonej o rok z powodu pandemii – przerwie 
prestiżowe targi w wielkim stylu wróciły do stolicy Górnego Śląska, 

przyciągając ponad 200 wystawców, reprezentujących kilkaset 
firm z 13 krajów – między innymi ze Stanów Zjednoczonych, 

Indii, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Słowenii. Sama 
ekspozycja, którą w ciągu czterech dni obejrzało kilkadziesiąt 
tysięcy zwiedzających, zajęła 10 tys. mkw, czyli prawie jedną 

trzecią całego targowego terenu w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym oraz wokół Spodka. – Targi to nie tylko pokaz 

maszyn, urządzeń i potencjału naszych wystawców, ale przede 
wszystkim miejsce do dyskusji i poszukiwania bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i świata – zaznacza prezes organizującej 

to cieszące się międzynarodową renomą wydarzenie spółki EXPO 
KATOWICE, Iwona Gramatyka.

Maszyny i urządzenia górnicze
wciąż wizytówką polskiego przemysłu

Po trzyletniej – wydłużonej o rok z powodu pandemii – przerwie prestiżowe targi w wielkim stylu wróciły do stolicy Górnego Śląska, przyciągając ponad 200 wystawców, reprezentujących 
kilkaset firm z 13 krajów
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Czym może być dla regionu Śląski System 
Magazynowania Energii oraz jakie trzeba 
podjąć działania, aby go rozwinąć – na te 
pytania próbowali odpowiedzieć eksperci 
i samorządowcy, których Instytut Techni-
ki Górniczej KOMAG zaprosił do udziału 
w konferencji Silesian Energy Storage Fo-
rum 2022. Odbyła się ona 6 września w ra-
mach Międzynarodowych Targów EXPO 
KATOWICE 2022. 

Dyskusji przysłuchiwał się wicemini-
ster aktywów państwowych Piotr Pyzik, 
którego zdaniem system – rozumiany 
jako kompleksowy sposób magazyno-
wania energii na terenach pogórniczych 
– może być fundamentem sprawiedliwej 
transformacji Polski i Śląska. 

O potencjale systemu mówił, otwie-
rając konferencję, dyrektor ITG KO-
MAG, dr hab. inż. Dariusz Prostański. 
– W naszej ocenie Śląski System Maga-
zynowania Energii stanowi odpowiedź 
na potrzebę systemowej regionalizacji 
bezpieczeństwa energetycznego kraju 
i powinien być istotnym elementem pro-
cesu planowanej transformacji Śląska 
– przyznał. 

– Choć węgiel będzie wydobywany 
i używany przez długie lata, to zielona 
transformacja Śląska będzie postępo-
wała niezależnie, czy się do tego włączy-
my, czy nie, a my przecież wolimy być 
uczestnikami tej transformacji, żeby jak 
najlepiej ją kształtować, z jak najwięk-
szą korzyścią dla obywateli – ocenił szef 
instytutu.

Konferencja była podzielona na trzy 
panele. W pierwszym dyskutowano 
o tym, jak ŚSME może zwiększyć regio-
nalne bezpieczeństwo energetyczne. 
W tej dyskusji wzięli udział między inny-
mi dyrektor Prostański, a także dyrektor 
Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysło-
wionych, prof. Marta Pogrzeba, prezes 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Janusz Michałek oraz prezes 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń Janusz 
Smoliło. Moderatorem był przewodni-
czący Rady Programowej Polskiego Sto-
warzyszenia Magazynowania Energii, 
prof. Wojciech Myślecki. Kolejny panel 
dotyczył form i możliwości finansowa-
nia lokalnych inwestycji. Tu głos zabrali 
przedstawiciele śląskich samorządów 
oraz instytucji finansowych. Konferen-
cję zamknęła dyskusja na temat bilan-
sowania, monitorowania i zarządzania 
mikrosieciami. FILIP SZAFRANIEC

miejsce zajął Jan Starzyk z Politechni-
ki Śląskiej za projekt izolatki, drugie – 
Koło Naukowe AGH Drone Engineering 
za projekt manipulatora sterującego 
multikopterem załogowym, a trzecie 
– Koło Naukowe Pojazdów i Robotów 
Mobilnych Politechniki Wrocławskiej 
za projekt systemu kompletnej elektry-
fikacji pojazdu typu buggy. – Tego typu 
działania są niezwykle cenne i przyno-
szą obopólne korzyści. Z jednej strony 
jest to okazja do promocji i prezenta-
cji pomysłów młodych, zdolnych ludzi; 
z drugiej strony jest to dla nich – poza 
docenieniem – znakomita okazja do po-
kazania się na rynku pracy, bezpośred-
niego kontaktu z potencjalnym praco-
dawcą – podkreśliła Iwona Gramatyka. 
Organizatorzy targów już dziś zapra-
szają na ich kolejną edycję – w dniach  
4–6 września 2024 roku.  •

Maszyny i urządzenia górnicze
wciąż wizytówką polskiego przemysłu
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Po trzyletniej – wydłużonej o rok z powodu pandemii – przerwie prestiżowe targi w wielkim stylu wróciły do stolicy Górnego Śląska, przyciągając ponad 200 wystawców, reprezentujących 
kilkaset firm z 13 krajów

Innowacyjny łańcuch z FASING-u
Pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego 
EXPO KATOWICE 2022 odbył się konkurs dla wystawców „Innowacyjny Produkt & Technologie EXPO 
KATOWICE”. W kategorii innowacyjne technologie główną nagrodę zdobył łańcuch ogniwowy górniczy 
płaski wysokowytrzymały FASING 56x187. Jest to nowatorski produkt firmy FASING SA. 
Na zdjęciu od lewej: Mateusz Bik, wiceprezes zarządu FASING SA, dyrektor ds. eksportu i inwestycji 
zagranicznych, oraz Zdzislaw Bik, prezes FASING SA.
 HK
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Pomysł na bezpieczeństwo 
energetyczne regionu

Śląski System Magazynowania Energii stanowi odpowiedź na potrzebę systemowej regionalizacji 
bezpieczeństwa energetycznego kraju i powinien być istotnym elementem procesu planowanej 
transformacji Śląska
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Niosą pomoc od 25 lat
Fundacja Rodzin Górniczych działa od  
25 lat. Przede wszystkim wspiera dzieci 
górników, którzy zginęli w pracy, i pomaga 
wdowom po górnikach w stworzeniu od-
powiednich warunków dla osieroconych 
dzieci, by mogły się uczyć i miały wsparcie 
we wkraczaniu w dorosłe życie. 

Do zakresu statutowej działalności 
FRG należy nie tylko materialne wspie-
ranie rodzin pozostałych po górnikach, 
którzy ponieśli śmierć w wyniku wy-
padków przy pracy. Fundacja wspiera 
także rodziny inwalidów górniczych, 
rodziny górnicze znajdujące się z róż-
nych powodów w trudnej sytuacji życio-
wej, zwłaszcza będące w niedostatku lub 
potrzebujące doraźnego wsparcia. FRG 
jest organizacją non-profit, nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Finansowana 
jest ze składek oraz darowizn od firm 
i osób prywatnych oraz odliczeń 1 proc. 
należnego podatku. 

Historia Fundacji Rodzin Górniczych 
zaczęła się od pomysłu ówczesnego wi-
ceministra gospodarki Jerzego Markow-
skiego. Opracowano statut i podpisano 

akt notarialny w CSRG w Bytomiu. Po  
25 latach działalności dorobek Fundacji 
jest imponujący – rozdysponowała na róż-
ne formy pomocy 33 mln złotych, obejmu-
jąc swoją opieką ponad 5 tys. osób.

Z okazji 25-lecia działalności FRG 
3 września w Filharmonii Śląskiej w Ka-
towicach odbył się uroczysty koncert. 
Towarzyszyła mu zbiórka na pomoc 
dla rodzin górników poszkodowanych 
w tym roku w wypadkach. Goście sobot-
niego koncertu wrzucili do skarbonki 
ustawionej przy wejściu 4595 złotych.

Część oficjalną uroczystości zakoń-
czyło wręczenie medali Przyjaciel Fun-
dacji. Otrzymali je: wojewoda śląski Ja-
rosław Wieczorek, prezes JSW Tomasz 
Cudny, dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa, prof. Stanisław Prusek, pre-
zydent Katowic Marcin Krupa, dyrektor 
katowickiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu Mirosław Skibski, dyrektor 
pracy KWK Budryk Adam Ratka, byłe 
członkinie rady Fundacji Monika Kon-
werska oraz Jolanta Sebastian, a tak-
że podopieczna FRG Teresa Sewina. 
W gronie uhonorowanych znalazła się 

prezes Wydawnictwa Gospodarczego 
i była przewodnicząca rady Fundacji 
Anna Zych.

Po ceremonii rozpoczął się koncert, 
w którym wystąpiła Śląska Orkiestra 

Kameralna i Dombrova Piano Duo 
(w składzie: Łukasz Szubski – fortepian, 
Krzysztof Włodarczyk – fortepian) z pro-
gramem „Koncert muzyki filmowej”. 
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Z okazji 25-lecia działalności FRG 3 września w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbył się uroczysty koncert. 
Towarzyszyła mu zbiórka na pomoc dla rodzin górników poszkodowanych w tym roku w wypadkach

Śląsko-dąbrowska Solidarność domaga 
się od rządu wprowadzenia rozwiązań 
systemowych mających na celu obniże-
nie cen energii. Związkowcy oczekują 
na odpowiedź do połowy października. 
Jeśli to się nie stanie, zapowiedzieli naj-
pierw manifestację w Katowicach, a potem 
w stolicy. W regionie śląsko-dąbrowskim 
od 7 września obowiązuje stan pogotowia 
strajkowego. 

O swoich decyzjach oraz o postula-
tach śląsko-dąbrowska „S” poinformo-
wała w czasie briefingu, który odbył się 
w siedzibie organizacji w Katowicach. 
Jak wyjaśniono, podjęte ruchy są zwią-
zane z coraz trudniejszą sytuacją finan-
sową gospodarstw domowych i dra-
stycznym pogorszeniem się kondycji 
przedsiębiorstw funkcjonujących w na-
szym regionie.

– Wszystkie dotychczasowe działa-
nia rządowe, które teoretycznie mają 
spowodować, że ustabilizuje się in-
flacja, że ceny energii nie będą w ta-
kim oszalałym tempie rosły, jak rosną, 
są działaniami doraźnymi. Nie ma tu-
taj w naszej ocenie żadnych rozwiązań 
systemowych, które dawałyby stabiliza-
cję dla nas jako dla zwykłych ludzi, dla 
obywateli Śląska, Rzeczypospolitej, ale 
co jest też niezmiernie ważne, nie dają 
one też stabilizacji, a wręcz przeciwnie 
– dają olbrzymi niepokój wśród przed-
siębiorstw funkcjonujących na Śląsku 

– powiedział przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz, któ-
ry uznał także, że rząd Prawa i Spra-
wiedliwości „odleciał”. – Jego głównym 
grzechem jest to, że słucha sam siebie, 
a nie słucha dobrych rad. To jest droga 
donikąd – stwierdził. 

Strona społeczna skierowała do rzą-
du postulaty dotyczące obniżek cen 
energii. Związkowcy oczekują, by na naj-
bliższym szczycie europejskim premier 
Mateusz Morawiecki opowiedział się 
za zawieszeniem systemu handlu emi-
sjami (ETS). Związkowcy oczekują tak-
że, by natychmiast została uchwalona 
ustawa zawieszająca obligo giełdowe, 
czyli obowiązek sprzedaży energii elek-
trycznej przez giełdę. Zaproponowali 
także powołanie do życia instytucji, któ-
ra mogłaby kupować energię i później 
sprzedawać ją firmom i obywatelom. 
Kolejny postulat dotyczy umowy społecz-
nej i realizacji inwestycji w nowoczesne 
technologie energetyczne, na przykład 
dotyczące zgazowania węgla. 

– Przy dzisiejszych cenach gazu 
ta technologia jest opłacalna. Jedyny 
argument, przez który to nie jest reali-
zowane, to hasło, że to jest z „czarne-
go”, że to jest z węgla. Dzisiaj, w sytu-
acji wojennej, przy tych cenach gazu 
energetyka inwestuje w instalacje wy-
korzystujące gaz z importu zamiast 
w instalacje do zgazowywania węgla, 
które mogłyby zapewnić 4 mld m3 gazu 

rocznie. Jesteśmy dalej zachłyśnięci Zie-
lonym Ładem. Ani Polska, ani UE nie 
zweryfikowała swojego podejścia do tego 
tematu – podkreślał Bogusław Hutek, 
szef górniczej „Solidarności”.

Podczas briefingu prasowego przed-
stawiciele branż szczególnie narażo-
nych na skutki wysokich cen energii, 
takich jak między innymi hutnictwo, 

ciepłownictwo czy motoryzacja, wskazy-
wali, że obecny kryzys uderza nie tylko 
w gospodarstwa domowe, ale również 
w przedsiębiorstwa. Andrzej Karol, prze-
wodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa 
NSZZ „Solidarność”, mówił, że niektóre 
zakłady energochłonne już w najbliż-
szym czasie staną w obliczu bankructwa.

HANNA KRZYŻOWSKA
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Solidarność stawia ultimatum 
i zapowiada manifestacje

W regionie śląsko-dąbrowskim od 7 września obowiązuje stan pogotowia strajkowego. Związkowcy 
domagają się od rządu wprowadzenia rozwiązań systemowych mających na celu obniżenie cen energii. 
Oczekują na odpowiedź do połowy października
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Co roku rankingi miast o najbardziej za-
nieczyszczonym powietrzu przypominają 
nam niechlubny rekord – polskie powie-
trze jest jednym z najgorszych nie tylko 
w Europie, ale także na świecie. A nad-
chodząca zima może być jeszcze gorsza.

Jesienno-zimowy krajobraz 
w wielu polskich miastach, miasteczkach 
i na wsiach jest bardzo podobny. Nad 
horyzontem wisi mglista, szaro-brązowo 
zupa zanieczyszczeń. Niższe temperatu-
ry i sezon grzewczy rozpoczynają okres 
smogu.

Zanieczyszczenia tworzące smog 
są uwalniane do powietrza podczas spa-
lania paliw. W przypadku naszego kraju 
głównym zanieczyszczeniem są paliwa 
stałe, pozostałe pochodzą z przemysłu 
i transportu. Innym problemem jest bieda 
i niewiedza – bo w wielu polskich mia-
stach jest ciche przyzwolenie na palenie 
czymkolwiek, od niepotrzebnych mebli, 
przez plastik, po zwykłe śmieci. Praw-
dziwy problem powstaje, gdy dodamy 
do tego niekorzystne położenie geogra-
ficzne (na przykład dolina górska czy 
depresja rzeki), gdzie zbiera się zanie-
czyszczone powietrze z okolic, które zo-
staje tam uwięzione na dłużej. Taki przy-
padek od wielu lat można obserwować 
w Krakowie, który choć stara się walczyć 
z własnymi zanieczyszczeniami, to zbiera 

je z okolicznych wiosek. Nie pomaga także 
przyzwolenie władz na zabudowywanie 
korytarzy powietrznych w miastach, które 
ograniczają wywiewanie zanieczyszczeń 
i dopływ świeżego powietrza.

Inną przyczyną skumulowanych 
zanieczyszczeń w Polsce jest bliskość 
przemysłu czy duży ruch samochodo-
wy, zwłaszcza gdy wiele aut na drogach 
to stare, wydzielające wiele zanieczysz-
czeń modele. 

Smog podrażnia nasze drogi odde-
chowe, zdecydowanie zwiększając ry-
zyko wielu poważnych chorób. W Pol-
sce z powodu smogu umiera 45 tys. 
osób rocznie, a około 10 proc. choruje 
na astmę.

Te zagrożenia dla zdrowia powodują, 
że wiele miast monitoruje i informuje 
mieszkańców o poziomie smogu. Świa-
domość tego narastającego zagrożenia 
powinna się wiązać z ograniczeniem 
palenia w piecach śmieci czy też wybie-
raniem alternatywnej formy przemiesz-
czania się zamiast jeżdżenia autem.

W okresie smogu warto także pa-
miętać o noszeniu masek filtrujących, 
a także zadbać o swoje zdrowie. Kluczo-
we tu jest wysypianie się, uzupełnianie 
diety w witaminy B6, B12, witaminy  
C i E, które wzmacniają organizm. 
Dobrym pomysłem są także domowe 
oczyszczacze powietrza.  HK

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

WFOŚiGW w Katowicach

Nowoczesne rozwiązanie ciepłownicze 
w śląskim więzieniu

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach po-
wstanie nowoczesna kotłownia, która zo-
stanie przyłączona do miejskiej sieci cie-
płowniczej. Inwestycja jest możliwa dzięki 
dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Na początku września, w obecności 
wiceministra sprawiedliwości Michała 
Wosia, dyrektor Zakładu Karnego w Woj-
kowicach, ppłk Krzysztof Jachim, i pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Katowicach Tomasz Bed-
narek podpisali umowę w sprawie dofi-
nansowania nowego systemu ogrzewa-
nia więzienia. 

Do tej pory Zakład Karny w Wojko-
wicach zużywał około 750 ton ekogrosz-
ku rocznie. Inwestycja pozwoli więc 
na znaczącą redukcję emisji spalin, a jej 
łączny koszt to ponad 2,5 mln złotych, 
z czego blisko 1,2 mln złotych to dotacja  
WFOŚiGW w Katowicach.

Prace w zakładzie karnym będą po-
legały głównie na przebudowie kotłowni 
działającej od lat 70. Zostanie ona przy-
łączona do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a sieć łącząca ponad 20 obiektów na te-
renie zakładu zostanie zmodernizowa-
na. Na terenie więzienia powstanie też 
instalacja solarna.

Prezes Tomasz Bednarek zazna-
czył, że inwestycja w Wojkowicach bę-
dzie pierwszym etapem kompleksowej 

termomodernizacji zakładu karnego. 
Podkreślił również, że w województwie 
śląskim od lat realizowane są przedsię-
wzięcia, które mają realnie wpływać 
na poprawę jakości powietrza, a podob-
ne programy i dofinansowania ograni-
czania niskiej emisji skierowane są za-
równo do instytucji, przedsiębiorstw, jak 
i pojedynczych odbiorców.

HK
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Smog – cichy zabójca
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Narodziny Róży wywróciły życie Wojt-
ka do góry nogami. Nic już nie było 

takie samo jak wcześniej. On sam, wcze-
śniej pracoholik i imprezowicz, zamienił 
się przede wszystkim w ojca. Był z Anką, 
swoją żoną, praktycznie od liceum i ich 
związek naturalnie ewoluował w kolej-
ne stadia. Wzięli ślub, kredyt, urodziła 
im się córka. W międzyczasie bardzo 
się od siebie oddalili, ale Wojtek chyba 
nawet tego na czas nie zauważył. Gdy 
więc tuż po szóstych urodzinach Róży 
Anka złożyła papiery rozwodowe, był 
bardzo zaskoczony.

Zmartwiło go tak naprawdę jedno – to, 
że może być rozdzielony z córką. Dogadali 
się jednak z byłą żoną bez wiekszych pro-
blemów i wybrali opiekę naprzemienną. 
Dziewczynka spędzała z rodzicami tyle 
samo czasu, a Wojtek stawał na rzęsach, 
żeby w „swoje” dni być dostępny praktycz-
nie tylko dla niej. Pewnie też dzięki temu 
ich więź była tak mocna.

Róża wyrosła na córeczkę tatusia. 
Nie miała potrzeby się buntować – wie-
działa, że odpowiednio rozegraną sytu-
ację zawsze wygra. Wojtek mógł dla niej 
zrobić wszystko. Pewnie dlatego tak cięż-
ko przeszedł okres, kiedy córka zaczęła 
dorastać i w jej życiu pojawili się pierwsi 
chłopcy. Z jednej strony Wojtek chciał 
zaszczepić w córce wszystkie swoje pa-
sje – tenisa, jazdę konną, wspinaczkę, 
narty – a z drugiej strony tak bardzo jak 

to tylko możliwe chciał oddalić moment, 
kiedy jego mała córeczka przestanie go 
potrzebować.

Nadużyciem byłoby stwierdzenie, 
że Wojtek od początku polubił Karola. 
Po prostu był najbardziej znośny z chło-
paków, których przedstawiła mu Róża. 
Zresztą cieszył się, że u nich bywał, 
bo zdarzało mu się tak potraktować ko-
legów córki, że już więcej nie pojawiali 
się u nich w domu. Gdy Róża zaczęła 
studia, postanowiła na stałe zamieszkać 
u ojca – była pełnoletnia, miała zdecydo-
wanie bliżej na uczelnię, no i lepiej się 
dogadywali. Wojtek po tym, jak podjęła 
tę decyzję, chodził dumny jak paw, pra-
wie jakby wygrał niepisaną rozgrywkę 
z byłą żoną o miano lepszego rodzica.

Karol był więc po prostu przez nie-
go akceptowany. Zresztą Wojtek był 
pewien, że lada chwila przybłąka się 
jakiś kolejny, więc specjalnie się nawet 
nim nie przejmował. Ale okazało się, 
że niesłusznie, bo tuż przed końcem 
roku Karol postanowił się oświadczyć, 
a przejęta tym Róża od razu się zgodziła. 
Jako od małego wielbicielka księżniczek 
rozplanowała detale swojego ślubu jesz-
cze przed ukończeniem dziesiątego roku 
życia. Co prawda wiele się od tego czasu 
zmieniło, ale nie jej potrzeba wystawne-
go wesela.

Wojtkiem miotały sprzeczne emo-
cje. Tak jakby nagle musiał sobie 

uświadomić, że znowu lada moment 
może stracić swoją córeczkę. Przepra-
cował jednak swoje obawy i starając 
się zachować klasę, pomógł nie tylko 
zorganizować i sfinansować wesele, ale 
jeszcze upewniał córkę w przekonaniu, 
że cieszy się jej szczęściem. Szczęściem, 
co do którego w głębi duszy miał mie-
szane uczucia.

Róża zamieszkała z mężem nieda-
leko, dlatego nadal widywali się dość 
często, ale to raczej ona wpadała do ojca. 
Pewnego dnia przyjechała wyraźnie 
markotna, ale wszelkie pytania zbywała 
wymijająco.

Jej stan nie dawał jednak Wojtkowi 
spokoju, więc trzy dni później posta-
nowił bez zapowiedzi odwiedzić cór-
kę. Parkując pod jej domem, zauważył 
Karola przytulającego kobietę – chwilę 
przyglądał się scenie, ale gdy dostrzegł, 
że nie jest to jego Róża, wyszedł wściekły 
z samochodu. Może jeszcze na początku 
chciał dać Karolowi dojść do słowa, ale 
wezbrana dzika złość ojca odebrała mu 

rozum i rzucił się na chłopaka, który na-
wet nie próbował się bronić. Roztrzaskał 
mu nos, złamał rękę i mocno obił. Było 
to jego pierwsze tak agresywne zachowa-
nie w życiu, wcześniej uchodził za czło-
wieka, który nie skrzywdziłby muchy. 
Pod koniec całej napaści, bo trudno tę sy-
tuację nazwać bójką, pojawiła się Róża, 
która rzuciła się na pomoc poobijanemu 
Karolowi.

Tamtego dnia dziewczyna przyje-
chała do swojego domu po resztę rze-
czy. Nie przyznała się ojcu, ale uznała, 
że jednak nie chce jeszcze być mężatką 
i już jakiś czas temu porzuciła Karola. 
Ten zresztą postanowił o nią walczyć, 
a kobieta, z którą się widział, była jego 
przyjaciółką. Całe zajście doprowadziło 
jednak Różę do wniosku, że martwi się 
o Karola i wcale nie chce kończyć mał-
żeństwa, a także doprowadziło do cza-
sowego ochłodzenia stosunków z Wojt-
kiem, który tym razem długie tygodnie 
musiał starać się o wybaczenie u męża 
swojej już niemałej córeczki.  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Córeczka

Życie sąsiedzkie potrafi być uciążliwe nie 
tylko w blokach czy kamienicach. Przy do-
brej komunikacji i zrozumieniu potrzeb 
innych może być jednak niekłopotliwe, 
a może nawet pomocne. Jak zbudować 
dobre relacje z sąsiadami?

Jednym z najczęstszych powodów 
sąsiedzkich problemów jest hałas. Im-
prezy trwające do rana, remonty, kłótnie 
czy nauka gry na instrumentach mogą 
wytrącić z równowagi nawet najcier-
pliwszych. W tym przypadku dobra ko-
munikacja jest niezastąpiona – wczesne 
informowanie o planowanym remon-
cie, długości jego trwania, trzymanie 
się wyznaczonych godzin i zostawienie 
numeru telefonu, na wypadek gdyby 
odgłosy były nie do zniesienia, napraw-
dę mogą poprawić sąsiedzkie stosunki. 
W przypadku zorganizowanej imprezy 
jest podobnie – warto o niej wcześniej 
poinformować, może dołączyć drobny 
upominek, a nawet zaproszenie na nią, 
a także zadbać o to, żeby po 22 hałas był 
minimalny. W przypadku mieszkania 
w domu należy pamiętać na przykład 
o koszeniu trawy później niż o 7 rano 
w sobotę, a może nawet umówić się z są-
siadami na ustalone godziny koszenia, 
żeby zminimalizować hałas dla reszty 
mieszkańców.

Innym złym zwyczajem jest za-
śmiecanie wspólnej przestrzeni. Wor-
ki ze śmieciami na korytarzu, rowery, 
wózki, sprzęt sportowy czy nawet półki 

z butami są nie tylko nieestetyczne i kło-
potliwe, ale mogą być też niebezpieczne, 
utrudniając dotarcie na przykład straży 
pożarnej. Warto o tym pamiętać i tak go-
spodarować przestrzenią w domu, żeby 
nie zajmować korytarza. Gdy jednak me-
traż na to nie pozwala, może warto prze-
myśleć stworzenie wózkowni albo prze-
strzeni wspólnej na rowery czy sanki.

Kłopotliwe może być także wycho-
dzenie na papierosa na balkon, taras, 
a nawet korytarz i klatkę schodową. Nie 
jest to zazwyczaj zabronione, ale potrafi 
bardzo uprzykrzać życie sąsiadów i ma-
jąc ochotę na papierosa, lepiej zrobić 
to na spacerze. Oczywiście warto także 
pamiętać o wyrzucaniu niedopałków 
w odpowiednim miejscu.

Inną kwestią są psy, które nawet 
traktowane przez właścicieli jako człon-
kowie rodziny mogą być zmorą sąsia-
dów. Dlatego też warto zadbać o dobre 
wychowanie naszego pupila, a wycho-
dząc na spacer, mieć go zawsze na smy-
czy i spuszczać tylko w wyznaczonych 
do tego miejscach. No i zawsze pamiętać 
o zabraniu woreczków na kupy i sprzą-
taniu nieczystości.  HK

Niektórzy mężczyźni w średnim wieku 
mają charakterystyczny czerwony i poro-
waty nos. Taki wygląd wynika z powięk-
szenia gruczołów łojowych i związanego 
z tym rozszerzenia ich ujścia oraz z prze-
rostu tkanek miękkich. Jest to częste po-
wikłanie schorzenia zwanego trądzikiem 
różowatym. Rhinophyma nie zagraża 
zdrowiu pacjenta, jednak może stanowić 
poważny problem estetyczny, negatywnie 
oddziałując na jego psychikę.

JAKIE SĄ OBJAWY RHINOPHYMY? W po-
czątkowym stadium rozwoju choroby 
na nosie pojawia się zaczerwienienie 
oraz kilka niewielkich guzków. Z czasem 
nos staje się coraz bardziej opuchnięty 
i bulwiasty. Zaatakowana chorobą skó-
ra robi się rozciągnięta, z widocznymi 
porami i bliznami. Pacjenci dotknięci 
rhinophymą mogą się także skarżyć 
na nadmierny łojotok, związany z po-
wstawaniem wydzieliny złożonej z bak-
terii, łoju i keratynocytów.

JAK LECZYĆ ZESPÓŁ BULWIASTEGO NOSA? 
Jak dotąd nie wiadomo, jak eliminować 
przyczyny rhinophymy. W związku 
z tym pacjentów skarżących się na ob-
jawy tego schorzenia leczy się jedynie 
objawowo, usuwając nieprzyjemne 
i uciążliwe skutki tej choroby. Dzięki 
stosowaniu leków doustnych i leczeniu 
miejscowemu można uzyskać względ-
ną poprawę stanu zdrowia pacjenta – 
izotretynoina zmniejsza zaczerwienie-
nie i rozrost gruczołów łojowych nosa. 

Lekarze wykonują zabiegi, których 
celem jest przede wszystkim poprawa 
wyglądu pacjenta. Usunięcie przerosłych 
w wyniku rhinophymy tkanek miękkich 
z wykorzystaniem elektrokoagulacji wy-
korzystuje prąd elektryczny o wysokiej 
częstotliwości. Wykonuje się również 
chirurgiczne usunięcie zgrubiałej skóry 
nosa za pomocą skalpela. Laser CO2 jest 
preferowaną i najczęściej stosowaną me-
todą leczenia zgrubiałej skóry, ponieważ 
skutecznie redukuje guzki i zgrubienia. 
Ta metoda okazuje się skuteczna przede 
wszystkim dlatego, że daje szansę na le-
czenie nie tylko objawów rhinophymy, 
ale także przyczyn wywołujących tę cho-
robę – za pomocą lasera odnerwia się 
na pewien czas skórę nosa, co oznacza 
jednoczesne zatrzymanie nadmiernego 
wytwarzania łoju. Wykonuje się też der-
mabrazję, czyli mechaniczne usunięcie 
górnych warstw skóry, ale wiąże się ona 
z ryzykiem nadmiernego krwawienia 
w miejscu poddanym zabiegowi i po-
wstania blizn.  MK

Z D R O W I E

Bulwiasty nos, 
czyli rhinophyma�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�

Sąsiedzki 
savoir-vivre
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Pierwszym etapem budowania dobrych 
relacji z sąsiadami jest przywitanie podczas 
przypadkowych spotkań
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Krzyżówka panoramiczna nr 18
W DRUGIM KWARTALE 2022 ROKU NA JEDNO ZLIKWI-
DOWANE MIEJSCE PRACY PRZYPADAŁO 2,1 NOWO 
UTWORZONEGO. Oznaczało to wzrost w ska-
li roku o 2,6 proc. – wynika z danych 
GUS. Wskaźnik wolnych miejsc pracy 
na koniec drugiego kwartału 2022 roku 
wyniósł 1,18 proc. Najwięcej było ich 
w grupie specjalistów. W tym czasie 
było 149,3 tys. wolnych miejsc pracy. 
To o 4,5 proc. więcej niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku. 
W SIERPNIU W SKLEPACH BYŁO DROŻEJ ŚRED-
NIO O 23,7 PROC. R/R. Zdrożały wszystkie 
z 12 analizowanych kategorii produktów 
– także owoce (o 13 proc.) i warzywa 
(o 15 proc.), mimo wzrostu sezonowej 
podaży – wynika z indeksu cen w skle-
pach detalicznych. Główną przyczyną 
wzrostu cen był wzrost kosztów produk-
cji (kosztów energii elektrycznej, ropy 
naftowej i kosztów pracy). Niedawno 
większość analityków wskazywała ko-
niec wakacji jako szczyt inflacji. Ten sce-
nariusz jest już nierealny. Z analizy cen 
wynika, że w sierpniu najbardziej podro-
żały produkty tłuszczowe (o 58,9 proc. 
r/r), produkty sypkie (o 42,1 proc.). W tej 
kategorii najbardziej podrożał cukier 
– o 92,2 proc., mąka o 37,9 proc. i ryż – 
o 29,9 proc. 

REZYGNACJA Z ROZPOCZĘTYCH STUDIÓW JEST W POL-
SCE CZĘSTYM ZJAWISKIEM. Wśród studiują-
cych nauki ścisłe (51 proc.) i humani-
styczne (47 proc.) porzuca rozpoczęte 
studia – wynika z badania Ośrodka Prze-
twarzania Informacji – Państwowego In-
stytutu Badawczego. Najniższy odsetek 
rezygnacji jest w naukach medycznych 
(29 proc.) i sztuce. Są to kierunki kosz-
towne, z dużą liczbą chętnych, wymaga-
jące dużych inwestycji osobistych na eta-
pie rekrutacji. Rezygnacja ze studiów 
jest wśród mężczyzn o 15 proc. wyższa 
niż wśród kobiet. W latach 2012–2020 
ponad 1,3 mln rozpoczętych toków stu-
diów zakończyło się skreśleniem z listy 
studentów. Stanowiło to 40 proc. wszyst-
kich podjętych przez studentów epizo-
dów studiowania.  •

Jedną z konsekwencji napaści Rosji 
na Ukrainę jest zablokowanie importu 
do Polski surowców ze Wschodu. W po-
średni sposób dotknęło to także branżę 
piwowarską. Pod koniec sierpnia główni 
krajowi producenci nawozów ze wzglę-
du na skok cen gazu wstrzymali produk-
cję. Tymczasem powstający jako efekt 
uboczny tego procesu dwutlenek węgla 
po przetworzeniu jest szeroko stosowany 
w branży spożywczej, w tym w browarni-
czej. Na linii rozlewniczej do pustych pu-
szek i butelek wtłaczany jest CO2 w celu 
usunięcia powietrza, natychmiast po tym 
wlewane jest piwo, a opakowania zamy-
kane. Mimo deklaracji producentów na-
wozów o wznowieniu produkcji polskie 
browary wciąż są zaniepokojone.

Zachodniopomorski Browar Połczyn 
był w ostatnich dniach zmuszony na jeden 
dzień wstrzymać warzenie piwa. Jak pod-
kreślają jego władze, pomimo prasowych 
informacji o zażegnaniu kryzysu nie mogą 
uzyskać dostawy ani też potwierdzenia jej 
terminu. Obawiają się też, że cena tego 
gazu wzrośnie o 60 proc. Na razie browar 
jest zmuszony do gorączkowych poszuki-
wań alternatywnych źródeł dwutlenku 
węgla. Problem ten dotknie też puby, któ-
re muszą przywiezione w kegach piwo 
rozlać do szklanek, do czego niezbędne 
są butle z dwutlenkiem węgla. 

Najlepiej przygotowane na ten kry-
zys są wielkie koncerny. Część z nich jest 

bowiem wyposażona w techno-
logię odzysku dwutlenku węgla, 
więc w razie potrzeby będą mo-
gły przenieść produkcję z jednego 
miasta do drugiego. Takimi nowocze-
snymi rozwiązaniami nie mogą się jed-
nak pochwalić małe browary regionalne 
i rzemieślnicze. 

PIWO NA KATAR
Od miesięcy FIFA, rząd Kataru 

i koncerny piwowarskie toczyły spo-
ry, czy i na jakich zasadach na tego-
rocznym mundialu kibice będą mogli 
raczyć się piwem. Mistrzostwa świata 
2022 są pierwszymi, które odbywa-
ją się w kraju muzułmańskim, gdzie 
na co dzień obowiązuje ścisły zakaz 
spożywania alkoholu. W jedynym skle-
pie monopolowym na obrzeżach sto-
licy Doha zakupy mogą robić jedynie 
obcokrajowcy posiadający zezwolenia 
i tylko na użytek domowy. Stanowiło 
to bardzo duże wyzwanie dla organiza-
torów turnieju, którego jednym z głów-
nych sponsorów jest producent piwa 
Budweiser. Wydaje się jednak, że na trzy 
miesiące przed startem mundialu stro-

ny wypracowały 
kompromisowe 
rozwiązanie. Jak 
wynika z prze-
cieków, na trzy 
godziny przed 
p i e r w s z y m 

gwizdkiem każdego meczu 
i przez godzinę po ostatnim 

gwizdku właściciele biletów 
będą mogli kupić piwo. Jego sprze-

daż nie będzie jednak prowadzona 
bezpośrednio na trybunach stadionu, 
tylko w specjalnych strefach, do któ-
rych wstęp będą mieli wyłącznie kibi-
ce. Na obiektach sportowych będzie na 
nich czekać jedynie piwo bezalkoholo-
we. W najlepszej sytuacji będą miłośni-
cy futbolu spędzający czas w głównej 
części strefy kibica FIFA w stolicy Kata-
ru. Piwo ma być tam bowiem serwowa-
ne bez przerwy od 18.30 do 1.00 w nocy, 
przez 29 dni trwania turnieju.

Ostateczna decyzja wciąż jednak 
jeszcze nie zapadła. Władze Kataru 
złożyły w tej sprawie wniosek do naro-
dowego Najwyższego Komitetu ds. Do-
staw i Dziedzictwa, które ma najwięk-
szą władzę w kraju. Nadal również nie 
wiadomo, jak zorganizowane zostaną 
piątkowe mecze (między innymi Walii 
z Iranem) – w ten dzień tygodnia więk-
szość muzułmanów będzie się groma-
dzić w meczetach na modlitwę kon-
gregacyjną. W piątki w Katarze jest też 
zamknięta większość sklepów i restau-
racji. Rzecznik Budweisera podkreśla: 
„Ściśle współpracujemy z Fifą, która jest 
w stałym kontakcie z władzami Kataru. 
Chcemy, aby turniej odbył się zgodnie 
z lokalnymi przepisami i zwyczajami”. 

 MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie 
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
DOBRA KURA ZAWSZE TŁUSTA.
Nagrodę wylosował: ALEKSANDRA KRÓL.
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Doroczne Forum Ekonomiczne, ochrzczone przez media 
„polskim Davos”, od trzech lat na dobre gości w Karpa-
czu – po przeprowadzce z Krynicy, gdzie odbywało się 
przez wiele lat. W tym roku wśród uczestników tego 
najbardziej prestiżowego spotkania biznesu i polityki 
próżno było szukać szefów największych górniczych 
i energetycznych spółek, a wśród tematów paneli – 
tych dotyczących węgla i energetyki konwencjonalnej. 
Prawdopodobnie liderzy polskiej energetyki nie chcieli 
odpowiadać na niekończące się pytania o braki węgla 
i rosnące ceny energii, a także przyszłość górnictwa 
i energetyki węglowej. 

Nie zawiedli natomiast szefowie Orlenu i PGNiG, 
nakreślający wizję przyszłego wielkiego multienerge-
tycznego koncernu, czy KGHM, który – podobnie jak 
Orlen – planuje inwestycje w małe reaktory modułowe 
SMR. Szeroko dyskutowano między innymi o cyberbez-
pieczeństwie oraz współpracy z Ukrainą. Człowiekiem 
Roku XXXI Forum Ekonomicznego został prezydent tego 
kraju Wołodymyr Zełenski, w którego imieniu nagrodę 
odebrał ukraiński ambasador w Polsce. Tytułem firmy 
roku wyróżniono Cyfrowy Polsat.

KOMISJA EUROPEJSKA  
NIE PATRZY W PRZYSZŁOŚĆ
– Ze strony Komisji Europejskiej nie widzę żadnych 

sygnałów, które by pokazywały, że w aspekcie dekarbo-
nizacyjnym Komisja patrzy w przyszłość Europy, a już 
na pewno nie w przyszłość poszczególnych krajów – 
mówił podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpa-
czu wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik. 
– Dekarbonizacja jest dzisiaj wielkim wyzwaniem dla 
Komisji Europejskiej – przekonywał wiceszef MAP, 
tłumacząc, iż wobec radykalnej zmiany sytuacji ryn-
kowej po rosyjskiej agresji na Ukrainę potrzebna jest 
zmiana unijnego podejścia do dynamiki odchodzenia 
od węgla. Również wiceminister klimatu i środowiska 
Ireneusz Zyska jest przekonany, że węgiel będzie Pol-
sce potrzebny jeszcze przez długie lata. – Żeby miks 
energetyczny był efektywny, żeby gospodarka była 
dynamiczna, żebyśmy byli bezpieczni, powinniśmy 
bazować na surowcach, którymi Polska dysponuje; 
to przede wszystkim węgiel. Węgiel i OZE mogą do-
skonale ze sobą współpracować – mówił wiceminister, 
który jest też pełnomocnikiem rządu ds. odnawialnych 
źródeł energii.

PYZIK: – CHCEMY ZWIĘKSZAĆ 
WYDOBYCIE WĘGLA
O węglu, tak poszukiwanym obecnie przez tysiące 

Polaków, było raczej cicho. Wiceminister aktywów 
państwowych Piotr Pyzik wyraził nadzieję, że – wobec 
obecnego zapotrzebowania na ten surowiec – Komisja 
Europejska nie będzie oponować przeciwko zwiększe-
niu jego wydobycia w polskich kopalniach. – Chcemy 
zwiększyć wydobycie węgla na tyle, na ile w toku relacji 
z Komisją Europejską będziemy w stanie. Mam nadzie-
ję, że dostaniemy od KE zgodę na zwiększenie tego wy-
dobycia – mówił wiceszef MAP podczas jednej z debat. 
Jego zdaniem obecny brak węgla na polskim rynku 
jest efektem procesu dekarbonizacyjnego, w ramach 
którego zmniejszano krajowe wydobycie, uzupełniając 
potrzeby rynku importem z Rosji, co po wprowadzeniu 
embarga na rosyjski węgiel spowodowało szacowany 
nawet na około 8 mln ton deficyt tego surowca. W oce-
nie wiceministra rosyjski węgiel prawdopodobnie ofe-
rowany był na międzynarodowych rynkach po cenach 
dumpingowych, dlatego był atrakcyjny cenowo także 
w Polsce. Wojna w Ukrainie – jak mówił – wywołała 
wahania i wstrząsy wpływające na rynki surowcowe, 
warunki i bezpieczeństwo dostaw oraz ceny surowców. 
– Jesteśmy w sytuacji, w której nie tylko rozpatrujemy, 
ale też działamy w kierunku zwiększenia wydobycia 
w kopalniach węgla. Oczywiście nie jest to jeszcze 
takie zwiększenie, którego byśmy sobie życzyli – czyli 
o parametrach, które mogłyby zaspokoić cały krajowy 

bilans energetyczny, ale jesteśmy do tego zmuszeni 
sytuacją geopolityczną – tłumaczył Piotr Pyzik, przyzna-
jąc, że obecnie Polska nie ma określonych na przyszłość 
destynacji, z których długofalowo miałby być sprowa-
dzany węgiel, jeżeli będzie taka potrzeba. – Jeżeli bę-
dziemy dalej zamykać nasz węgiel, to będziemy musieli 
uzupełniać jego braki. Pracujemy nad analizami, które 
pokażą, jaka to jest perspektywa czasowa – dlatego 
że wznowienie wydobycia węgla to setki milionów 
złotych, które trzeba wydać na maszyny, urządzenia 
i na ludzi, którzy zechcą pracować w górnictwie – tłu-
maczył wiceminister, zastanawiając się, na ile Polska 
może potrzebować węgla także po 2049 roku. Wicepre-
zes Morskiego Portu Gdańsk Sławomir Michalewski 
poinformował, że tylko w sierpniu do portu w Gdańsku 
sprowadzono ponad 1 mln ton węgla z zagranicy. Oce-
nił, że do końca roku może to być jeszcze 4–5 mln ton.

O węglu, tak poszukiwanym obecnie 
przez tysiące Polaków, było raczej cicho. 
Wiceminister aktywów państwowych Piotr 
Pyzik wyraził nadzieję, że – wobec obecnego 
zapotrzebowania na ten surowiec – Komisja 
Europejska nie będzie oponować przeciwko 
zwiększeniu jego wydobycia w polskich 
kopalniach.

WĘGIEL I OZE MOGĄ 
DOSKONALE WSPÓŁPRACOWAĆ

W innej dyskusji wiceminister klimatu i środowi-
ska Ireneusz Zyska podkreślał, że energetyka jeszcze 
przez długie lata będzie potrzebować węgla, rozwijając 
jednocześnie źródła odnawialne i jądrowe. Wyraził 
nadzieję, że zrealizowany zostanie między innymi 
program modernizacji ponad 30 200-megawatowych 
węglowych bloków energetycznych. Po rewitalizacji 
mogą one dać – jak tłumaczył – „solidny backup sta-
bilnej energii elastycznych bloków węglowych, które 
znakomicie będą stabilizować system energetyczny”. 
Wiceminister Zyska, który jest także pełnomocnikiem 
rządu ds. odnawialnych źródeł energii, nie zgodził się 
z opinią, że Polska jest opóźniona w procesie budowy 
energetyki odnawialnej. Jak mówił, obecny etap jej 
rozwoju w naszym kraju wynika między innymi z od-
miennego punktu startowego wobec innych państw UE 
oraz innego miksu energetycznego, a także nieobec-
ności w tym miksie energetyki jądrowej. – Na pewno 
możemy trochę przyspieszyć. Jednak w ciągu ostatnich 
dwóch i pół roku osiągnęliśmy ogromny, wręcz gigan-
tyczny postęp – to jest wielki sukces polskiego rządu, 
sukces polskiej gospodarki, polskich obywateli – ocenił 
Ireneusz Zyska i przedstawiał twarde dane: w końcu 
czerwca br. Polska dysponowała ponad 20 gigawatami 
mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, 
w tym ponad 10 gigawatów w fotowoltaice (z czego 
8 gigawatów w instalacjach prosumenckich). W połowie 
tego roku w Polsce było ponad 1,1 mln prosumentów. 
Rozwijane mają być – zapowiedział wiceminister – elek-
trownie hybrydowe, łączące różne źródła odnawialne 
i stabilizowane magazynami energii. W połowie lat 30. 
w polskim miksie energetycznym powinna pojawić się 
pierwsza energia z bloków jądrowych, zaś po 2030 roku 
morska energetyka wiatrowa ma dysponować ponad 
11 gigawatami mocy, dając 19–20 proc. wytwarzanej 
w Polsce wówczas energii.

POWSTAJE MULTIENERGETYCZNY GIGANT
Tematem szeroko omawianym w Karpaczu była 

niedawna fuzja Orlenu i Lotosu oraz przyszła – Orlenu 
i PGNiG. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek i szefowa 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Iwona 
Waksmundzka-Olejniczak podkreślali, że stworzony 

w efekcie fuzji multienergetyczny koncern wzmoc-
ni bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne Polski 
oraz będzie w stanie udźwignąć wyzwania wynika-
jące z transformacji energetycznej. – Budujemy silny 
koncern multienergetyczny, który będzie miał siłę 
przeprowadzenia transformacji; nie tylko w Polsce – 
zasięg tego koncernu i jego oddziaływania na region 
będzie bardzo mocny. Przez proces fuzji będziemy 
budować silną, bezpieczną energetykę, która da nam 
bezpieczeństwo i przyszłość – przekonywał Daniel 
Obajtek. Prezes PGNiG oceniła natomiast, że w obec-
nych, trudnych, zmiennych i nieprzewidywalnych 
realiach tylko podmioty o dużej sile mają odpowiedni 
potencjał, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne 
oraz realizować długoterminowe cele transformacyjne. 
W ocenie prezes już sam charakter koncernu, który bę-
dzie odbiorcą zarówno gazu, jak i ropy, wzmacnia jego 
pozycję negocjacyjną. – W tym trudnym czasie, w tych 
trudnych uwarunkowaniach, w których musimy sobie 
radzić, ten połączony podmiot wzmocni bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju. Te wszystkie działania mają 
na celu doprowadzenie do tego, aby kraj był w lepszej 
pozycji negocjacyjnej i zabezpieczenia surowcowego – 
podkreśliła Iwona Waksmundzka-Olejniczak. Wiceszef 
MAP Maciej Małecki ocenił, że fuzje Orlenu z Lotosem 
oraz PGNiG tworzą podmiot zdolny do udźwignięcia 
transformacji energetycznej zarówno pod względem 
finansowym, jak i organizacyjnym, zaś stworzenie 
multienergetycznego koncernu jest kolejnym krokiem 
do „wypchnięcia” z polskiego rynku rosyjskich surow-
ców. Przypomniał, że w ciągu minionych 20 lat z Polski 
do Rosji za gaz, ropę i węgiel popłynęło 900 mld złotych. 
– Polski nie stać dzisiaj, szczególnie gdy mamy wojnę 
za naszą wschodnią granicą i w sytuacji trwającej już 
od długiego czasu wojny energetycznej wypowiedzianej 
przez Rosję Unii Europejskiej, na dalsze utrzymywanie 
trzech mniejszych podmiotów na rynku strategicznym 
dla naszego bezpieczeństwa energetycznego – podkre-
ślił wiceminister aktywów państwowych.

KGHM STAWIA NA REAKTORY SMR
Strategia Orlenu zakłada między innymi inwesty-

cje w energetykę odnawialną – do 2030 roku koncern 
ma dysponować w tej dziedzinie mocą 2,5 gigawata, zaś 
wydatki na rozwój nowoczesnej energetyki wyniosą 
w tym okresie 47 mld złotych. W portfelu Orlenu będą 
lądowe i morskie farmy wiatrowe, elektrownie wodne, 
instalacje fotowoltaiczne oraz małe reaktory modułowe 
SMR. Inwestycje w takie reaktory planuje także KGHM 
Polska Miedź. – W tej chwili pracujemy nad modelem 
finansowania. Zazwyczaj projekty jądrowe na świe-
cie były budowane z udziałem rządów. Projekty SMR 
są mniej wymagające, jeśli chodzi o kapitał, jednak wy-
magają zbudowania odrębnego sposobu finansowania, 
z udziałem banków, środków własnych firmy, być może 
też gwarancji państwowych – mówił w Karpaczu prezes 
miedziowego giganta Marcin Chludziński. Na począt-
ku 2022 roku KGHM zawarł z firmą NuScale umowę 
o wdrożeniu technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona 
opracowanie i wybudowanie elektrowni zawierającej 
zespół co najmniej sześciu takich reaktorów o łącznej 
mocy 462 MWe, z opcją aż do 12. Pierwsza faza inwe-
stycji ma być ukończona do 2029 roku. Pojedynczy re-
aktor projektu NuScale ma moc 77 MWe, jest zamknięty 
w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 
4,5 m. Projekt przewiduje eksploatację zespołów składa-
jących się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych 
we wspólnym budynku. Reaktory, wyposażone w liczne 
pasywne – czyli niewymagające zewnętrznego zasila-
nia – systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdu-
jącym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześc. wody. 
W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 
30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor 
ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu. 
Pierwsze SMR-y mają działać w Polsce przed końcem 
obecnej dekady.
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Dekarbonizacja wyzwaniem dla… Komisji Europejskiej

W polskim Davos cicho o węglu


