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Przybywa  
kwalifikowanych dostawców
Sklep internetowy Polskiej Grupy 
Górniczej sprzedał milion ton węgla.
Od początku tego roku obsłużył już 
blisko 240 tys. klientów, do których 
trafiło około miliona ton węgla – wy-
nika z informacji spółki, która jest 
największym krajowym producen-
tem węgla opałowego. 

STRONA 3

Wrzenie i niepokój 
w Tauronie Wydobycie
Skarb Państwa ma przejąć trzy ko-
palnie za symboliczną złotówkę.
Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych złożyło Grupie Tauron ofertę 
nabycia za symboliczną złotówkę 
kopalń Sobieski, Janina i Brzesz-
cze, skupionych w spółce Tauron 
Wydobycie. Wcześniej w podobny 
sposób Skarb Państwa odkupił od 
akcjonariuszy akcje Polskiej Grupy 
Górniczej. 

� STRONA 4

Węglokoks rozpoczyna 
sprzedaż importowanego węgla
Tomasz Heryszek: – Warto podzielić 
zakupy opału na mniejsze transze.
W sierpniu i wrześniu w portach roz-
ładowano 11 statków węgla zakon-
traktowanego przez Węglokoks, trzy 
statki są rozładowywane, a kolejne 
trzy czekają na wejście do portu. 
W sumie do portów dociera obecnie 
ponad 300 tys. ton różnych sorty-
mentów węgla.
� STRONA 8

Cztery lata programu Czyste 
Powietrze i plany na walkę ze 
smogiem

Jak poprawić powietrze w Polsce.
� STRONA 9

SILESIA 2030. Mówmy o postępie i rozwoju, nie o transformacji i dekarbonizacji

Głos ze Śląska
– Mówiąc o polskiej energetyce i gospodarce, powinniśmy mówić o rozwoju, o postępie 

technologicznym i cywilizacyjnym. Nie mówmy, że ciągle coś transformujemy, bo to tworzy 
wrażenie, że u nas ciągle jest źle, a tak nie jest. Wciąż mówimy o transformacji, ale powinniśmy 

zacząć to słowo rugować, tak samo jak z naszego słownika pojęć powinno zniknąć słowo 
„dekarbonizacja”, ponieważ stawiając na rozwój i postęp, nie można dyskredytować tego, co nam 

w tych procesach pomaga – mówił europoseł Grzegorz Tobiszowski, otwierając 23 września 
cykliczną konferencję Silesia 2030. – W naszej trwającej od początku lat 90. transformacji ciągle 
coś likwidowaliśmy, a my nie chcemy likwidować – chcemy budować, robić skok cywilizacyjny, 
wdrażać nowe technologie. To nie jest transformacja, to budowanie nowoczesnej gospodarki – 

dodał parlamentarzysta PiS, należący w europarlamencie do Grupy Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów.

WIĘCEJ NA S. 5

S. 6–7

Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Powinniśmy 
określić, jaką część energii 
będziemy wytwarzać 
z zasobów, którymi 
w pełni sterujemy.
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Z deszczu pod rynnę

Odnawialne źródła energii miały zapewnić niezależ-
ność od paliw kopalnych. Na razie nie zapewniają 

i wątpię, aby w ciągu najbliższych lat ją zapewniły. 
Dlaczego Unia Europejska oficjalnie nie zmieni swoich 
planów związanych z odejściem od paliw kopalnych? 
Ponieważ nie jest łatwo zmienić obowiązującą religię.

Z ochrony klimatu uczyniono religię. Zapanowała 
wiara, że Unia Europejska ocali planetę, zatrzyma 

zmiany klimatu, stworzy zieloną gospodarkę. W do-
datku tak ustawiono politykę energetyczną, żeby Rosja 
miała zapewnioną w niej główną rolę przez najbliż-
szych kilkadziesiąt lat. Jednak wbrew ostrzeżeniom, 
między innymi Polski, doprowadziło to do totalnego 
uzależnienia od Rosji. Zwolennikom takiej koncepcji 
wydawało się, że jeżeli do Putina będą płynąć setki 
miliardów euro, to on tym się zadowoli. Niestety wojna 
w Ukrainie i związany z nią kryzys energetyczny nie 
spowodowały, że zmieniło się podejście do paliw ko-
palnych. Myślę o tym oficjalnym, a nie rzeczywistym. 
Bo w rzeczywistości na przykład słyszymy deklaracje 
o likwidowaniu elektrowni na węgiel brunatny, ale 
widzimy, że pracują one za Odrą pełną parą. W do-
datku Niemcy przeprosili się z węglem kamiennym. 
Zlekceważyli także procedury związane z ochroną 
środowiska, ponieważ chcą jak najszybciej wybudować 
gazoporty do odbioru skroplonego gazu. Dziwi mnie 
brak reakcji ze strony niemieckich ekologów, którzy tak 
dzielnie walczyli z polskimi elektrowniami na węgiel 
albo w obronie przyrody w przypadku innych wielkich 
inwestycji. 

Europa sparzyła się na uzależnieniu od Rosji. Czy 
ma sposób, aby nie uzależnić się od Chin, które za kil-

kadziesiąt lat będą mogły dyktować Unii Europejskiej 
warunki, bo są praktycznie globalnym monopolistą 
w produkcji pierwiastków ziem rzadkich niezbędnych 
w wytwarzaniu paneli fotowoltaicznych, turbin wiatro-
wych i akumulatorów do samochodów elektrycznych? 
Możemy wpaść z deszczu pod rynnę.  •

Olbrzymi błąd

Unijni urzędnicy, niemieccy i inni zachodnioeuro-
pejscy politycy zaczęli chwalić Polskę za trafność 

ostrzeżeń przed rosyjską polityką. Chodzi o uzależnie-
nie od surowców energetycznych i o rosyjską politykę 
imperialną. 

Powinniśmy byli wsłuchiwać się w głosy wewnątrz 
Unii, w głosy z Polski i krajów bałtyckich, z całej 

Europy Środkowo-Wschodniej. Od lat mówią nam, 
że Putin nie przestanie, i odpowiednio działali – powie-
działa Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji 
Europejskiej. Jej wypowiedź ma związek z unijną po-
lityką uzależniania się od rosyjskich paliw. Ma także 
związek z agresją Rosji na Gruzję, która nie spotkała 
się z kategorycznym sprzeciwem Niemiec, Francji, 
Włoch i innych krajów starej Unii. Młodym czytelnikom 
Nowego Górnika przypomnę, że Lech Kaczyński wielo-
krotnie ostrzegał przed powrotem agresywnej polityki 
Rosji. To on stał na czele delegacji, która 14 lat temu 
pojechała do Gruzji, gdy wojska Putina zaatakowały ten 
kraj. Mówił między innymi, że Rosja prowadzi politykę 
imperialną. – W Tbilisi Lech Kaczyński wypowiedział 
słowa, które po części już się spełniły: „My też świetnie 
wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa 
bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę”. 

S łowa Lecha Kaczyńskiego nie zostały potraktowane 
poważnie. Po wojnie w Gruzji w 2008 roku przyszła 

kolej na aneksję Krymu w 2014 roku. Na Niemcach, 
nadających ton unijnej polityce, nie wywarło to więk-
szego wrażenia. Bez konsekwencji dla Rosji była także 
okupacja części wschodniej Ukrainy. Rosjanie posłużyli 
się w tym przypadku lokalnymi oddziałami zbrojnymi 
pod flagami separatystów. Dopiero otwarta agresja 
na Ukrainę otworzyła oczy części zachodnich poli-
tyków. Szkoda, że potrzeba było tylu lat i tylu ofiar, 
żeby prorosyjska część Unii Europejskiej zrozumiała, 
że polityka względem Rosji była olbrzymim błędem. 
Trzeba mieć tylko nadzieję, że ten błąd nie zostanie 
powtórzony.  •

F E L I E T O N

Pozdrowienia z Pompei
Kiedy w Trzebini na cmentarzu zapadła się ziemia, ogól-
nokrajowe media podjęły: Już nawet zmarli nie mają 
spokoju! Czemu nic nie zrobiono, by nie doszło do ta-
kich zdarzeń! Czy zapadną się bloki na osiedlu? Ludzie 
żyją na bombie! 

Winne sytuacji jest oczywiście górnictwo. Dziewięt-
nastowieczne wydobycie na głębokości 20–25 metrów 
prowadzone metodą na zawał. Likwidacja lokalnej ko-
palni 20 lat temu przez zakończenie pompowania wody 
z niej, nieprzygotowanie do sytuacji, jaka wystąpiła rok 
temu po ulewnych deszczach i przyspieszyła naturalny 
proces podnoszenia się poziomu wód gruntowych. Plan 
zapobieżenia zalaniom na powierzchni ma likwidująca 
stare szkody górnicze w imieniu Skarbu Państwa Spół-
ka Restrukturyzacji Kopalń. Tylko ugrzęzła przez opór 
kilku lokalnych mieszkańców, którzy w żaden sposób 
nie godzą się, by rurociąg odwadniający powierzchnię 
przebiegał przez ich działki.

Lokalna władza rozkłada ręce – działki są prywat-
ne, nam nic do tego, bujajcie się z problemem sami. 
Podobnie jak poprzednio nikt w Sierszy, żyjącej ponad 
200 lat z fedrującej tam kopalni, nie wiedział, że zda-
rzają się zapadliska, ani – wydając zgody na budowę 
domów – nie doczytał na planach, że są to tereny objęte 
niegdyś płytką eksploatacją górniczą, więc zagrożone. 
Zwłaszcza że tamtejsza gleba, o czym zdaje się też nie 
było tam wiadomo, to piach, muły, iły nieco poprzety-
kane gliną. Bo teren, na którym wystąpiły zapadliska, 
jest starorzeczem lokalnej rzeczki – Koziego Brodu, 
na którego dnie przez kilka tysiącleci osiadało wszystko, 
co rzeka niesie ze sobą i rozdrabnia. 

W uproszczeniu – zgodziliśmy się, by ktoś zbudował 
dom, założył działki i rozbudował cmentarz na wulka-
nie, a teraz płaczemy nad krzywdą, jaką zrobiono, nie 
gasząc wulkanu tak, by wszystkim było komfortowo 
i bezpiecznie. 

 ZBIGNIEW KORWIN

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

Kij w mrowisko
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przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ZŁOŻYŁO GRUPIE TAU-
RON ofertę nabycia za symboliczną złotówkę kopalń So-
bieski, Janina i Brzeszcze, skupionych w spółce Tauron 
Wydobycie. Związkowcy zażądali pilnego spotkania 
z wicepremierem Jackiem Sasinem, by rozmawiać o wa-
runkach tego procesu i gwarancjach pracowniczych.

40 PROC. WSZYSTKICH OGRZEWAJĄCYCH DOMY WĘGLEM NIE 
MA ŻADNYCH ZAPASÓW TEGO SUROWCA na nadchodzący sezon 
grzewczy, a 79 proc. przewiduje problemy z zaopatrze-
niem. Z pieców węglowych korzysta między innymi 
77 proc. mieszkańców wsi – wynika z badania CBOS.

21 WRZEŚNIA PIERWSZA, 9,5-MILIARDOWA TRANSZA ŚRODKÓW 
NA WYPŁATY DODATKÓW WĘGLOWYCH została przekazana 
do wojewodów; po zaksięgowaniu pieniądze niezwłocz-
nie trafią do gmin – poinformował resort klimatu i śro-
dowiska. Tym samym rozpoczyna się proces wypłaty 
trzytysięcznych dodatków węglowych.

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO OTRZYMAŁA 
MIĘDZY INNYMI nożyce hydrauliczne, trójkąty ewakuacyj-
ne, nosze i urządzenia do transportu osób, przyrządy 
zjazdowe i asekuracyjne, liny, uprzęże i kaski dla ratow-
ników. Wart 100 tys. złotych sprzęt sfinansował TUW 
Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Sprzęt posłuży 
głównie grupie wysokościowej działającej w ramach 

specjalistycznego pogotowia przewoźnych wyciągów 
ratowniczych CSRG.

JESZCZE W TYM ROKU ZOSTANIE URUCHOMIONE POSTĘPOWANIE 
NA PROJEKT I DOSTAWĘ BATERYJNEGO MAGAZYNU ENERGII przy 
Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec. Będzie 
to jeden z największych takich obiektów w Europie – 
poinformowała Polska Grupa Energetyczna.

FIRMA PROJEKT SOLARTECHNIK Z GRUPY FAMUR zbuduje pięć 
elektrowni słonecznych o łącznej mocy 5 MW w miej-
scowościach Kownacica, Sobolew i Tarnogród Wieś. 
Odnawialne źródła energii będą służyć Grupie Formi-
ka – wytwórcy opakowań dla przemysłu spożywczego, 
kosmetycznego i farmaceutycznego.

PRZYGOTOWYWANA W POMORSKIEJ GMINIE CHOCZEWO BUDOWA 
PIERWSZEJ POLSKIEJ ELEKTROWNI JĄDROWEJ zaangażuje około 
8 tys. pracowników, a w fazie prac przygotowawczych 
blisko 2 tys. osób – szacują przedstawiciele spółki Polskie 
Elektrownie Jądrowe. Obecnie trwa postępowanie środo-
wiskowe dotyczące projektu. Budowa ma się rozpocząć 
w 2026 roku, a uruchomienie zaplanowano na 2033 rok.

PRZY ZASTOSOWANIU ODPOWIEDNIEGO MODELU BIZNESOWEGO 
I ORGANIZACYJNEGO SAMORZĄDY I INNI KOŃCOWI ODBIORCY ENERGII 
mogliby stać się współwłaścicielami elektrowni ją-
drowej, zapewniającej im najtańszą możliwą energię 

– mówiono podczas konferencji „Atom dla samorządu. 
Energetyka jądrowa szansą dla transformacji ener-
getycznej Śląska i Zagłębia”, zorganizowanej przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

KOSZTEM 88,6 MLN ZŁOTYCH DO JESIENI PRZYSZŁEGO ROKU KA-
TOWICE WDROŻĄ Inteligentny System Transportowy mający 
poprawić płynność ruchu w mieście i przyczynić się 
do podniesienia atrakcyjności transportu publicznego. 
Modernizacja obejmie 112 skrzyżowań. Miasto zyska 
też 25 km nowej kanalizacji światłowodowej.

W KWIETNIU PRZYSZŁEGO ROKU NA ORBITĘ WYNIESIONY ZOSTANIE 
STWORZONY W GLIWICACH SATELITA ROLNICZY INTUITION-1, którego 
zadaniem będzie między innymi określanie zawar-
tych w glebie makroelementów. Pomoże to rolnikom 
na przykład w doborze odpowiednich nawozów. Sate-
litę zbudowali specjaliści z działającej na pogórniczym 
terenie firmy KP Labs, która otworzyła właśnie swoje 
centrum badawczo-rozwojowe.

LOTNISKO KATOWICE SPODZIEWA SIĘ ZAMKNIĘCIA 2022 ROKU 
LICZBĄ OKOŁO 4,5 MLN OBSŁUŻONYCH PASAŻERÓW – będzie to 
93–94 proc. ruchu w tym porcie przed pandemią. 
W przyszłym roku port przewiduje rekordową liczbę 
ponad 5 mln podróżnych – prognozuje spółka zarzą-
dzająca portem.  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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umowę o pracę

transport lub dopłatę do dojazdów

atrakcyjne wynagrodzenie, nawet  11 500 zł brutto

możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

premię uznaniową

nagrodę z okazji Dnia Górnika (13-stka)

specjalną nagrodę roczną (14-stka)

nagrodę jubileuszową

deputat węglowy

urlop dodatkowy

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

dodatki z racji pełnienia funkcji: 
przodowego, strzałowego, kombajnisty, 
brygadzisty, sanitariusza, obsługi maszyn

bony żywnościowe

bogaty pakiet socjalny (wczasy pod gruszą, kolonie, 
bony świąteczne, wczasy nad morzem)

Oferujemy:

praca@jswpbsz.pl

NAPISZ+ 48 32 736 52 21
+ 48 32 736 52 10  

ZADZWOŃ

www.jswpbsz.pl

SZCZEGÓŁY
na stronie

PRACA
w górnictwie

Budowy Szybów SA
Przedsiębiorstwo 

SPRAWDŹ
OFERTY PRACY

GÓRNIK
ŚLUSARZ
DOZÓR  GÓRNICZY 
I  ENERGOMECHANICZNY
MASZYNISTA WYCIĄGOWY
ELEKTROMONTER
POMOC  DOŁOWA

Poszukujemy pracowników
na stanowiska:

na terenie Śląska
w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA

Od początku tego roku sklep interneto-
wy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył już 
blisko 240 tys. klientów, do których trafiło 
około miliona ton węgla – wynika z infor-
macji spółki, która jest największym kra-
jowym producentem węgla opałowego. 

W e-sklepie zarejestrowanych jest 
około 800 tys. użytkowników. Mimo 
że zakup węgla bywa bardzo trudny i wy-
maga dużej cierpliwości, po każdej sesji 
zakupowej we wtorki i czwartki licznik 
e-sklepu rośnie o kilkadziesiąt tysięcy ton 
i kilka tysięcy nabywców – przekonują 
przedstawiciele firmy. Rośnie też liczba 
Kwalifikowanych Dostawców Węgla, któ-
rych w drugiej połowie września było już 
60 w różnych częściach Polski.

DZIŚ PYTANIE,  
DZIŚ ODPOWIEDŹ
Aby ułatwić setkom tysięcy klientów 

sklepu internetowego szybkie rozwiąza-
nie typowych spraw związanych z za-
kupem węgla, formalnościami lub kwe-
stiami technicznymi, w portalu Polskiej 
Grupy Górniczej uruchomiono podstronę 
zawierającą zbiór najczęściej zadawa-
nych przez klientów pytań wraz z odpo-
wiedziami. Zestaw ułożyli pracownicy 
e-sklepu i informatycy, którzy na co dzień 
stykają się z prośbami klientów o pomoc. 

Forma pytań i odpowiedzi ułatwia zrozu-
mienie szczegółów regulaminu i zasad 
sprzedaży. FAQ czytelnie wyjaśnia naj-
powszechniej występujące wątpliwości 
i sprawy, które często wydają się trudne 
tylko na pierwszy rzut oka. Pytania po-
dzielono tematycznie na cztery grupy 
spraw. Pierwsza to wątpliwości dotyczące 
zakupu węgla luzem oraz paczkowanych 
ekogroszków. Szczegółowe procedury 
zamówień i dostaw tych produktów róż-
nią się, bo oprócz wspólnej opcji odbio-
ru osobistego w kopalni dostarczaniem 
węgla paczkowanego pod adres domo-
wy zajmują się kurierzy Poczty Polskiej, 
a węgiel luzem transportują współpra-
cujący z PGG kwalifikowani dostawcy. 
Osobny zestaw odpowiedzi poświęcono 
deklaracjom Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB), które są waż-
nym dokumentem dotyczącym spalania 
węgla – bez zamieszczenia w profilu 
klienta skanu prawidłowego dokumentu 
CEEB niemożliwe jest dokonanie zakupu  
w e-sklepie. Czwarta grupa spraw do-
tyczy kłopotów technicznych, które na-
potykają klienci – często są to problemy, 
które można łatwo i szybko usunąć sa-
memu, na przykład czyszcząc w histo-
rii przeglądarki pliki cookies (ciastecz-
ka) itp. Informatycy PGG tłumaczą, że 
e-sklep z konieczności ma wysoki poziom 

rozbudowanych zabezpieczeń. – Pod-
strona FAQ podlega ciągłej aktualizacji 
i uzupełnieniom. Będą się tam pojawiać 
aktualne odpowiedzi na nowe pytania 
internautów, których bez przerwy przy-
bywa – zapewnia rzecznik PGG Tomasz 
Głogowski. 

SIEĆ KDW OPLATA POLSKĘ
Jednocześnie z dnia na dzień przy-

bywa nowych składów w krajowej sieci 
Kwalifikowanych Dostawców Węgla. 
Plan zakłada, że docelowo będzie około 
100 lub więcej takich składów wobec 
60 obecnie. – Pierwsze składy KDW poja-
wiły się mniej niż miesiąc temu, w ostat-
nim dniu sierpnia. Od tej pory PGG 
zawarła umowy z 60 firmami we wszyst-
kich województwach. Zadaniem KDW 
jest transport węgla kupionego przez 
klientów indywidualnych w e-sklepie 
do składów rozmieszczonych bliżej 
domu odbiorcy na terenie całego kraju 
– wyjaśnił rzecznik spółki. Najważniej-
szy warunek, jaki PGG postawiła prze-
woźnikom, dotyczy zachowania niskich, 
korzystnych dla klientów kosztów trans-
portu. Firma zapewnia, że ceny KDW na-
leżą do najniższych na krajowym rynku 
– zależą od odległości, tonażu, kierunku 
i są wyliczane oraz podawane każdo-
razowo przed złożeniem zamówienia 

na węgiel w e-sklepie. Na życzenie klien-
ta, za dodatkową opłatą, KDW dowiozą 
opał ze składu pod wskazany adres do-
mowy. Sieć KDW ma ułatwić kupującym 
odbiór zamówionego węgla bez koniecz-
ności samodzielnego organizowania 
transportu z kopalni. Węgiel opałowy 
z PGG – mimo ostatnich podwyżek jego 
cen – pozostaje zdecydowanie najtańszy 
na rynku. 

Od początku tego roku sklep 
internetowy Polskiej Grupy 
Górniczej obsłużył już blisko  
240 tys. klientów, do których 
trafiło około miliona ton węgla.

W połowie sierpnia firma dokonała 
ujednolicenia cen poszczególnych sor-
tymentów węgla we wszystkich kopal-
niach, informowała też o drastycznym 
wzroście kosztów produkcji i potrzebach 
inwestycyjnych, skutkujących wzrostem 
ceny. We wrześniu spółka zapowiedziała 
dodatkowe wydatki związane między in-
nymi z planami zwiększenia wydobycia 
w przyszłym roku, co również wymaga 
zapewnienia odpowiednich środków.

MH

Sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej sprzedał milion ton węgla

Przybywa kwalifikowanych dostawców
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Ministerstwo Aktywów Państwowych zło-
żyło Grupie Tauron ofertę nabycia za sym-
boliczną złotówkę kopalń Sobieski, Janina 
i Brzeszcze, skupionych w spółce Tauron 
Wydobycie. Wcześniej w podobny sposób 
Skarb Państwa odkupił od akcjonariuszy 
akcje Polskiej Grupy Górniczej. 

Taka zapowiadana wcześniej ścież-
ka przekształceń własnościowych nie 
jest zaskoczeniem, diabeł tkwi jednak 
w szczegółach. „Wątpliwości i obawy 
pracowników budzi czas i warunki (nie-
konsultowane ze stroną społeczną) tego 
procesu” – napisały do wicepremiera 
Jacka Sasina trzy działające w spółce 
związki: Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych. „Decyzja MAP 
jest dla nas niezrozumiała, szokująca 
i łamie tak długo budowane wzajemne 
zaufanie i spokój społeczny” – czytamy 
w wystąpieniu. „Podkreślamy, że jedy-
nym gwarantem spokoju społecznego 
są działające w naszej Spółce Repre-
zentatywne Organizacje Związkowe, 
a doniesienia medialne ostatnich dni 

wprowadzają wielki niepokój w grupie 
ponad 7 tys. pracowników obszaru wy-
dobycia, nad którym w razie eskalacji 
może być trudno zapanować” – napisali 
związkowcy, domagając się pilnego spo-
tkania z szefem MAP. Chcą rozmawiać 
o gwarancjach pracowniczych w związ-
ku z planowanymi przekształceniami.

CO BĘDZIE Z DŁUGAMI?
Tauron Wydobycie jest największym 

po Polskiej Grupie Górniczej producen-
tem węgla energetycznego w Polsce, 
wydobywanego w kopalniach: Sobieski 
w Jaworznie, Janina w Libiążu i Brzesz-
cze w Brzeszczach. Ma też największe 
w kraju zasoby węgla energetyczne-
go. – Oszacowana na symboliczną zło-
tówkę wartość oferty Skarbu Państwa 
wynika z wycen, które uwzględniają 
zarówno obecną kondycję kopalń, jak 
i potrzeby finansowe zakładów górni-
czych w długiej, zgodnej z rządowymi 
planami perspektywie ich funkcjono-
wania – skomentował ofertę MAP pre-
zes Taurona Jacek Pytel. Związkowcy 

zwracają natomiast uwagę, że jednym 
z warunków przekazania spółki Skarbo-
wi Państwa było jej całkowite oddłuże-
nie. „Zadłużenie to powstało nie z powo-
du złego zarządzania firmą, ale poprzez 
sprzedaż surowca do energetyki Tauron 
Polska Energia po zaniżonych cenach. 
Jako spółka córka nie mogliśmy się prze-
ciwstawiać takim praktykom ze strony 
właściciela, który narzucał nam takie, 
a nie inne ceny. Przykładem jest obecna 
sytuacja, gdzie do elektrowni Tauron 
Polska Energia sprzedajemy węgiel po 
25 złotych za GJ i jest to cena gwaran-
towana tylko na wrzesień. Natomiast 
na rynku zewnętrznym elektrownie pła-
cą od 45 do 50 złotych za GJ. Na rynkach 
ARA ta cena jest jeszcze wyższa” – czyta-
my w wystąpieniu związkowców.

POTRZEBNA UMOWA 
SPOŁECZNA DLA 
TAURONA WYDOBYCIE
Reprezentanci związków zawodo-

wych z Taurona Wydobycie przypomnie-
li również, że kilkakrotnie otrzymali 

od MAP zapewnienie, iż proces zmian 
właścicielskich w spółce będzie przepro-
wadzony dopiero po notyfikacji przez 
Komisję Europejską umowy społecznej 
w sprawie transformacji sektora. 

Tauron Wydobycie jest 
największym po Polskiej Grupie 
Górniczej producentem węgla 
energetycznego w Polsce.

„Domagamy się podpisania przez 
Pana Premiera, jako przyszłego właści-
ciela akcji i zarazem odpowiedzialnego 
za sektor górniczy, oraz zarząd Tauron 
Polska Energia Umowy Społecznej obej-
mującej wszystkich pracowników Tauro-
nu Wydobycie i Spółki Usług Górniczych, 
dającej gwarancje pracownicze w tak 
trudnych i niepewnych co do przyszło-
ści czasach” – postulują reprezentanci 
strony społecznej. 

 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

Skarb Państwa ma przejąć trzy kopalnie za symboliczną złotówkę

Wrzenie i niepokój 
w Tauronie Wydobycie

Pamięć o katastrofie
W 13. rocznicę katastrofy, jaka nastąpiła w połączonej kopalni Wujek–Śląsk, 18 września 2022 roku 
w cechowni dawnego Ruchu Śląsk odprawiono mszę świętą w intencji 20 górników, którzy 
wówczas zginęli, tych, którzy zostali poszkodowani, oraz ich bliskich.
Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, będącą obecnym gospodarzem zlikwidowanej kopalni Śląsk, 
reprezentowali członkowie kierownictwa z prezesami Januszem Smoliłą i Radosławem Wojtasem. 
Obecni byli także przedstawiciele władz Rudy Śląskiej z pełniącym czasowo funkcję prezydenta 
miasta Jackiem Morkiem, delegacja Polskiej Grupy Górniczej, związkowcy, ratownicy górniczy, 
poczty sztandarowe. A także członkowie rodzin poległych w wybuchu, pożarze, jaki nastąpił po nim 
oraz w następstwie tych zdarzeń. 
Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem poświęconym 
ofiarom tragicznego wydarzenia. 
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– Mówiąc o polskiej energetyce i gospo-
darce, powinniśmy mówić o rozwoju, o po-
stępie technologicznym i cywilizacyjnym. 
Nie mówmy, że ciągle coś transformujemy, 
bo to tworzy wrażenie, że u nas ciągle jest 
źle, a tak nie jest. Wciąż mówimy o trans-
formacji, ale powinniśmy zacząć to słowo 
rugować, tak samo jak z naszego słownika 
pojęć powinno zniknąć słowo „dekarboniza-
cja”, ponieważ stawiając na rozwój i postęp, 
nie można dyskredytować tego, co nam 
w tych procesach pomaga – mówił euro-
poseł Grzegorz Tobiszowski, otwierając 23 
września cykliczną konferencję Silesia 2030.

– W naszej trwającej od początku 
lat 90. transformacji ciągle coś likwido-
waliśmy, a my nie chcemy likwidować 
– chcemy budować, robić skok cywiliza-
cyjny, wdrażać nowe technologie. To nie 
jest transformacja, to budowanie nowo-
czesnej gospodarki – dodał parlamenta-
rzysta PiS, należący w europarlamencie 
do Grupy Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów.

ELASTYCZNE DWUSETKI 
USTABILIZUJĄ SYSTEM
Piąta edycja zainicjowanego przez 

byłego wiceministra energii forum 
zgromadziła w katowickiej siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności mię-
dzy innymi przedstawicieli rządu, par-
lamentarzystów, ekspertów oraz szefów 
wiodących energetycznych i górniczych 
spółek. Motywem przewodnim spotka-
nia było hasło „Węgiel + Wiatr”, zaczerp-
nięte z najnowszego raportu Polskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 
„OZE i źródła konwencjonalne dla bez-
pieczeństwa energetycznego Polski”, któ-
ry podczas katowickiej konferencji miał 
swoją oficjalną premierę. Jego autorzy 
wskazują na konieczność odblokowa-
nia inwestycji w energetykę wiatrową 
na lądzie oraz potrzebę modernizacji 
i czasowego utrzymania w Krajowym 
Systemie Elektroenergetycznym 200-me-
gawatowych bloków węglowych, mogą-
cych stabilizować system przynajmniej 
do czasu uruchomienia energetyki ją-
drowej. Szczegóły raportu zaprezento-
wał prof. Piotr Kacejko z Katedry Elek-
troenergetyki Politechniki Lubelskiej, 
który przedstawił koncepcję budowy 
systemu wspierającego bilansowanie 
lądowej energetyki wiatrowej oparte-
go na jednostkach węglowych o mocy 
200 MW, dostosowanych do pracy szczy-
towej i podszczytowej. Z przeprowadzo-
nego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz firmy Tauron, Enea, Ra-
fako, Polimex Mostostal i Pro Novum pi-
lotażu wynika, że bloki węglowe o mocy 
200 MW po przeprowadzeniu niezbęd-
nych modernizacji są w stanie pracować 
dużo bardziej elastycznie, niż sądzono, 
w zależności od aktualnych potrzeb bi-
lansowania systemu. Mogą też współpra-
cować ze źródłami zależnymi od pogody, 
jak farmy wiatrowe na lądzie lub morzu.

WIATR SOLIDNYM 
WSPARCIEM DLA WĘGLA
Eksperci proponują mechanizm 

wsparcia dla 200-megawatowych blo-
ków – potrzebny ze względu na to, że po  

2025 roku kończy się tzw. rynek mocy 
dla jednostek przekraczających emisyj-
ność 550 g CO2 na kWh, czyli właśnie 
bloków o mocy 200 MW, których obecnie 
jest w systemie ponad 40. „Bez względu 
na to, czy i kiedy powstanie Narodowa 
Agencja Bezpieczeństwa Energetycz-
nego, która miałaby skupiać węglowe 
aktywa wytwórcze spółek energetycz-
nych, potrzebne jest szybkie i spraw-
ne uruchomienie prac modernizacji 
bloków klasy 200 MW i dostosowanie 
ich do pracy przy uwzględnieniu dużej 
generacji wiatrowej oraz zapewnienie 
systemu wsparcia dla funkcjonowania 
tych jednostek w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym” – napisano w pu-
blikacji. – Łącząc technologie wiatrowe 
z węglowymi, jesteśmy w stanie nie tylko 
zwiększać bezpieczeństwo energetyczne, 
ale i obniżać ceny coraz bardziej dro-
żejącej energii – podsumował prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Energetyki 
Wiatrowej Janusz Gajowiecki. 

PRIORYTET: SUWERENNOŚĆ 
ENERGETYCZNA
Koncepcji wspierania zarówno roz-

woju OZE, jak i energetyki konwencjo-
nalnej wciąż zdaje się nie podzielać Ko-
misja Europejska. – Mimo olbrzymiego 
kryzysu energetycznego, do którego do-
prowadziła Unię dotychczasowa polity-
ka klimatyczna, odpowiedzią KE jest nie 
tylko podążanie tą samą ścieżką polityki 
klimatycznej, ale wręcz jej umacnianie 
i przyspieszanie. To oznacza większe 
obciążenia dla energetyki konwencjo-
nalnej, co obniża konkurencyjność prze-
mysłu. Dla Komisji, której motorem jest 
nie pragmatyzm, ale ideologia, jedyna 
droga to jak najszybsza dekarbonizacja 
i rozwój odnawialnych źródeł energii. 
W Parlamencie Europejskim próbujemy 
zmienić tę filozofię myślenia, tłumacząc, 
że rozwijając OZE i tworząc miks gwa-
rantujący bezpieczeństwo energetyczne, 
nie możemy pozbywać się źródeł kon-
wencjonalnych, które stabilizują system. 
Ponadto, by system był bezpieczny, powi-
nien bazować na własnych surowcach 
– tłumaczyła była premier Beata Szydło, 
która nagrała swoje przesłanie do uczest-
ników konferencji. O zmiany w unijnej 
polityce energetycznej – o czym zapew-
niła wiceminister klimatu i środowiska 

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – za-
biega także polski rząd. – Obecny kryzys 
energetyczny dotyczy węgla, ropy i gazu 
– właściwie wszystkich źródeł energii. 
Na poziomie europejskim powinien on 
zmusić nas do refleksji nad tym, jak po-
winna wyglądać polityka energetyczna. 
My w Polsce uważamy, że niezależność 
i suwerenność jest tu kluczem. Dokona-
liśmy już zmian w Polityce energetycznej 
Polski do 2040 roku, dodając tam czwarty 
filar: suwerenność energetyczną, która 
jest niezbędna – mówiła wiceminister, 
podkreślając, że w obecnej sytuacji po-
trzebna jest głęboka, mądra analiza mik-
su energetycznego, strategii związanych 
z wyzwaniami klimatycznymi i wpisanie 
we wszystkie regulacje priorytetu bezpie-
czeństwa i suwerenności energetycznej.

WĘGIEL PALIWEM 
PRZEJŚCIOWYM 
W TRANSFORMACJI?
Prezesi energetycznych i górniczych 

spółek podkreślali w debacie, że nikt 
nie kwestionuje europejskiej drogi 
do neutralności klimatycznej, chodzi 
jednak o to, aby zmierzać w tym kie-
runku w sposób przemyślany i rozsąd-
ny, z zachowaniem bezpieczeństwa 
energetycznego. 

Prezes Polskiej Grupy Górni-
czej Tomasz Rogala zwrócił uwagę, 
że aż 53 proc. ubiegłorocznego wzrostu 
(o 6 proc.) zużycia energii elektrycznej 
na świecie (rok do roku) pokrył węgiel, 
a odnawialne źródła – 30 proc. Przy-
pomniał, że Polska, gdzie udział OZE 
w miksie energetycznym wynosi około 
17 proc., ma dziś znacznie tańszą energię 
niż na przykład w Austrii i Niemczech, 
gdzie z OZE pochodzi odpowiednio  
81 i 45 proc. energii. Tomasz Rogala oce-
nił, że węgiel może być paliwem przej-
ściowym w transformacji energetycznej, 
jeżeli tylko pozwoli na to środowisko 
regulacyjne, umożliwiając inwestycje 
w tym sektorze w dłuższym okresie.

SZEFOWA KE ODPOWIADA 
NA ŚLĄSKĄ REZOLUCJĘ
Tradycyjnie wnioski i rekomendacje 

z wrześniowej konferencji Silesia 2030 
zostaną zebrane i przedstawione decy-
dentom na forum unijnym. Podczas po-
przedniej edycji konferencji, w kwietniu 

tego roku, jej uczestnicy – wśród nich 
między innymi minister klimatu i śro-
dowiska Anna Moskwa, wiceminister 
aktywów państwowych Piotr Pyzik, była 
premier Beata Szydło, parlamentarzy-
ści, samorządowcy, przedstawiciele 
nauki górniczej, szefowie górniczych 
i energetycznych spółek oraz związkow-
cy – podpisali Rezolucję Energetyczną 
2022, która trafiła do unijnych władz. 
Wśród wymienionych w dokumencie 
postulatów było między innymi szybkie 
uniezależnienie się od rosyjskiej ropy 
i gazu, reforma unijnego systemu han-
dlu emisjami ETS oraz inwestowanie 
w technologie wykorzystania węgla jako 
paliwa przejściowego w transformacji. 
Wezwano do rewizji obecnej polityki 
klimatycznej UE w świetle budowa-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
i stabilności unijnego rynku energii. 
W ostatnim czasie na rezolucję odpo-
wiedziała – pismem na ręce europosła 
Grzegorza Tobiszowskiego – przewodni-
cząca Komisji Europejskiej Ursula von 
der Leyen. Jak oceniła, zmniejszenie 
ogólnego popytu na paliwa kopalne 
musi nastąpić w sposób konsekwentny 
i przyszłościowy. – Pakiet Europejskiego 
Zielonego Ładu i Fit for 55 prowadzi 
nas w tym kierunku, musimy jednak 
przyspieszyć przejście na czystą ener-
gię – napisała szefowa KE w odpowiedzi 
na przyjętą na Śląsku rezolucję. Ursula 
von der Leyen oceniła też, że istniejący 
unijny system handlu uprawnieniami 
do emisji (ETS) skutecznie motywuje 
do ograniczenia emitowanych ilości CO2. 
Europoseł Tobiszowski, który zainicjo-
wał powstanie rezolucji, podziękował 
szefowej KE za udzieloną odpowiedź. 
– To pokazuje, że nasz zjednoczony po-
nad politycznymi podziałami głos został 
usłyszany w Europie – powiedział par-
lamentarzysta, nie kryjąc przy tym, iż 
nie zgadza się z tezami Ursuli von der 
Leyen. – Komisja Europejska bardzo 
konsekwentnie prowadzi politykę kli-
matyczną, która niestety nie sprawdziła 
się – co widzimy po obecnym kryzysie 
energetycznym. Przewodnicząca łączy 
ten kryzys z rosyjską agresją na Ukra-
inie, ale przecież ten kryzys zaczął się 
kilka miesięcy wcześniej, kiedy pojawiły 
się problemy z dostawami gazu, a ceny 
uprawnień do emisji CO2 poszybowały, 
znacznie podnosząc ceny energii. Widać 
wyraźnie, że dla Komisji podstawowym 
celem jest obniżenie emisji. To naszym 
zdaniem dzieje się kosztem gospodarki 
i naszego bezpieczeństwa energetyczne-
go – skomentował Tobiszowski. Jego zda-
niem system ETS, wbrew opinii szefowej 
KE, zamiast motywować do prośrodo-
wiskowych inwestycji, wypchnął z Unii 
przemysł energochłonny i znacznie 
podnosi ceny energii. – Komisja uparcie 
dąży do dekarbonizacji, tymczasem wie-
le krajów – w tym Niemcy, Holandia, Au-
stria czy Włochy – w obliczu blackoutów 
uruchamia odstawione elektrownie wę-
glowe. To właśnie znaczne zmniejszenie 
roli energetyki konwencjonalnej dziś 
skutkuje niedoborami energii w wielu 
europejskich krajach – uważa inicjator 
konferencji Silesia 2030.

 HANNA KRZYŻOWSKA

EUROPOSEŁ GRZEGORZ TOBISZOWSKI: – Mówmy o postępie i rozwoju, nie o transformacji i dekarbonizacji

Rozsądny głos ze Śląska
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Wnioski i rekomendacje z konferencji Silesia 2030 zostaną zebrane i przedstawione decydentom na 
forum unijnym
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NOWY GÓRNIK: Oczekuje się od górników, 
żeby więcej pracowali, bo potrzebny jest 
węgiel. Kopalnie pracują w dni wolne. Na-
wet olbrzymi wysiłek górników i zarządów 
nic nie da, jeżeli w górnictwie nie będzie 
inwestycji. One będą czy będziemy jedynie 
mówić, że są konieczne?
TOMASZ ROGALA: W perspektywie przy-
najmniej dwóch, trzech lat będzie duże 
zapotrzebowanie na paliwa kopal-
ne pochodzące z innego kierunku niż 
wschodni. Ta sytuacja zobowiązuje nas, 
żeby udostępnić nasze złoża i surowce 
energetyczne. W planach PGG na lata 
2023 i 2024 jest istotny wzrost wydatków 
na drążenie chodników oraz na zakup 
maszyn i urządzeń niezbędnych do tego, 
aby wydobyć więcej węgla. Ostatnie do-
świadczenia, przede wszystkim cenowe, 
wskazują, jaka jest wartość zabezpiecze-
nia we własne paliwo. Podam konkret-
ne przykłady. Węgiel krajowy to koszt 
około 16–17 złotych za GJ energii, węgiel 
importowany to około 46–50 złotych, 
a gaz około 300 złotych za GJ. Gdyby 
zastąpić tańszy krajowy węgiel sprowa-
dzanym z zagranicy, wówczas obywa-
tele zapłaciliby za energię dodatkowo  
46 mld złotych. Na zastąpienie węgla z pol-
skich kopalń gazem trzeba by wydać już  
200 mld złotych więcej! Niebotyczne 
ceny to jeden problem. Drugi to dostęp-
ność paliw dobrej jakości i stabilność 
dostaw. Sytuacja międzynarodowa jest 
skomplikowana. Nikt nie wie, w którym 
kierunku będzie się rozwijać. Na pozor-
nie proste pytanie „Kiedy zakończy się 
wojna w Ukrainie i jaki będzie jej finał?” 
nie potrafią dać jednoznacznej odpowie-
dzi najlepsi analitycy. Łańcuchy dostaw 
w każdej chwili mogą zostać zakłócone. 
To obrazuje, co może się stać w przy-
padku oparcia gospodarki wyłącznie 
na paliwach importowanych. 

Gdyby zastąpić tańszy krajowy 
węgiel sprowadzanym 
z zagranicy, wówczas obywatele 
zapłaciliby za energię dodatkowo 
46 mld złotych. Na zastąpienie 

węgla z polskich kopalń gazem 
trzeba by wydać już 200 mld 
złotych więcej! 

Jeżeli nie będzie inwestycji, a zwiększy 
się wydobycie, to kopalnie będą szybciej 
zamykane, niż wynika to z harmonogramu 
zawartego w umowie społecznej?

Umowa społeczna z załączonymi 
dokumentami finansowymi i doku-
mentami operacyjnymi koncentruje 
się na ograniczaniu wydobycia węgla. 
Każdego roku powinniśmy zmniejszać 
wydobycie, a nie je zwiększać. Zgodnie 
z planami w roku 2023 powinniśmy 
ograniczyć wydobycie o 500 tys. ton. 
Czy jest sens ograniczania wydobycia 
w sytuacji, kiedy trzeba będzie sprowa-
dzić na przykład 12 mln drogiego węgla 
z krajów zamorskich? Ile wtedy odbior-
cy energii zapłacą za kilowatogodzinę? 
To nie ma najmniejszego sensu. Żeby 
odpowiedzieć na pani pytanie, trzeba za-
dać pytanie generalne: czy zamierzamy 
zastąpić krajowe paliwo po 17 złotych 
za GJ na węgiel po 50 złotych albo gaz 
po 300 złotych? W dodatku ceny uzyski-
wanej energii z paliw importowanych 
mogą rosnąć i górnej granicy nikt nie 
potrafi określić. Teraz trzeba tę część 
trendu, w jakim jest PGG z planem za-
mykania, odwrócić, żeby na rynek dać 
więcej węgla krajowego, bo jest tańszy. 
W praktyce oznacza to przynajmniej 
okresowe odejście od modelu wyga-
szania produkcji, ponieważ założenie, 
że wszystko na rynku paliw i energii 
unormuje się w krótkim okresie, jest 
bezpodstawne.

W planach PGG na lata 2023 i 2024 
jest istotny wzrost wydatków 
na drążenie chodników oraz 
na zakup maszyn i urządzeń 
niezbędnych do tego, aby 
wydobyć więcej węgla.

Jak taka zmiana może zostać przyjęta 
przez Komisję Europejską?

Bruksela ma trudności ze zrozu-
mieniem gospodarki. Przejawiło się 

to na przykład w jednym z komunikatów 
Komisji Europejskiej, która w okresie 
przejściowym z uwagi na występują-
ce trudności zezwala państwom człon-
kowskim na zwiększenie zużycia węgla, 
lecz tylko przez okres dwóch–trzech lat. 
Wiadomo, że w górnictwie głębinowym 
inwestycje potrwają pięć lat, by udostęp-
nić złoża, a ich eksploatacja musi zająć 
kolejne 8–10 lat.

Umowę społeczną podpisywaliśmy 
w 2021 roku. Wtedy obowiązywały trzy 
zasadnicze założenia: węgiel z importu 
zawsze będzie tańszy od węgla krajo-
wego, gaz z Rosji będzie coraz tańszy 
i świetnie sprawdzi się jako paliwo 
przejściowe i im więcej OZE, tym tań-
sza energia dla obywateli. Te założenia 
były pochodną założeń na szczeblu 
unijnym. Członkowie Unii Europejskiej 
w ostatnich latach przyspieszali zieloną 
zmianę, przyjmując dwa podstawowe za-
łożenia: o dostępności taniego gazu jako 
paliwa przejściowego, który popłynie 

rurociągami Nord Stream, a po drugie 
– o braku perspektyw dla węgla, który 
zawsze miał być droższy na przykład 
w Polsce od surowca z importu i od ta-
niej zielonej energii z OZE.

Dzisiaj żadne z tych założeń się nie 
sprawdza. Węgiel z importu jest trzy razy 
droższy od węgla krajowego. Gaz ogrom-
nie zdrożał, a energia w krajach z dużym 
udziałem OZE jest droższa niż energia 
w Polsce. O tym, jak fałszywe były to prze-
słanki, świadczą wysokie ceny energii 
w Austrii (z 81-proc. udziałem OZE) czy 
w Niemczech (45 proc. OZE). Taniość OZE 
jest mitem, a system oparty na fałszy-
wych przesłankach nie działa. 

W takim razie jakie jest wyjście?
Dogmatycznie nie dopuszczano żad-

nych innych scenariuszy, w tym także 
czarnego, jakiego właśnie doświad-
czamy. Zapotrzebowanie na energię 
w społeczeństwach i konsumpcja rodzą 
tak potężne potrzeby, że pierwszym 

GÓRNICTWO I ENERGETYKA. Węgiel wrócił do łask. Czy na długo? 
To pytanie zadają sobie przedstawiciele branży górniczej. 
– Tego nie wiemy. Nie należy w ten sposób patrzeć. Należy 

wiedzieć, z czego i jak wytworzymy energię. Nie chodzi o to, 
aby na podstawie zmiany, z jaką mamy do czynienia, budować 
przed węglem wielką przyszłość. Nie chodzi także o to, że gdy 

zmieni się sytuacja i pojawi się tani węgiel z importu, to odezwą 
się głosy, że krajowy węgiel jest niepotrzebny – mówi Tomasz 

Rogala, prezes zarządu PGG SA, w rozmowie z Nowym 
Górnikiem. – Przechodzenie ze skrajności w skrajność powoduje, 

że tracimy ogromne pieniądze jako społeczeństwo. Nie można 
krótkookresowo i łatwo podejmować decyzji o przemyśle, 

którego okresy inwestycyjne mierzone są w wielu latach, a nawet 
dekadach – dodaje prezes. – Błędne było założenie, że ceny gazu 

i węgla z importu będą zawsze stosunkowo niskie. Równie błędne 
może być założenie, że ceny tych paliw zawsze będą bardzo 

wysokie. My powinniśmy określić, jaką część energii będziemy 
wytwarzać z zasobów, którymi w pełni sterujemy. To oznacza, 

że powinniśmy planować działania przynajmniej w perspektywie 
pięcioletniej – podkreśla Tomasz Rogala 

Z czego i jak
wytworzymy energię?

Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Należy wiedzieć, z czego i jak wytworzymy energię. Nie chodzi o to, aby na podstawie zmiany, z jaką mamy do czynienia, budować przed węglem wielką 
przyszłość. Nie chodzi także o to, że gdy zmieni się sytuacja i pojawi się tani węgiel z importu, to odezwą się głosy, że krajowy węgiel jest niepotrzebny



A K T U A L N O Ś C I 1 – 1 5 � P A Ź D Z I E R N I K A � 2 0 2 2 7W W W . N OW Y G O R N I K . P L

działaniem powinno być zapewnienie 
prawa wyboru źródeł energii, włącznie 
z OZE. Należy wspierać transformację 
energetyczną, ale trzeba też wiedzieć, 
jak poradzimy sobie w okresie przejścio-
wym. Co zrobimy, jeżeli architekci przy-
szłości w UE znowu się pomylą i okaże 
się, że jednak nie są w stanie zapewnić 
dostatecznej liczby źródeł alternatyw-
nych, aby zaspokoić rosnące zapotrze-
bowanie na energię? Unijny radykalizm 
powinien polegać nie na zwalczaniu 
emisji CO2, tylko na zastanowieniu się, 
jak udzielić wsparcia sektorowi energe-
tyki konwencjonalnej, a już na pewno 
nie przeszkadzać, żeby mógł spełniać 
funkcję zabezpieczenia energetycznego 
w podstawie systemu elektroenergetycz-
nego. Jeżeli oprzemy się na racjonalnych 
przesłankach, rewizja planów wynikają-
cych z umowy społecznej ma sens. Budo-
wanie dalszych strategii zabezpieczenia 
kraju w energię zgodnie z europejskimi 
założeniami jest bardzo ryzykowne. 

Z czego i jak
wytworzymy energię?
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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Należy wiedzieć, z czego i jak wytworzymy energię. Nie chodzi o to, aby na podstawie zmiany, z jaką mamy do czynienia, budować przed węglem wielką 
przyszłość. Nie chodzi także o to, że gdy zmieni się sytuacja i pojawi się tani węgiel z importu, to odezwą się głosy, że krajowy węgiel jest niepotrzebny

Co powinniśmy zrobić, żeby nie brnąć 
w ślepą uliczkę?

Powinniśmy walczyć o to, aby węgiel 
został uznany za paliwo przejściowe. 
Dopiero wtedy będziemy mogli w sposób 
racjonalny zastanawiać się nad ewentu-
alnymi zmianami w umowie społecznej 
związanymi z żywotnością kopalń i tem-
pem odchodzenia od węgla. 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. Dokonano obej-
ścia tej zasady traktatowej. Została ona 
martwym zapisem, ponieważ wywindo-
wano ceny uprawnień do emisji dwu-
tlenku węgla. W ten sposób wyłączono 
suwerenność krajów członkowskich. 
Co z tego, że mamy rzekomo wolny wy-
bór źródeł energii, jeśli Komisja Europej-
ska kształtuje system handlu emisjami 
dwutlenku węgla i narzuca absurdalnie 
wysokie ceny w ramach systemu ETS. 
W dodatku Komisja ustala, jaka energe-
tyka może się rozwijać, a jaka jest ska-
zana na wygaszenie przez urzędowe 
ustalanie dozwolonych emisji dwutlenku 
węgla na wytworzoną jednostkę energii. 
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest 
powrót do zapisów traktatowych. 

Kierunek, który powinien być za-
chowany w okresie przejściowym, 
to na przykład budowa wysokospraw-
nych i niskoemisyjnych bloków węglo-
wych takich jak w elektrowni Opole. 
Niestety ze względu na blokadę finanso-
wania takich inwestycji kolejne projekty 
nie mogły być zrealizowane. W pierwszej 
kolejności OZE musi pokryć wzrastające 
zapotrzebowanie na energię, ponieważ 
konsumpcja rośnie. Gdy to osiągniemy, 
to możemy zacząć stopniowo wyłączać 
bloki konwencjonalne. 

Każdy kraj będzie się troszczył 
o dostawy energii dla swoich obywateli 
i swojej gospodarki, bo taka strategia 
jest bliższa każdemu rządowi z przyczyn 
politycznych. To, co lansuje Komisja Eu-
ropejska, nie działa i nie daje żadnych 
korzyści obywatelom UE, mało tego, 
wprowadza niepotrzebny chaos. Jeżeli 
umawiamy się na 2050 rok na dekarbo-
nizację, państwa powinny mieć swobodę 
w kształtowaniu miksu energetycznego. 
Wszelkie próby zakładania im chomąta 
nie mają sensu, bo każde ma inną histo-
rię energetyczną i inne możliwości ko-
rzystania z odnawialnych źródeł energii. 
Dotychczasowe, urzędowo narzucane 
próby ochrony klimatu się nie powiodły. 

Umowa społeczna w sposób uporządko-
wany pozwala na transformację górnic-
twa, zapewnia górnikom pracę do eme-
rytury. Kiedy może się zakończyć proces 

zatwierdzania tego dokumentu przez Ko-
misję Europejską?

Nie ma żadnego obligatoryjnego ter-
minu. My byśmy chcieli, żeby to postę-
powanie zakończyło się w przyszłym 
roku. Jednak przed ostatecznym za-
kończeniem tego procesu musi być za-
mknięty temat polityki energetycznej 
państwa, musi być odpowiedź na py-
tanie, jak długo będą pracować bloki 
węglowe, na czym będzie oparty miks 
energetyczny do roku 2050. Trzeba także 
uwzględnić trudności wynikające z sytu-
acji bieżącej. 

PGG sprzedaje węgiel nawet trzykrotnie 
taniej, niż wynoszą ceny w portach ARA. 
Czy to oznacza, że górnictwo znów jest 
kotwicą antyinflacyjną?

Przez to, że potrafimy produkować 
taniej węgiel, energetyka ma dostęp 
do tańszego paliwa. To nie jest rok 1990, 
kiedy Balcerowicz arbitralnie ustalił 
cenę węgla. Postaram się to wytłuma-
czyć obrazowo. Proszę sobie wyobrazić, 
że ma pani własną studnię. Wtedy nie 
interesują pani wzrosty cen dostarczenia 
wody, utrzymania sieci wodociągowej, 
straty w czasie jej przesyłu. Interesują 
panią jedynie wzrosty cen energii pobie-
ranej przez pompę tłoczącą wodę do sie-
ci domowej. Woda z wodociągów może 
być trzy razy droższa niż woda z pani 
studni. Podobnie jest z paliwem dostar-
czanym przez PGG do polskiej energety-
ki. My jesteśmy czymś w rodzaju własnej 
studni gwarantującej bezpieczeństwo 
dostaw i ich atrakcyjną cenę.

Każdy kraj będzie się troszczył 
o dostawy energii dla swoich 
obywateli i swojej gospodarki, 
bo taka strategia jest bliższa 
każdemu rządowi z przyczyn 
politycznych. To, co lansuje 
Komisja Europejska, nie działa 
i nie daje żadnych korzyści 
obywatelom UE, mało tego, 
wprowadza niepotrzebny 
chaos. Jeżeli umawiamy się 
na 2050 rok na dekarbonizację, 
państwa powinny mieć swobodę 
w kształtowaniu miksu 
energetycznego. Wszelkie próby 
zakładania im chomąta nie mają 
sensu, bo każde ma inną historię 
energetyczną i inne możliwości 
korzystania z odnawialnych 
źródeł energii. Dotychczasowe, 

urzędowo narzucane próby 
ochrony klimatu się nie powiodły.

Węgiel wrócił do łask. Czy na długo?
Tego nie wiemy. Nie należy w ten 

sposób patrzeć. Należy wiedzieć, z czego 
i jak wytworzymy energię. Nie chodzi 
o to, aby na podstawie zmiany, z jaką 
mamy do czynienia, budować przed wę-
glem wielką przyszłość. Nie chodzi także 
o to, że gdy zmieni się sytuacja i pojawi 
się tani węgiel z importu, to odezwą się 
głosy, że krajowy węgiel jest niepotrzeb-
ny. Przechodzenie ze skrajności w skraj-
ność powoduje, że tracimy ogromne pie-
niądze jako społeczeństwo. Nie można 
krótkookresowo i łatwo podejmować 
decyzji o przemyśle, którego okresy in-
westycyjne mierzone są w wielu latach, 
a nawet dekadach. Błędne było zało-
żenie, że ceny gazu i węgla z importu 
będą zawsze stosunkowo niskie. Rów-
nie błędne może być założenie, że ceny 
tych paliw zawsze będą bardzo wyso-
kie. My powinniśmy określić, jaką część 
energii będziemy wytwarzać z zasobów, 
którymi w pełni sterujemy. To oznacza, 
że powinniśmy planować działania przy-
najmniej w perspektywie pięcioletniej. 

Jakie działania podjęło PGG w celu zmi-
nimalizowania napięć na rynku węgla dla 
gospodarstw domowych?

PGG ma 50-proc. udział w rynku. 
Są inni producenci i są importerzy. Prze-
kaz medialny jest budowany tak, jakby 
na rynku była tylko Polska Grupa Górni-
cza, a ja mam tysiące maili z pytaniami, 
dlaczego PGG nie produkuje tyle węgla, 
aby w 100 proc. pokryć zapotrzebowa-
nie. Nagle wszyscy przypomnieli sobie 
o polskim węglu. PGG w ramach wolu-
menu produkcji uruchomiło sprzedaż 
bezpośrednią. Dlaczego zdecydowaliśmy 
się na to? Aby ukrócić spekulację charak-
terystyczną dla okresu wojny i trudności 
w dostępie do surowca. Podpisaliśmy 
już ponad 20 umów z koncesjonowany-
mi składami. Wybranych jest 70 ofert 
i kolejne umowy będą podpisywane. 
Pierwszy węgiel już ze składów, z któ-
rymi podpisaliśmy umowy, pojechał 
do klientów. Cena jest niższa niż w skła-
dach niekoncesjonowanych, a standard 
obsługi jest ujednolicony. Węgiel docie-
ra do odbiorców w ciągu dwóch–trzech 
dni. Klient nie musi się martwić o usługę 
transportową. Natomiast w sklepie in-
ternetowym przy obecnych zabezpie-
czeniach serwisu sprzedażowego PGG 
praktycznie niemożliwa jest aktywność 
nieuczciwych pośredników, którzy usi-
łują wyłudzać opłaty za rzekome uła-
twienie lub przyspieszenie procedury 
zakupu węgla. 

 •



1 – 1 5 � P A Ź D Z I E R N I K A � 2 0 2 28 A K T U A L N O Ś C I

W sierpniu i wrześniu w portach rozła-
dowano 11 statków węgla zakontrak-
towanego przez Węglokoks, trzy statki 
są rozładowywane, a kolejne trzy czekają 
na wejście do portu. W sumie do portów 
dociera obecnie ponad 300 tys. ton róż-
nych sortymentów węgla. – To bez wyjątku 
bardzo wysokiej jakości węgiel premium, 
który poprzez naszą sieć dystrybucyjną 
trafi do klientów indywidualnych, insty-
tucji, samorządów oraz do energetyki za-
wodowej i ciepłowni – informuje wicepre-
zes Węglokoksu ds. handlowych Sławomir 
Brzeziński. W końcu września rozpoczy-
na się sprzedaż importowanego węgla, 
w pakietach z krajowym, ze składowiska 
w Ostrowie Wielkopolskim.

WĘGIEL Z IMPORTU 
W PAKIETACH Z KRAJOWYM

Do końca roku Węglokoks sprowa-
dzi w sumie ponad 3 mln ton węgla, 
przede wszystkim z Kolumbii, Kazach-
stanu i Republiki Południowej Afryki. 
Grupa kontraktuje już także surowiec 
na kolejne kwartały przyszłego roku. 
Sprzedaż węgla importowanego na ra-
zie będzie odbywać się poprzez skła-
dowisko w Ostrowie Wielkopolskim, 
należące do CZW Węglozbyt – spółki 
z Grupy Węglokoksu. Dotąd sprzeda-
wany był tam węgiel dostarczany przez 
spółki Węglokoks Kraj i Tauron Wydo-
bycie, zaś od końca września oferowany 
jest także węgiel z importu. W ramach 
sprzedaży pakietowej każdy klient in-
dywidualny będzie mógł kupić maksy-
malnie 2 tony węgla krajowego oraz do 
3 ton węgla premium z importu. – Zale-
ży nam, aby jak najwięcej węgla trafiło 
do naszych klientów. Cena detaliczna 
węgla premium z importu nie przekro-
czy 2900 złotych brutto – zapowiada 
Węglozbyt, wskazując, iż ceny węgla 
na składowisku w Ostrowie Wielkopol-
skim od wielu miesięcy są najniższe 
w regionie, co powoduje, że bardzo 
dużo klientów decyduje się na zakup 
paliwa właśnie w tym miejscu. – O do-
stępności poszczególnych sortymentów 
i cenach spółka na bieżąco informuje 
klientów, a komunikaty są dostępne 
również na stronie internetowej, która 
jest odczytywana z każdego urządzenia 
mobilnego. To sprawia, że kolejki poja-
wiają się tylko w sytuacji, kiedy klienci 
są informowani o nowej dostawie węgla 
– tłumaczy firma, która – by usprawnić 
sprzedaż i skrócić kolejkę oczekujących 
– zdecydowała o kupnie nowych, bar-
dziej wydajnych urządzeń do załadun-
ku i ważenia węgla oraz zatrudnieniu 
dodatkowych pracowników.

KOPALNIA BOBREK 
PRACUJE PEŁNĄ PARĄ
Niezależnie od sprzedaży prowadzo-

nej na składowisku w Ostrowie Wiel-
kopolskim ciągłą sprzedaż węgla dla 
odbiorców indywidualnych prowadzi 
spółka Węglokoks Kraj, do której należy 

bytomska kopalnia Bobrek-Piekary. 
– Każdej doby sprzedajemy 1000 ton 
węgla. Klienci indywidualni kupić mogą 
do 3 ton, natomiast instytucje do 25 ton, 
choć w tym ostatnim przypadku chce-
my czasowo ograniczyć sprzedaż do  
10 ton – informuje prezes Węglokoksu 
Kraj Grzegorz Wacławek. Żeby kupić 
węgiel z tej spółki, trzeba zarejestro-
wać się w systemie sprzedaży. Najpierw 
należy zadzwonić na infolinię sprzeda-
żową. Każdej doby spółka odnotowuje 
około 2,5 mln prób połączeń – informa-
tycy są pewni, że taka ich liczba świad-
czy o próbie zablokowania infolinii, dla-
tego jej obsługę zlecono specjalistycznej 
firmie. Każdy, kto zarejestruje się w sys-
temie, ma wyznaczony dzień i godzi-
nę załadunku węgla, dlatego przed 
kopalnią w Bytomiu nie ma kolejek; 
sprzedaż odbywa się płynnie. Można też 
prowadzić zakupy łączone, gdy na przy-
kład kilka osób umawia się na jeden 
załadunek, ograniczając tym samym 
czas obsługi i koszty transportu. Wę-
glokoks Kraj nie prowadzi sprzedaży 
dla pośredników. Każdy zarejestrowany 
w systemie sprzedażowym na bieżąco 
jest informowany o cenach poszczegól-
nych rodzajów węgla. Na przykład pacz-
kowany ekogroszek sprzedawany jest 
po 1854 złotych brutto za tonę, a eko-
groszek luzem za 1599  złotych brutto 
za tonę.

Do końca roku Węglokoks 
sprowadzi w sumie ponad 3 mln 
ton węgla, przede wszystkim 
z Kolumbii, Kazachstanu 
i Republiki Południowej Afryki. 
Grupa kontraktuje już także 
surowiec na kolejne kwartały 
przyszłego roku. Sprzedaż węgla 
importowanego na razie będzie 
odbywać się poprzez składowisko 
w Ostrowie Wielkopolskim, 
należące do CZW Węglozbyt – 
spółki z Grupy Węglokoksu.

WĘGIEL Z IMPORTU 
BARDZIEJ DOSTĘPNY
Prezes Węglokoksu Tomasz He-

ryszek zapewnia, że miejsc, gdzie 
oferowany będzie węgiel sprowadza-
ny do Polski przez katowicką Grupę, 
będzie coraz więcej. – Liczba miejsc 
dystrybucji będzie rosnąć, o czym 
będziemy informować. Jednocześnie 
w imieniu całej Grupy Węglokoks dzię-
kujemy wszystkim naszym klientom 
za cierpliwość i współpracę. Bardzo 
przepraszamy za wszelkie niedogod-
ności, które na bieżąco będziemy sta-
rali się eliminować – mówi prezes Wę-
glokoksu i zapewnia, że Grupa chce 

stale poprawiać warunki logistyczne 
dla podmiotów kupujących węgiel. 
– Liczba miejsc, z których prowadzona 
będzie sprzedaż węgla importowanego, 
stale rośnie; już wkrótce pozostałe spół-
ki w Grupie rozpoczną sprzedaż tego 
surowca – zapowiedział Tomasz He-
ryszek. Przyznał, iż polskie górnictwo 
nie jest w stanie w krótkim czasie za-
pewnić oczekiwanej przez rynek ilości 
węgla. – Dlatego właśnie uzupełniamy 
rynek węglem importowanym – wyja-
śnia prezes. W ocenie Heryszka, wobec 
ograniczonej ilości węgla, w rozpoczy-
nającym się właśnie sezonie grzewczym 
warto zmienić swoje dotychczasowe 
przyzwyczajenia zakupowe i podzielić 
zakupy węgla opałowego na mniejsze 
transze, umożliwiając kupno węgla jak 
największej liczbie klientów. 

MUSIMY PRZETRWAĆ KRYZYS
Przedstawiciele katowickiej spółki 

tłumaczą, że wojna w Ukrainie wywo-
łała gigantyczny wzrost cen surow-
ców na światowych rynkach. – Jest 

to zjawisko przejściowe, ale niestety tej 
zimy, podobnie jak cała Europa, będzie-
my musieli zmagać się z bardzo wysoki-
mi cenami surowców energetycznych. 
Jest to element wojny ekonomicznej wy-
wołanej przez Rosję. Musimy to po pro-
stu przetrwać i zwyciężyć – mówi To-
masz Heryszek. W jego opinii Polska 
jest w zdecydowanie lepszej sytuacji 
niż kraje Europy Zachodniej, ponieważ 
ma wciąż duże oparcie we własnym 
węglu energetycznym. – Ponieważ jest 
go za mało, posiłkujemy się importem, 
aby zapełnić lukę po węglu z Rosji. Wie-
lu spośród tych, którzy z oburzeniem 
dopytują o polski węgiel – jeszcze rok 
temu domagało się szybkiego zamykania 
polskich kopalń – podsumował prezes 
Węglokoksu, oceniając, iż Polska, obok 
Hiszpanii, ma obecnie jedną z najtań-
szych i najpewniejszych rodzajów ener-
gii w całej Europie – właśnie dlatego, 
że produkujemy ją w oparciu o własne 
zasoby węgla.

MH

TOMASZ HERYSZEK: Warto podzielić zakupy opału na mniejsze transze

Węglokoks rozpoczyna sprzedaż 
importowanego węgla
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Ekologiczne wiadomości

Jak poprawić powietrze w Polsce

Cztery lata programu Czyste Powietrze 
i plany na walkę ze smogiem

INDONEZJA OGŁASZA PLAN OCHRONY MÓRZ. 
Do końca tej dekady państwo to roz-
szerzy zasięg swojego morskiego ob-
szaru chronionego do 10 proc. wszyst-
kich wód terytorialnych, czyli do około 
325 000 km². W latach 2030–2045 
rząd planuje potroić ten zasięg do  
975 000 km². Indonezyjski rząd musi 
jednak pogodzić te plany z niedawno 
ogłoszoną polityką zarządzania rybo-
łówstwem, która zdaniem krytyków za-
graża trwałości zasobów rybnych.
NAUKOWCY OPRACOWUJĄ ALGORYTM, KTÓRY MA BA-
DAĆ ZDROWIE RAF KORALOWYCH. Potrafi on od-
różnić zdrowe rafy koralowe od mniej 
zdrowych na podstawie dźwięków emi-
towanych przez ekosystem. Badania 
wykazały, że odgłosy życia w odzyska-
nej rafie są podobne do tych ze zdrowej 
rafy, ale analizowanie wszystkich da-
nych akustycznych było pracochłonne. 

Różnorodność dźwięków z życia mor-
skiego – trzaski, chrząkanie, szuranie 
czy gwizdy, które wydają ryby i inne 
zwierzęta, jest wykrywalna pod wodą 
przez hydrofony, czyli podwodne mikro-
fony. Nowy algorytm ma odpowiedzieć 
na podstawowe pytanie, jak określić po-
stęp programu odbudowywania rafy. Po-
trzebne są również dalsze prace, w tym 
sprawdzenie, czy algorytm testowany 
w Pacyfiku Trójkąta Koralowego działa 
również na rafach w innych częściach 
świata.
ZAGROŻONA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA. Kali-
fornia odczuwa w ostatnich latach naj-
większy wpływ zmian klimatycznych 
przez pożary i susze, które ją dotykają. 
Wywołuje to kryzys bioróżnorodności 
w stanie, który jest znany jako jeden 
z najbardziej bioróżnorodnych w USA 
– znajduje się tam około 6500 gatunków 

zwierząt i roślin. W 2020 roku w tysią-
cach pożarów w Kalifornii spłonęło oko-
ło 1,7 mln hektarów. Mimo że w ciągu 
następnych dwóch lat zaobserwowano 
mniej pożarów, to badania sugerują, 
że zmiany klimatyczne zwiększą ich 
ryzyko w nadchodzących latach, tym 
bardziej że 2022 również okazuje się być 
rokiem suszy.
OAHU NA HAWAJACH ODBIERA OSTATNIĄ W HISTO-
RII DOSTAWĘ WĘGLA. Elektrownia na Oahu, 
która jest największym źródłem elek-
tryczności na wyspie, zostanie zamknię-
ta we wrześniu. Stan planuje przejść 
na energię elektryczną w 100 proc. 
ze źródeł odnawialnych.
ROLNICTWO REGENERACYJNE W MEKSYKU. Chia-
pas jest drugim najbardziej bioróżno-
rodnym stanem Meksyku. Jednocześnie 
stracił on 55 proc. lasów, które zostały 
zamienione na pola uprawne i pastwiska 

dla zwierząt gospodarskich. Sojusz eko-
logów, rolników i hodowców bydła pra-
cuje nad włączeniem 2,5 mln hektarów 
ziemi do systemów zrównoważonego 
zarządzania, koncentrując się na zdro-
wiu gleby i dążąc do przywrócenia i po-
nownego zalesienia 1,4 mln hektarów. 
PIERWSZA MORSKA FARMA WIATROWA W USA 
NA DUŻĄ SKALĘ. Rozwój pierwszej ame-
rykańskiej farmy wiatrowej na skalę 
przemysłową będzie tak potężny, że je-
den obrót będzie zasilał przeciętny dom 
przez pełne dwa dni. Vineyard Wind 1 
zostanie wybudowany u wybrzeży Mar-
tha’s Vineyard w stanie Massachusetts 
i powinien wyprodukować wystarczają-
cą ilość energii dla 400 000 domów i firm 
w okolicy. Turbina ma ogromną moc  
13 MW, ponad dwukrotnie większą niż 
inne turbiny zainstalowane u wybrzeży 
USA.  •

W Mysłowicach zorganizowana została 
konferencja prasowa dotycząca planów 
i priorytetów w kwestii poprawy jakości 
polskiego powietrza. Wziął w niej udział 
Paweł Mirowski, nowy pełnomocnik Pre-
zesa Rady Ministrów do spraw programu 
Czyste Powietrze i efektywności energe-
tycznej budynków, który pełni także funk-
cję wiceprezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Równo cztery lata temu rozpoczęła 
się realizacja wieloletniego programu 
priorytetowego Czyste Powietrze. Jest on 
jednym z wielu równoległych projektów 
realizowanych przez Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej mających znacząco wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza w Polsce. 

Projekt Czyste Powietrze przewidu-
je wymianę aż 3 mln tzw. kopciuchów 
na nowocześniejsze i bardziej ekologicz-
ne źródła ciepła do 2029 roku. Docelowy 
budżet programu to 103 mld złotych. 

Do zadań Pawła Mirowskiego, za-
stępcy prezesa zarządu NFOŚiGW, który 
został nowym pełnomocnikiem Preze-
sa Rady Ministrów do spraw programu 
Czyste Powietrze i efektywności ener-
getycznej budynków, będzie należało 
nieustanne doskonalenie projektu i ko-
ordynacja działań administracji rządo-
wej w ramach jego realizacji. Podstawą 
dobrego przeprowadzenia koncepcji jest 
także dalsza współpraca z realizatorami 
programu w terenie, czyli wojewódz-
kimi funduszami ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej oraz jednostka-
mi samorządu terytorialnego i orga-
nizacjami pozarządowymi. – Objąłem 
nową funkcję w głębokim przekonaniu, 
że poprawa jakości powietrza w Polsce 
to jedno z najważniejszych wyzwań 
w naszym kraju, gdyż walka ze smo-
giem nie oznacza jedynie dbałości o stan 

klimatu i środowiska – zaznaczył Paweł 
Mirowski. Dodał również, że jest to wy-
raz troski o zdrowie Polaków i polep-
szenie codziennego komfortu ich życia, 
także poprzez inwestowanie w poprawę 
efektywności energetycznej budynków.

Pełnomocnik szefa rządu podsumo-
wał dotychczasowy wieloletni projekt 
Czyste Powietrze jako przykład myślenia 
w kategoriach wspólnego dobra biorą-
cego pod uwagę względy ekologiczne, 
klimatyczne, społeczne i zdrowotne, 
które wpływają na życie mieszkańców. 
Dotychczasowe efekty realizacji pro-
gramu są bardzo wymierne – udało się 
do tej pory wymienić niemal 500 tys. 
węglowych „kopciuchów”, zastąpionych 

w praktyce przez pół miliona nowych, 
ekologicznych, znacznie mniej emisyj-
nych urządzeń grzewczych w gruntow-
nie docieplonych domach. – Wkrótce 
ogłosimy kolejne zmiany w programie 
Czyste Powietrze, które w moim prze-
konaniu sprawią, że stanie się on jesz-
cze bardziej przyjaznym instrumentem 
umożliwiającym uzyskanie atrakcyjne-
go wsparcia finansowego na wymianę 
„kopciucha” oraz gruntowną termomo-
dernizację domu – podsumował Paweł 
Mirowski.

Podczas konferencji podpisano rów-
nież pierwszą w województwie śląskim 
umowę w ramach nowego antysmo-
gowego programu Ciepłe Mieszkanie 

pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach a gminą Mysłowice. 
Pod dokumentem podpisali się Tomasz 
Bednarek, prezes zarządu WFOŚiGW 
w Katowicach, i Dariusz Wójtowicz, pre-
zydent Mysłowic. 

Tomasz Bednarek, prezes katowic-
kiego funduszu, tak odniósł się do pro-
jektu: – Program Ciepłe Mieszkanie jest 
uzupełnieniem programu Czyste Powie-
trze. Daje możliwość uzyskania wsparcia 
mieszkańcom budynków wielorodzin-
nych, bo do tej pory takiej możliwości 
nie mieli. To pierwsza umowa podpisana 
w ramach tego programu, ale zaintereso-
wanie Ciepłym Mieszkaniem jest duże. 
Mam nadzieję, że wszystkie samorządy, 
które mają na swoim terenie budynki 
wielorodzinne, włączą się w realizację 
tej inicjatywy.

Nowy program Ciepłe Mieszkanie 
także ma się przyczynić do poprawy ja-
kości powietrza w Polsce. Jego budżet 
wynosi 1,4 mld złotych, które za pośred-
nictwem wojewódzkich funduszy ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej tra-
fią do gmin, gdzie będą wsparciem dla 
inwestycji wymiany nieefektywnych 
źródeł ciepła i podniesienia efektyw-
ności energetycznej budynków wielo-
rodzinnych. W przypadku najbardziej 
zanieczyszczonych gmin dotacja może 
wynosić do 17 500 złotych dla podstawo-
wego, do 26 900 złotych dla podwyższo-
nego i do 39 900 złotych dla najwyższego 
poziomu dofinansowania.

Dotacje obejmują koszty instalacji 
nowych źródeł ciepła spełniających wy-
magania programu, a beneficjentami 
mają być osoby fizyczne posiadające 
tytuły prawne do lokali w wielorodzin-
nych budynkach mieszkalnych i speł-
niające kryteria dochodowe określone 
w programie. 
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Podczas konferencji podpisano pierwszą w województwie śląskim umowę w ramach nowego 
antysmogowego programu Ciepłe Mieszkanie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach a gminą Mysłowice. Pod dokumentem podpisali się Tomasz Bednarek, 
prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach, i Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic
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K rysia we wszystko, co robiła, wkładała 
całe swoje serce. Niezależnie od tego, 

czy było to ciasto z jabłkami, nauka haftu 
czy praca, której poświęcała większość 
swojego życia. Nigdy nie założyła rodzi-
ny. Nie wiedziała nawet, czy tego kiedy-
kolwiek chciała, ale już dawno przesta-
ła się nad tym zastanawiać – dobiegała 
niemal pięćdziesiątki. Postanowiła być 
jednak najlepszą możliwą ciocią dla 
wszystkich podopiecznych i dzieci swo-
ich wielu znajomych.

Pracowała w szpitalu na oddziale 
dziecięcym – kiedyś chciała zostać le-
karką, ale było to jedno z jej wielkich 
niespełnionych życzeń. Zamiast tego zo-
stała pielęgniarką, jedną z tych bardzo 
zaangażowanych, żyjących swoją pracą, 
ale jednocześnie bardzo z niej dumną. 
Zresztą wszyscy pracujący z nią leka-
rze cenili jej wiedzę, uwagę, otwartość 
i trafne spostrzeżenia. Niejednokrot-
nie obserwując pacjentów przez cały 
dzień, widziała więcej i wyciągała trafne 
wnioski. Tak też było w tym przypadku. 
Siedmioletni Adaś wylądował w szpitalu 
w wyniku poparzenia. Nie były one bar-
dzo rozległe, ale nie były to także jedyne 
problemy chłopca. Krysia od momentu, 
kiedy go zobaczyła, wiedziała zresztą, 
że wywiąże się między nimi specjalna 
więź.

Od zawsze miała słabość do łobuzia-
ków. Lubiła dostawać rysunki i słuchać 

wierszyków, ale największą sympatię 
czuła do dzieci z błyskiem w oku, iskier-
ką, która zdradzała, że w ich głowie 
właśnie kotłuje się milion myśli. Kry-
sia przynosiła Adasiowi lizaki, razem 
układali klocki i rozmawiali o kosmosie. 
Obserwowała zresztą nie tylko jego, ale 
także jego mamę. Tata chłopca prak-
tycznie nie pojawiał się w szpitalu, nie 
musiała jednak go oglądać, żeby wie-
dzieć, że jest on powodem wielu nerwów 
swojej rodziny. I tak po jednej z rozmów 
z Adasiem zaprosiła jego mamę na kawę.

Kobieta jeszcze przez jakiś czas kry-
gowała się i starała się udawać, że nie 
ma pojęcia, o czym będą rozmawiać. 
Ale Krysia umiała ją podejść jak nikt 
inny. Adaś także nie był skory do roz-
mów o tacie, ale ona sama była kiedyś 
w bardzo podobnym miejscu. Urodziła 
się jako późne dziecko pary, która chyba 
nigdy jej nie chciała. Ot, miała być kimś, 
kto poda im szklankę wody na starość. 
Tylko jej obecność właściwie od zawsze 
była właśnie rodzajem usługiwania 
im. W domu nigdy nie było ciepła, były 
za to obelgi i przemoc psychiczna, wie-
lokrotnie bardziej dotkliwa niż fizyczny 
cios. Na dodatek Krysia, choć sama nie 
została lekarką, to pochodziła z lekar-
skiej rodziny, która wyśmiewała jej za-
wód na każdym kroku.

Niezaspokojone ambicje rodziców 
połączone ze wstydem za pulchną córkę, 

któremu dawali upust przy każdej moż-
liwej okazji, doprowadziły nie tylko 
do pogłębiania się jej kompleksów i pro-
blemów, ale także do licznych chorób. 
Choć przez większość późnego dzieciń-
stwa Krysia tułała się między różnymi 
internatami i bursami, w domu bywając 
tylko okazjonalnie, to ten z czasem za-
nikający kontakt z rodzicami odcisnął 
na niej ogromne piętno. Nie pozbyła się 
go nawet po ich śmierci.

I jak nic wcześniej zabolało ją to, 
że teraz pierwszy raz w życiu zobaczyła 
ten sam strach w oczach małego Adasia. 
Było tam jednak jeszcze coś, cień szansy, 
że może być inaczej – osłabiona, ale ko-
chająca go mama. Krysia miała jednak 
przeczucie, że z ich spotkania niewiele 
wyniknie, a kobieta sama potrzebuje 
pomocy.

Choć system niewiele mógł tu zmie-
nić, bo w domu oficjalnie nie działo się 

nic złego, to Krysia dostała swoją szansę 
dość szybko. Ojciec Adasia wylądował 
w szpitalu z nieokreślonym, dziwnym 
schorzeniem. W ciągu kilku dni jego stan 
znacząco się pogarszał, a żaden z leka-
rzy nie był w stanie określić, co może 
mu być. Krysia pierwotnie tylko bacz-
nie go obserwowała, ale po kilku dniach 
zdecydowała się z nim porozmawiać 
i od tego czasu wracała codziennie. Była 
wręcz oschła, ale wciąż profesjonalna. 
Z czasem opowiedziała mężczyźnie o lu-
dziach, którzy w swoich ostatnich dniach 
żałują tego, jak postępowali z osobami, 
które powinny być im najbliższe.

I tak jak do końca nie wyjaśniono, 
co spowodowało nagłą i ciężką chorobę 
mężczyzny, tak nie do końca wiadomo, 
co doprowadziło do jego wyleczenia. 
Wiadomo jednak, że całkowicie zmieniło 
się jego podejście do własnej rodziny.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Krysia

Wiele osób zapomniało już o czasach, 
w których palenie w kawiarniach czy re-
stauracjach było codziennym widokiem. 
Choć z początku nowe przepisy wydawały 
się wtedy trudne do przyjęcia, to szybko 
okazały się one ulgą dla wszystkich, także 
tych palących. O czym w takim razie warto 
pamiętać, będąc palaczem?

Palić można tylko w wyznaczonych 
miejscach. A nawet będąc w pomiesz-
czaniu, w którym teoretycznie można 
palić, i tak warto zapytać ludzi, którzy 
są w otoczeniu, czy nie mają nic prze-
ciwko. Podobnie jeśli w miejscu, gdzie 
chcemy zapalić, przebywa dziecko lub 
kobieta w ciąży – nawet jeśli palenie jest 
możliwe, warto z niego zrezygnować.

Jeśli jesteś gościem w czyimś domu, 
to najpierw należy zapytać gospodarza, 
czy i gdzie palenie jest dozwolone, i na-
leży bezwzględnie przestrzegać tych 
zasad, nawet jeśli będzie to oznaczało 
odłożenie potrzeby zapalenia papierosa 
na później. Podczas palenia na świe-
żym powietrzu należy także pamiętać, 
żeby zachować odpowiednią odległość 
od drzwi i okien.

Gdy czujemy potrzebę wyjścia na pa-
pierosa podczas rozmowy lub posiłku, 
należy przeprosić, zapewnić o szybkim 
powrocie i udać się w miejsce, gdzie 
można palić. Warto ograniczyć przerwę 
na papierosa do dwóch lub trzech minut, 
aby reszta towarzyszy nie musiała zbyt 
długo czekać. Podobnie z przerwami 

„na dymka” w pracy, które powinny być 
wliczane w czas wyznaczonych przerw.

Należy także uważać przy wypusz-
czaniu dymu i nawet będąc w samym 
środku ożywionej dyskusji, na czas wy-
puszczenia dymu odwrócić się. Inną 
sprawą są popapierosowe odpadki – 
popiół powinien być strząsany do po-
pielniczki albo innego przeznaczonego 
na to miejsca. Podobnie z niedopałkami. 
Te niepozorne resztki papierosa to jeden 
z największych śmieciowych problemów 
– są jednymi z najliczniejszych odpadów, 
które znajdują się w lasach i oceanach, 
są często połykane przez zwierzęta, za-
burzają wzrost roślin. I wbrew pozorom 
są w dużej mierze wykonane z tworzy-
wa sztucznego, przez co nie ulegają ła-
twemu rozkładowi. Nie ma więc uspra-
wiedliwienia dla gaszenia i wyrzucania 
niedopałków gdzie bądź. HK

Zajady są powszechną i nieprzyjemną 
dolegliwością. To nadżerki wywoływane 
przez drożdże, grzyby lub bakterie, które 
są zlokalizowane w kącikach ust. Miejsce 
to jest ciepłe i wilgotne, co stwarza ideal-
ne warunki dla rozwoju tych mikroorga-
nizmów. Nie są niebezpieczne, ale bole-
sne i szpecą uśmiech, przez co dotknięte 
nimi osoby tracą pewność siebie i dobre 
samopoczucie.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ZAJADÓW? Do naj-
częstszych zaliczamy infekcje grzybicze 
oraz bakteryjne. Wilgotne i ciepłe kąciki 
ust sprzyjają rozwojowi bakterii i grzy-
bów. Przyjmowanie antybiotyków przez 
dłuższy czas również jest częstą przy-
czyną powstawania zajadów, ponieważ 
wyjaławiają nasz przewód pokarmowy 
także z dobrych bakterii. Kolejnym po-
wodem jest niedobór witaminy B2, która 
odpowiada między innymi za prawidło-
we funkcjonowanie błon śluzowych, dla-
tego jej deficyt może skutkować licznymi 
stanami zapalnymi.

JAKIE SĄ ICH OBJAWY? Najpierw zajady 
przyjmują formę bolesnych pęknięć 
skóry w kącikach ust. W tym czasie na-
skórek może być nieco zaczerwieniony. 
Nieco później pojawiają się nadżerki 
na pograniczu skóry i błony śluzowej. 
Czasem stan zapalny prowadzi do po-
wstania niewielkich owrzodzeń, które 
mogą pokrywać się strupem.

CZY ZAJADY DA SIĘ LECZYĆ? W ich leczeniu 
stosuje się zarówno leki bez recepty, jak 

i domowe sposoby. Pomocne są środki 
farmaceutyczne z apteki jak krem prze-
ciwgrzybiczy czy maść z hydrokortyzo-
nem. Oprócz tego skuteczne są również 
suplementy zawierające witaminę B2, 
witaminę C, witaminę E i żelazo (osoby 
z ich niedoborami są bardziej narażone 
na wystąpienie zajada na ustach). Popu-
larnym środkiem bez recepty jest maść 
cynkowa, zawierająca w swoim skła-
dzie substancję czynną o nazwie tlenek 
cynku. Znanym domowym sposobem 
na zajady jest pocieranie ich plasterkiem 
ogórka. Inną metodą jest przykładanie 
do nich wilgotnej strony liścia aloesu 
– roślina ta regeneruje skórę i działa 
odkażająco. Bogatym źródłem witamin 
A, D, E i K jest oliwa z oliwy, która na-
tłuszcza wysuszoną skórę i działa na nią 
kojąco – wystarczy wetrzeć ją w kąciki 
ust. Pękaniu ust oraz pojawiającym się 
nadżerkom może również zapobiec dieta 
bogata w witaminę C, magnez, a także 
witaminy z grupy B. MAREK KOWALIK

Z D R O W I E

Bolesny uśmiech,  
czyli zajady�P
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Palenie 
w towarzystwie 
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Za nieprzestrzeganie zakazu palenia można 
otrzymać karę – od upomnienia aż po mandat 
w wysokości od 20 do 500 złotych
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W KOŃCÓWCE 2022 ROKU POWINNIŚMY SPODZIE-
WAĆ SIĘ SPADKU CEN NA RYNKU MIESZKANIOWYM. 
W dłuższym okresie prognozowany jest 
raczej stabilny, lecz mniej dynamiczny, 
wzrost cen mieszkań. Rekordowa in-
flacja, podnoszenie stóp procentowych 
przez NBP, rekomendacja KNF, ceny 
materiałów to najważniejsze czynniki 
kształtujące rynek mieszkaniowy. Pod 
wpływem wzrostu stóp procentowych 
i pogorszenia się prognoz sytuacji gospo-
darczej banki zaostrzyły kryteria udzie-
lania kredytów mieszkaniowych. Było 
to widoczne już pod koniec ubiegłego 
roku. Klienci banków muszą się liczyć 
z coraz mniejszą zdolnością kredytową. 
Mimo to inwestowanie w nieruchomości 
nadal jest traktowane jako skuteczny 
sposób na ochronę kapitału.
TEMPO WZROSTU PRODUKCJI POZOSTAJE WYSOKIE. 
Firmy przemysłowe powinny utrzymać 
wysokie przychody w drugiej połowie 
roku, pomimo niższej produkcji. GUS 
poinformował, że produkcja przemysło-
wa w sierpniu r/r wzrosła o 10,9 proc. 
W 30 z 34 branż przemysłu wystąpił jej 
wzrost. Najlepsze wyniki odnotowała 
branża górnicza, samochodowa i elek-
tryczna. Spadki dotknęły głównie sek-
tory meblarski i wyrobów z drewna. 
Jednocześnie ceny produkcji przemysło-
wej w sierpniu r/r wzrosły o 25,5 proc., 
co jest efektem wyższych cen energii 
elektrycznej. 
W SIERPNIU 2022 ROKU STOPA BEZROBOCIA SPADŁA 
DO 4,8 PROC. Jednocześnie GUS poinfor-
mował, że liczba bezrobotnych zareje-
strowanych w urzędach pracy wyniosła 
806,9 tys. wobec 810,2 tys. w lipcu. Po raz 
ostatni w rejestrach urzędów pracy 
mniej bezrobotnych zarejestrowanych 
było w końcu lipca 1990 roku. W sierp-
niu br. (według wstępnych danych) 
pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 
95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej, tj. o 6,1 tys. 
(6,8 proc.) więcej niż miesiąc wcześniej. 
  •

Co czwarty polski browar rozważa za-
mknięcie działalności. Z raportu Agencji 
Badań Rynku i Opinii SW Research wyni-
ka, że prawie wszyscy producenci piwa 
oceniają dzisiejsze warunki prowadzenia 
biznesu jako gorsze, nawet w porówna-
niu do lockdownów w okresie pandemii. 
A przypomnijmy, że przymusowe zamknię-
cie punktów gastronomicznych spowo-
dowało znaczne spadki sprzedaży piwa.

Obecnie producenci borykają się 
z licznymi problemami jak wzrost 
cen, kosztów energii oraz trudności 
w pozyskaniu surowców. Ich nastroje 
pogarszają rządowe zapowiedzi dru-
giej w ciągu dwóch lat podwyżki akcy-
zy od piwa o 10 proc. oraz po 5 proc. 
w ciągu najbliższych pięciu lat. Z ba-
dania (wzięły w nim udział 64 browa-
ry) wynika, że 28 proc. producentów 
zamierza zrezygnować z planowanych 
inwestycji, 45,3 proc. nie planuje zwięk-
szenia zatrudnienia, a 23,4 proc. będzie 
redukować etaty. Do największych obaw 
koncernów piwowarskich należą ro-
snące koszty paliw, energii i surowców 
(97 proc. odpowiedzi), a także problemy 
z dostępnością surowców (62,3 proc.) 
i podwyżką podatków (54,1 proc.). 

W ocenie właścicieli browarów 
rozwiązaniem, które pomogłoby bran-
ży powrócić do normalności, byłoby 
zmniejszenie obciążeń podatkowych. Ich 
głównymi postulatami są wstrzymanie 

podwyżek akcyzy na dwa lata oraz 
obniżenie VAT w gastronomii dla 
piwa. Badani wymieniali również 
obniżenie CIT dla przedsiębiorców 
(43,8 proc.), możliwość odbioru akcy-
zy za niesprzedane piwo (26,6 proc.), 
a także zmniejszenie stawek ZUS, moż-
liwość odliczania składki zdrowotnej czy 
powrót do składek zryczałtowanych ZUS.

PIWO GMO
Amerykańscy naukowcy uzyskali 

zmodyfikowane genetycznie drożdże, 
dzięki którym będzie można opracować 
nieznane wcześniej aromaty chmielo-
we. Pozwoli to uwarzyć zupełnie nowe 
rodzaje piwa. Zespół uczonych z Uniwer-
sytetu Stanu Oregon dowiódł, że gene-
tycznie zmodyfikowany szczep drożdży 
może zmienić proces fermentacji. 

Kluczowym składnikiem aroma-
tów chmielowych są olejki eteryczne, 
na przykład tiole, dzięki którym piwo 
ma tropikalny smak. Ich zawartość róż-
ni się jednak w zależności od odmiany 
chmielu i zbiorów. Oprócz tego znaczna 
część tioli występujących w chmielu jest 
połączona z innymi cząsteczkami. Nowe, 

uzyskane w labo-
ratorium drożdże 
zaprojektowano 
w taki sposób, 
aby zwiększyć 
w gotowym pi-
wie ilość wolnych 

tioli, czyli tych, które odpowia-
dają za intensywne aromaty. 

Zmodyfikowane genetycznie 
szczepy drożdży zawierają dwie 

cząsteczki, które nadają silny smak tro-
pikalnym owocom, takim jak gujawa 
czy marakuja. Uzyskane przez badaczy 
szczepy są już stosowane przez ponad 
100 browarów w Stanach Zjednoczo-
nych. Nie mają one całkowicie zastąpić 
klasycznego chmielu, ale poszerzają 
dostępną piwowarom paletę nowych 
narzędzi do produkcji nowych, cieka-
wych piw.

ZERO WARTE MILIARD
Piwa bezalkoholowe stanowią już 

6,5 proc. wartości całego rynku piwa 
w Polsce. Plasuje to nasz kraj w euro-
pejskiej czołówce. Prawie połowa Po-
laków coraz chętniej wybiera „zerów-
ki”, a wartość sprzedaży tego segmentu 
przekracza już 1 mld złotych. Kategoria 
piw bezalkoholowych obejmuje zarów-
no piwa ze śladową ilością alkoholu, 
0,01– 0,5%, jak również te całkowicie 
go pozbawione. Browary, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom klientów, wciąż 
poszerzają ofertę piw z oznaczeniami 
„zero”, „light” czy „free”. Boom na nie 
zaczął się w 2018 roku, kiedy to nastą-
pił rekordowy wzrost wolumenu i war-
tości piw 0,0 proc. – odpowiednio o 85 
i 80 proc. Kolejne lata tylko umocniły 
ten trend.  MAREK KOWALIK
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