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Wodór z żużli i popiołów?
Naukowcy z Głównego Instytutu Gór-
nictwa w Katowicach wspólnie z in-
żynierami z podkrakowskiej firmy 
Protium P.S.A. opracowali technolo-
gię taniej produkcji wodoru z wody, 
z wykorzystaniem odpadów przemy-
słowych takich jak żużle i popioły.

STRONA 4

Wszyscy poszukują 
polskiego węgla
Przyszłoroczne wydobycie PGG mi-
lion ton większe od zakładanego. 
– Wszyscy poszukują polskiego wę-
gla, który na dzisiaj może być pro-
dukowany w sposób rentowny i nie 
potrzebuje wsparcia – przekonywał 
na antenie Polskiego Radia Katowice 
prezes Polskiej Grupy Górniczej To-
masz Rogala. 
� STRONA 5

Poduszka na trudne czasy
JSW zasila fundusz stabilizacyjny 
kwotą 1,5 mld złotych.
� STRONA 7

Śmieci nasze powszednie

Jak radzimy sobie ze śmieciami na 
świecie.
� STRONA 8

Škoda zmienia wygląd na całego

Informacje motoryzacyjne. 
� STRONA 9

PROBLEMY Z OPAŁEM. Węgla nie ma?

Nieprawda, już płynie
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że spółki importujące węgiel na polecenie 

premiera – PGE Paliwa i Węglokoks – już w 80 proc. wykonały decyzję dotyczącą tegorocznego 
importu, w efekcie czego do Polski trafi 5 mln ton gotowego do spalania surowca. Węgiel pochodzi 

między innymi z Kolumbii, Australii, Indonezji i RPA. Innym razem szefowa resortu klimatu 
i środowiska radziła w Radiu Zet, by obecnie wstrzymać się z dużymi zakupami węgla. Zapewniła, 

że węgla, gazu, pelletu i prądu nie zabraknie. – Trzeba się tylko uzbroić w cierpliwość, bo ten węgiel 
sukcesywnie będzie się pojawiał – zapewniła minister Moskwa. Zwróciła uwagę, że węgiel z importu 
jest droższy, ale – jak zaznaczyła – im go będzie więcej, tym bardziej jego ceny będą spadały. Prezes 

PGE Wojciech Dąbrowski poinformował, że do 30 kwietnia przyszłego roku spółka PGE Paliwa 
ma sprowadzić aż 10 mln ton zamówionego importowanego węgla – do 30 września do Polski 

ma trafić z tego 2,5 mln ton, zaś od września co miesiąc będzie przypływać około  
1,1 mln ton, co przekłada się na 25 statków każdego miesiąca. Sprowadzany głównie z Ameryki 

Południowej surowiec – jak zapewnia importer – jest najwyższej jakości i ma bardzo dobrą wartość 
opałową. – Obecna cena importowanego węgla to około 2100 złotych za tonę plus VAT dla klientów 

instytucjonalnych lub pośredników, ciepłowni itd. – poinformował prezes PGE. Zaznaczył, że spółka 
pracuje nad możliwością bezpośredniej sprzedaży węgla mniejszym odbiorcom – każdy prowadzący 
działalność gospodarczą ma otrzymać możliwość samodzielnego zakupu co najmniej 25 ton węgla.
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Temat na czasie
Zdzisław Bik, prezes zarządu 
FASING SA: – Sprawdziła 
się wieloletnia  
polityka nastawiona 
na innowacje.
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Kruchość bezpieczeństwa

P rzez wiele lat najwybitniejsi specjaliści Zachodu 
mówili o bezpieczeństwie energetycznym. Teraz ci 

sami specjaliści zastanawiają się nad kolejnymi kro-
kami w oszczędzaniu energii, żeby przetrwać zimę. 
Jednak żaden z nich nie powiedział, dlaczego lansowali 
fałszywą wizję i dlaczego mamili. Skoro oni nie chcą, 
ja spróbuję. Oni reprezentowali potężne siły wietrzące 
olbrzymie interesy w promowaniu gazu z Rosji. 

Jeżeli mówi się o bezpieczeństwie – nieważne, czy 
militarnym, czy energetycznym – należy zakładać 

najbardziej pesymistyczne scenariusze. Oni zakładali, 
że gaz z Rosji będzie zawsze dostępny, a Rosja będzie 
partnerem, a nie wrogiem. Byli głusi na wystąpienia Pu-
tina, który atakował NATO, Unię Europejską i USA. Nie 
traktowali poważnie jego wynurzeń o przywracaniu 
imperium dawnego ZSRR, a nawet imperium carskiego. 

Zachód ma genetycznie zakodowaną nieznajomość 
Rosji. Dowód? Jeszcze w pierwszych dniach woj-

ny w Ukrainie wielu zachodnich polityków wierzyło, 
że z Putinem można się dogadać. Znacznie dłużej wie-
rzyli, że w jakiś tajemniczy sposób można się z Rosją do-
gadać w sprawie dostaw paliw. Jednak seria wybuchów 
gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 powinna 
ostatecznie pozbawić ich złudzeń. Po pierwsze – nie wia-
domo, czy gazociągi kiedykolwiek zostaną naprawione. 
Po drugie – bardzo możliwe, że to Rosjanie uszkodzili 
oba gazociągi. Bez względu na to, czy da się je naprawić, 
czy nie, i bez względu na to, kto uszkodził rury, jedno 
jest pewne – w łeb wzięły nadzieje na budowę bezpie-
czeństwa energetycznego Europy we współpracy z Rosją. 

Najwyższy czas, aby zrewidować unijną politykę ener-
getyczną tak, aby nie opierała się na dostawach, 

które tak łatwo przerwać. Nieważne, czy decyzjami 
politycznymi, agresją militarną, czy zwykłym sabota-
żem. Warto byłoby także przywrócić znaczenie słowu 
„bezpieczeństwo”. Nie zawsze jest bezpieczne to, co ta-
nie i obce. Najczęściej jest to kruche.  •

Dogmat runął

Wojna w Ukrainie nie zahamuje rozwoju energetyki 
odnawialnej. Wręcz przeciwnie, może ten rozwój 

przyspieszyć. Jednak zakładając, że nastąpi przyspie-
szenie, nie można zapominać o podstawowej zasadzie 
– wciąż będzie potrzebna energetyka konwencjonalna, 
ponieważ w dającej się przewidzieć przyszłości nie zo-
staną rozwiązane problemy z magazynowaniem energii. 

W naszych warunkach klimatycznych nie można li-
czyć na to, że energia z wiatru czy słoneczna za-

spokoją potrzeby energetyczne bez względu na pogodę. 
Nie mamy także energetyki jądrowej. Trwają przygo-
towania do budowy pierwszej elektrowni atomowej, 
ale to odległa przyszłość. Nie możemy także zakładać 
szybkiego powrotu do normalnych stosunków z Rosją, 
a to oznacza, że nie ma szans na wznowienie relacji 
handlowych, w tym niezakłóconego importu gazu. Czy 
to oznacza, że jesteśmy bez wyjścia? Wyjście jest i o tym 
wciąż mówią przedstawiciele Polski. 

R eceptą na nasze bezpieczeństwo energetyczne jest 
współdziałanie energetyki odnawialnej z energetyką 

węglową. Żeby zrealizować to założenie, potrzebna jest 
wola Komisji Europejskiej i oficjalne uznanie węgla 
za paliwo przejściowe. Mam nadzieję, że do 2050 roku 
(termin osiągnięcia zeroemisyjności unijnej gospo-
darki) zostaną rozwiązane najważniejsze problemy 
związane z magazynowaniem energii i wtedy będziemy 
mogli zdać się na energetykę odnawialną. Przed agre-
sją Rosji na Ukrainę paliwem przejściowym w drodze 
do zeroemisyjności miał być gaz, przede wszystkim 
gaz z Rosji. Teraz to scenariusz nierealny. Dlaczego 
w sytuacji, kiedy Europa nie ma zaplanowanego paliwa 
przejściowego z Rosji i za gaz płaci horrendalne ceny, 
nie szuka się innego paliwa? Poza tym po co szukać, 
skoro ono jest? Jest nim węgiel. W zeszłym roku rozma-
wialiśmy o zamykaniu kopalń, bo obowiązywał dogmat, 
że gaz rosyjski będzie zawsze dostępny i stosunkowo 
tani. Dogmat runął. Trzeba go zastąpić racjonalnym 
wyborem.  •

F E L I E T O N

O promocjach, czyli o zarządzaniu
Na połowę września największy krajowy producent oraz 
detalista handlu paliwami ogłosił zakończenie z piesz-
czotami promocji i nadrabianie czasowo zmniejszo-
nych zysków. Przez kilka dni ceny benzyn i oleju napę-
dowego skoczyły o kilkanaście procent. Potem spadły, 
po krótkim okresie wahań wzrosły, znowu spadły i wzro-
sły…. Normalka wyjaśniana zmianą cen ropy na rynkach 
międzynarodowych. 

Przypomniano też, dlaczego olej napędowy musi 
być droższy od benzyn. Tu argument jest prosty. Z okre-
ślonej ilości ropy naftowej uzyskujemy dwa razy więcej 
benzyn niż olejów do silników dieslowskich. Przy czym 
nie jest tak, że określoną ilość ropy przerabiamy na ileś 
olejów litrów napędowych lub dwa razy więcej benzyn 
różnego rodzaju. Właściwym spójnikiem jest „i”. 

Z każdego litra, galona, baryłki, tony ropy naftowej 
uzyskujemy w przeróbce ileś litrów olejów napędo-
wych, do tego średnio rzeczywiście dwa razy więcej 
benzyn, a także pewne ilości paliw do silników samolo-
towych, ciężkich olejów opałowych, olejów smarnych, 
asfaltów, wosków parafinowych, surowców do produk-
cji plastików… Inaczej się nie da, dlatego osobne licze-
nie ceny końcowej wytworzenia każdego z produktów 
jest bardzo trudne. Ponadto różne rodzaje ropy nafto-
wej mają różny skład, różnią się więc także proporcją 
uzyskanych z niej produktów końcowych.

Bardziej przekonujący wydaje się argument doty-
czący cen na dystrybutorze. Jeśli liczyć objętościowo, 
olejów napędowych zużywamy w Polsce ponad trzy 
razy więcej niż benzyn. Zatem dźwignięcie ich ceny 
daje o wiele lepszy efekt finansowy niż podrażanie 
etyliny. Co prawda odbija się to na koszcie transportu 
i pracy rozmaitych maszyn, więc na cenach absolutnie 
wszystkiego, ale to akurat nie martwi producentów 
i sprzedawców paliw. Ich zyski regularnie idą w górę, 
a zarządy mogą się chwalić wynikami i skutecznością 
swego zarządzania.  ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

11 PAŹDZIERNIKA RADA NADZORCZA KGHM POLSKA MIEDŹ odwo-
łała ze stanowisk prezesa spółki Marcina Chludzińskie-
go i wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych Jerzego 
Paluchniaka. Chludziński kierował miedziowym po-
tentatem od 2018 roku.

17 LISTOPADA SOLIDARNOŚĆ ZORGANIZUJE W WARSZAWIE OGÓLNO-
POLSKĄ MANIFESTACJĘ. Związek domaga się między innymi 
systemowego powstrzymania wzrostu cen energii, 
podwyżek płac pracowników szeroko rozumianej sfery 
finansów publicznych oraz przyjęcia ustawy dotyczącej 
tzw. emerytur stażowych.

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ PRAWA ENERGETYCZNEGO I USTAWY 
O OZE, przewidującą całkowite zniesienie obliga gieł-
dowego – obowiązku sprzedaży wytworzonej energii 
elektrycznej poprzez rynek giełdowy. Ma to spowodo-
wać obniżkę cen prądu.

W SIERPNIU BR. POLSKIE KOPALNIE WYPRODUKOWAŁY 3,8 MLN 
TON WĘGLA KAMIENNEGO, wobec blisko 4 mln ton miesiąc 
wcześniej i prawie 4,3 mln ton przed rokiem. Mie-
sięczna produkcja i sprzedaż węgla (4 mln ton) były 
w sierpniu najniższe w tym roku – wynika z danych 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

OD POCZĄTKU TEGO ROKU DO KOŃCA SIERPNIA BR. WIELKOŚĆ 
KRAJOWEGO WYDOBYCIA WĘGLA WYNIOSŁA 35,7 MLN TON wobec 

36,4 mln ton w ciągu ośmiu miesięcy 2021 roku, a sprze-
daż zbliżyła się do 36,7 mln ton wobec 37,7 mln ton 
przed rokiem – podała ARP.

NIESPEŁNA DWA TYGODNIE PO WYPADKU W PRZEMIAŁOWNI WĘ-
GLA, W WYNIKU KTÓREGO JEDEN PRACOWNIK ZMARŁ, a czterech 
odniosło poważne obrażenia, Koksownia Przyjaźń 
w Dąbrowie Górniczej wróciła do pełnych zdolności 
produkcyjnych. Miesięcznie dąbrowski zakład wy-
twarza średnio około 225 tys. ton koksu, czyli 2,7 mln 
ton rocznie.

KATOWICKI BUMECH KUPI WĘGIEL ENERGETYCZNY W REPUBLICE 
POŁUDNIOWEJ AFRYKI, aby poprzez zmieszanie go z su-
rowcem produkowanym we własnej kopalni Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach zwiększyć ilość węgla 
oferowanego branży energetycznej w Polsce – wynika 
z komunikatu spółki.

KOKSOWNIA BYTOM ZACHĘCA INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW 
DO ZAKUPU KOKSU OPAŁOWEGO, przystosowanego do palenia 
w większości pieców. Produkt jest pakowany w 20-kilo-
gramowe worki lub sprzedawany luzem. Rozpoczęcie 
sprzedaży detalicznej to odpowiedź na kryzys energe-
tyczny i potrzeby rynku – tłumaczy firma.

TAURON ZAKONTRAKTOWAŁ WĘGIEL W ILOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ DO-
STAWY CIEPŁA NA NAJBLIŻSZY SEZON GRZEWCZY – poinformowała 

spółka, zapewniająca ogrzewanie dla ponad 800 tys. 
mieszkańców śląsko-zagłębiowskiej metropolii.

TAURON WYBUDUJE W NOWEJ BRZEŹNICY (ŁÓDZKIE) FARMĘ WIA-
TROWĄ O ŁĄCZNEJ MOCY 20 MW. Pierwszy prąd ma popłynąć 
z niej na początku 2025 roku. Na inwestycję złoży się 
dziewięć turbin wiatrowych, każda o mocy 2,2 MW. 
Z kolei na terenie budowanej przez Tauron elektrowni 
słonecznej w Mysłowicach rozpoczął się montaż paneli 
fotowoltaicznych. Powstająca na poprzemysłowych 
terenach farma to największa tego typu inwestycja 
w kraju, a jej docelowa moc sięgnie 100 MW.

OD 7 PAŹDZIERNIKA W KOPULE ZREWITALIZOWANEJ WIEŻY CIŚNIEŃ 
W ZABRZU MOŻNA OGLĄDAĆ WYSTAWĘ „CARBONEUM”, poświęconą 
węglowi jako pierwiastkowi w przyrodzie oraz jego 
wadze we współczesnym świecie. Unikatowy obiekt 
został wyremontowany i zagospodarowany pod kątem 
wystawy oraz działalności społecznej i naukowej.

W CIĄGU TRZECH KWARTAŁÓW BR. ZARZĄD KATOWICKIEJ SPE-
CJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ wydał 55 decyzji o wspar-
ciu nowych projektów wartych około 1,6 mld złotych. 
Powstanie prawie 770 nowych miejsc pracy, a 6,5 tys. 
istniejących będzie utrzymanych. W całym ub.r. strefa 
wydała rekordowe 102 decyzje o wsparciu inwestycji 
wartych 5,35 mld złotych.  •
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NOWY GÓRNIK: Poszybowały ceny stali i ener-
gii. Jak FASING sobie radzi w niesprzyjają-
cej rzeczywistości?
ZDZISŁAW BIK: Niestety bardzo duży wzrost 
kosztów produkcji odczuwają nasi klien-
ci. Część naszych wyrobów podrożała 
nawet o około 100 proc. Oczywiście nie 
przyglądamy się biernie wzrostom cen 
stali i energii elektrycznej, wdrażamy 
programy oszczędnościowe, ale nasze 
możliwości są na wyczerpaniu. Jeste-
śmy firmą energochłonną i stalochłon-
ną. Trudno w sposób odczuwalny dla 
odbiorców łańcuchów racjonalizować 
koszty produkcji, kiedy stal i energia 
elektryczna zdrożały po kilkaset pro-
cent. Obecnie za energię elektryczną 
płacimy siedem razy więcej niż w ubie-
głym roku, a realne jest zagrożenie, 
że od przyszłego roku rachunki wzrosną 
dziesięciokrotnie w porównaniu do cen 
z końca 2021 roku. Trzeba także wziąć 
pod uwagę rosnącą inflację. Ona powo-
duje, że rosną oczekiwania płacowe za-
łogi. W takiej sytuacji nie mamy wyjścia, 
musimy podwyższać ceny, choć robimy 
to z olbrzymim bólem. Zdaję sobie spra-
wę, że ma to ostatecznie wpływ na ceny 
produktów naszych klientów. Jednak 
nie mamy wyjścia – musimy nadążać 
za zmianami, jesteśmy pod presją rynku. 

Czy FASING nie traci atutu konkuren- 
cyjności?

Uważnie analizujemy sytuację 
na rynku globalnym i na lokalnych ryn-
kach, na których nam zależy. Jesteśmy 
firmą globalną, musimy konkurować 
na rynkach wszystkich krajów, w któ-
rych funkcjonuje rozwinięte górnictwo. 

Na nasze nieszczęście tam nie ma aż 
tak dużych podwyżek cen energii i stali. 
Oczywiście nie jesteśmy bezradni, ale już 
ocieramy się o granice możliwości wdro-
żonych programów oszczędnościowych.

Za niespełna 40 lat w Polsce nie będzie 
górnictwa węgla energetycznego. Czy 
FASING już odczuwa proces zwijania 
górnictwa?

FASING był uzależniony od polskiego 
górnictwa w około 30 proc., 70 proc. na-
szych przychodów pochodziło z rynków 
zagranicznych. Pierwszym negatywnym 
sygnałem była pandemia, która spowo-
dowała duże ograniczenia naszej obec-
ności na rynku chińskim. Przed pande-
mią mieliśmy stamtąd około 50 proc. 
przychodów. Teraz mamy 20 proc. Woj-
na w Ukrainie spowodowała, że utra-
ciliśmy przychody z rynku rosyjskiego 
i białoruskiego oraz część przychodów 
z rynku ukraińskiego. Ostatnio obserwu-
ję odbudowywanie się rynku ukraińskie-
go, ale trwająca wojna powoduje stan 
ciągłej niepewności. Mimo niesprzyjają-
cych warunków osiągamy stamtąd oko-
ło 50 proc. przychodów w porównaniu 
z okresem przedwojennym. Boleśnie 
odczuwamy skutki dwóch bardzo nad-
zwyczajnych zdarzeń – pandemii i wojny 
w Ukrainie. 

Polska importuje węgiel między innymi 
z Kazachstanu. Czy FASING planuje wejść 
na tamten rynek z ofertą łańcuchów? By-
łoby to logiczne, bo kazachskie górnictwo 
będzie się rozwijać, a zapotrzebowanie 
na węgiel nie będzie spadać.

Rynek kazachski mamy opanowa-
ny. Tamtejsze kopalnie głębinowe około 

80 proc. węgla wydobywają dzięki na-
szym łańcuchom. Jednak górnictwo ka-
zachskie to przede wszystkim kopalnie 
odkrywkowe. Dlatego trudno mówić 
o tym, że rynek kazachski daje takie 
możliwości jak pozostałe rynki.

Jakie nowe rozwiązania zastosowano, aby 
utrzymać pozycję FASING-u jako firmy 
innowacyjnej? 

Mimo zjawisk kryzysowych w go-
spodarce globalnej rynek górniczy się 
rozwija. Na świecie rośnie wydobycie 
węgla, ponieważ wysokie ceny gazu spo-
wodowały, że stał się on bardzo atrak-
cyjnym paliwem. Australia i USA zwięk-
szają inwestycje górnicze i to dla nas jest 
olbrzymią szansą. 

Rynki australijski i amerykański 
są bardzo wymagające, 
ale FASING dzięki swojej 
wieloletniej polityce nastawionej 
na innowacje ma odpowiednie 
zaplecze i wyroby, aby wzmacniać 
swoją obecność w Australii i USA. 

Znamy te rynki, jesteśmy tam obecni 
i realizujemy nasz program zwiększania 
swojej obecności. Jeszcze przed pande-
mią utworzyliśmy spółkę FASING Ame-
ryka. Czas pandemii spowodował ogra-
niczenia w jej działalności, ale od pół 
roku zintensyfikowaliśmy swoje wysiłki. 
Rynki australijski i amerykański są bar-
dzo wymagające, ale FASING dzięki 
swojej wieloletniej polityce nastawionej 

na innowacje ma odpowiednie zaplecze 
i wyroby, aby wzmacniać swoją obec-
ność w Australii i USA. Na przykład 
jako pierwsi na świecie zainstalowa-
liśmy zgrzewarkę do produkcji łańcu-
chów o średnicy 60 mm. Dzięki temu 
możemy realizować dostawy na zamó-
wienie na rynek amerykański łańcu-
chów o średnicy 50 i 52 mm oraz mamy 
w przygotowaniu do wysyłki łańcuch 
56 mm. Na ostatnich Międzynarodowych 
Targach Górnictwa, Przemysłu Energe-
tycznego i Hutniczego EXPO Katowice 
2022 za łańcuch ogniwowy górniczy pła-
ski wysokowytrzymały FASING 56 x 187 
zdobyliśmy pierwsze miejsce w konkur-
sie „Innowacyjny Produkt & Technologie 
EXPO Katowice” w kategorii innowacyj-
ne technologie. Mimo trudnego otocze-
nia biznesowego wciąż utrzymujemy 
pozycję światowego lidera w produkcji 
łańcuchów górniczych. 

Czy FASING ma pomysł, jak znaleźć się 
w gospodarce, w której krajowe gór-
nictwo będzie składało coraz mniej 
zamówień?

W celu obniżenia kosztów energii 
analizujemy inwestycje w fotowolta-
ikę. To jeden z kierunków wytwarzania 
zielonej energii nie tylko na potrzeby 
własne. Analizujemy także możliwość 
wytwarzania wodoru jako paliwa ekolo-
gicznego, które w dającej się przewidzieć 
przyszłości może zastąpić paliwa wytwa-
rzane między innymi z ropy naftowej. 
Jednak przez najbliższe lata naszym pod-
stawowym biznesem będzie produkcja 
łańcuchów górniczych i na niej koncen-
trujemy wysiłki. 

Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA

ZDZISŁAW BIK, prezes zarządu FASING SA: – Australia i USA zwiększają inwestycje górnicze i to dla nas jest olbrzymią szansą. 
Znamy te rynki, jesteśmy tam obecni i realizujemy nasz program zwiększania swojej obecności 

Sprawdziła się wieloletnia polityka 
nastawiona na innowacje

Zdzisław Bik: – Jako pierwsi na świecie zainstalowaliśmy zgrzewarkę do produkcji łańcuchów o średnicy 60 mm. Dzięki temu możemy realizować dostawy 
na zamówienie na rynek amerykański łańcuchów o średnicy 50 i 52 mm oraz mamy w przygotowaniu do wysyłki łańcuch 56 mm
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Łańcuch ogniwowy górniczy płaski 
wysokowytrzymały FASING 56x187 zdobył pierwsze 
miejsce w konkursie „Innowacyjny Produkt 
& Technologie EXPO Katowice” w kategorii 
innowacyjne technologie



A K T U A L N O Ś C I1 6 – 3 1 � P A Ź D Z I E R N I K A � 2 0 2 24

Mieszkanka Zawiercia nie miała proble-
mów z zakupem węgla na zimę, a przy-
najmniej do pewnego momentu tak jej 
się wydawało. Gdy na podwórko zajechał 
wyładowany czarniutkim paliwem dostaw-
czak, nie miała wątpliwości, że trzeba ku-
pować, tym bardziej że cena była dość 
okazyjna. Niestety uśmiech z twarzy znik-
nął, gdy deszcz spłukał czarną farbę z uda-
jących węgiel kamieni. 

– Kobieta zakupiła węgiel w ilości 
około 3 ton od dwóch mężczyzn, którzy 
podjechali pod jej posesję samochodem 
dostawczym. Po zakończonej transakcji 
okazało się, że ten węgiel jest wymie-
szany z kamieniami i gruzem czarnego 
koloru – tłumaczy asp. Tomasz Graboś 
z zawierciańskiej policji, która prowadzi 
w tej sprawie postępowanie. Oszustwa 
metodą „na węgiel” mnożą się ostatnio 
w całej Polsce. Szczególnie trzeba uwa-
żać w internecie, gdzie pojawiają się fał-
szywe oferty sprzedaży paliwa.

ANI WĘGLA, ANI PIENIĘDZY
Na początku września mieszkanka 

Kościana w Wielkopolsce poinformowała 
policjantów, że została oszukana, próbu-
jąc kupić węgiel z ogłoszenia w mediach 
społecznościowych. Kiedy przelała sprze-
dawcy 750 złotych, kontakt się urwał, 
a kobieta nie otrzymała ani towaru, ani 
zwrotu pieniędzy. Do policjantów zgłosił 

się także mieszkaniec gminy Czempiń, 
który przelał 4100 złotych za zakup pel-
letu przez stronę internetową. W tym 
przypadku było podobnie – po dokonaniu 
przelewu kontakt ze sprzedającym się 
urwał, a mężczyzna nie otrzymał towaru; 
swoich pieniędzy też już nie zobaczył. 
W okolicach Wągrowca inny mężczyzna 
za pośrednictwem popularnego serwi-
su społecznościowego nawiązał kontakt 
z osobą, która oferowała ekogroszek. 
Po dokonaniu prawie 2,7 tys. złotych 
przedpłaty stracił kontakt ze sprzedawcą, 
który nie dostarczył towaru ani nie zwró-
cił pieniędzy. Jeszcze tego samego dnia 
miejscowi policjanci przyjęli kolejne za-
wiadomienie, gdzie pokrzywdzony wpła-
cił 3 tys. złotych zaliczki za węgiel. W tej 
sprawie pieniądze udało się odzyskać. 
W innym przypadku 34-letni mieszkaniec 
gminy Bojanowo został oszukany pod-
czas zakupu ekogroszku przez internet. 
– Za pośrednictwem strony internetowej, 
w nazwie mającej skrót jednego ze zna-
nych przedsiębiorstw górniczych, zaku-
pił kilka ton opału, wykonując przelew 
na kwotę ponad 4 tys. złotych. Niestety 
mężczyzna nie otrzymał ani zamawia-
nego towaru, ani zwrotu pieniędzy. Nie 
ma też żadnej możliwości skontaktowa-
nia się z rzekomym sprzedawcą. Sklep, 
za pośrednictwem którego mężczyzna 
chciał zakupić opał, nie ma numeru RE-
GON oraz NIP – informuje policja. 

OPAŁ Z ZALICZKĄ, FAŁSZYWE 
WITRYNY INTERNETOWE

Śląska policja zapewnia, że węglowi 
oszuści nie mogą czuć się bezkarni – ich 
działalność zwalczają funkcjonariusze 
z Wydziału do Walki z Przestępczością 
Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach. Policjanci przyznają, 
że oszuści stosują najróżniejsze metody 
działań – zamieszczają w internecie ofer-
ty węgla od nieistniejących firm, pobie-
rają zaliczki i znikają, a nawet sprzedają 
pomalowane na czarno kamienie. Wiele 
oszustw opiera się na podobnym sche-
macie – ofercie na opał z zaliczką. Fik-
cyjna firma obiecuje dostarczenie eko-
groszku, pelletu lub węgla po okazyjnej 
cenie po wpłacie całej kwoty lub zaliczki, 
a reszta ewentualnej zapłaty odbędzie się 
przy odbiorze. Niestety pomimo dokona-
nia przelewu węgiel nie dociera do klien-
ta, a samo ogłoszenie lub strona interne-
towa oszustów oraz numery kontaktowe 
znikają. Może się zdarzyć, że przestępcy 
zastosują metodę bez zaliczki, lecz wte-
dy z reguły klient dowiaduje się, że jego 
zlecenie będzie zrealizowane później – 
tym sposobem oszuści zachęcają mimo 
wszystko do wpłaty zaliczki na wskaza-
ne konto. Innym popularnym sposobem 

jest tzw. phishing, czyli podszywanie się 
pod strony internetowe, wiadomości e-
-mail czy SMS, rzekomo od firm zajmu-
jących się wydobyciem lub sprzedażą 
opału. Cyberprzestępcy, podszywając 
się pod firmy kurierskie, urzędy admi-
nistracji, a ostatnio również pod firmy 
zajmujące się sprzedażą węgla czy pel-
letu, starają się wyłudzić dane do logo-
wania na przykład do kont bankowych, 
systemów biznesowych czy mediów 
społecznościowych.

7 KROKÓW,  
JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ:

1.  Kupuj u sprawdzonych, wiarygodnych 
sprzedawców.

2.  Uważaj na phishing – strony interne-
towe podszywające się pod istniejące 
firmy – sprawdzaj ich autentyczność.

3.  Nie ufaj SMS-om o dopłacie za energię 
– nie klikaj w link w wiadomości!

4.  Uważaj na tanie oferty i atrakcyjne 
okazje – oszust lubi kusić ceną.

5.  Zastosuj ograniczone zaufanie do kon-
sultantów telefonicznych.

6.  Przy odbiorze sprawdzaj produkt – 
uważaj na „farbowany węgiel”.

7.  Jeśli nie ufasz sprzedawcy – płać tylko 
przy odbiorze.
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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

Pomalowany na czarno kamień zamiast węgla

Uwaga na oszustów!

Naukowcy z Głównego Instytutu Górnic-
twa w Katowicach wspólnie z inżynierami 
z podkrakowskiej firmy Protium P.SA opra-
cowali technologię taniej produkcji wo-
doru z wody, z wykorzystaniem odpadów 
przemysłowych takich jak żużle i popioły.

Technologia H2ash zakłada wytwa-
rzanie wodoru przy użyciu pozostałości 
przemysłowych procesów spalania, za-
wierających wolny glin. Chodzi przede 
wszystkim o produkcję wodoru z żużla, 
czyli odpadu ze spalania odpadów ko-
munalnych w spalarniach. Właśnie takie 
odpady mogą zawierać wolny glin.

WODÓR Z ODPADÓW 
PRZEMYSŁOWYCH
Pozyskiwanie wodoru gazowego 

z wykorzystaniem żużli i popiołów ze spa-
larni polega na wychwytywaniu wodoru, 
który powstaje w wyniku silnej reakcji 
glinu metalicznego (zawartego w żużlach 
i popiołach) z wodą. Wydajność procesu 
podnosi zastosowanie dodatków kata-
litycznych, jak chlorek sodu (sól). – Na-
szym założeniem jest wytwarzanie gazu 
bogatego w wodór z wody, przy użyciu 
żużli, popiołów i pyłów, pochodzących 
z różnego rodzaju przemysłowych proce-
sów termicznych, które w swoim składzie 
zawierają znaczne ilości związków glinu. 
Glin jest tu kluczowy, ponieważ to wła-
śnie ten pierwiastek w kontakcie z wodą 

powoduje uwalnianie wodoru – wyjaśnia 
współautor rozwiązania, Krzysztof Go-
gola z GIG. Według twórców technologii 
H2ash może ona również znaleźć zasto-
sowanie w przypadku żużli i popiołów 
ze spalania i współspalania odpadów, 
biomasy i paliw stałych innych niż węgiel 
kamienny i węgiel brunatny oraz żużli 
z procesów metalurgicznych.

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU
Oprócz niskoenergetycznego pozy-

skiwania wodoru z wody wdrożenie tej 
technologii likwiduje problem uwal-
niania się wodoru z żużli i popiołów. 
Zwiększa to bezpieczeństwo eksploata-
cji instalacji, w których te odpady po-
wstają. Umożliwia też dalsze ich prze-
twarzanie dla uzyskania użytecznych 
produktów końcowych, na przykład dla 
budownictwa czy robót inżynieryjnych. 
Wdrożenie technologii H2ash jest możli-
we w postaci węzłów technologicznych 
w istniejących spalarniach odpadów lub 
zakładach energetycznych wykorzystu-
jących paliwa z odpadów. Może to być 
też samodzielna instalacja pozyskująca 
żużle i popioły z różnych źródeł. Autorzy 
rozwiązania wskazują, że przetwarza-
nie odpadów w energię to niezbędny 
element czekającego Polskę przejścia 
w kierunku zrównoważonej, niskoemi-
syjnej gospodarki.

  MH
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Wodór z żużli i popiołów?
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– Wszyscy poszukują polskiego węgla, 
który na dzisiaj może być produkowa-
ny w sposób rentowny i nie potrzebuje 
wsparcia – przekonywał na antenie Pol-
skiego Radia Katowice prezes Polskiej 
Grupy Górniczej Tomasz Rogala. 

Zapowiedział, że w przyszłym roku 
kopalnie największej górniczej spółki 
wyprodukują około 23,5 mln ton węgla, 
czyli milion ton więcej niż zakładano 
w podpisanej niespełna półtora roku 
temu umowie społecznej dla górnic-
twa. – Procesy inwestycyjne związane 
ze zwiększeniem wydobycia zaczęły się 
już kilka miesięcy temu – zadeklarował 
prezes. Przypomniał, że przygotowanie 
nowych frontów wydobywczych zajmuje 
około dwóch lat i wymaga nakładów 
rzędu 300 mln złotych.

WĘGIEL ZA 300 ZŁOTYCH 
CZY 300 DOLARÓW?
Prezes PGG podkreślił, że zwiększa-

nie wydobycia węgla wymaga sprzyjają-
cego otoczenia regulacyjnego, zarówno 
na poziomie europejskim, jak i krajo-
wym. Chodzi między innymi o decyzję, 
czy w procesie transformacji energe-
tycznej węgiel będzie traktowany jako 
równorzędne z gazem paliwo przejścio-
we. – Na razie to nie jest jasne ze strony 
Komisji Europejskiej; wręcz można po-
wiedzieć, że nie – ocenił Tomasz Roga-
la. Innym warunkiem inwestycji górni-
czych – mówił prezes – jest umożliwienie 
uzyskiwania koncesji na eksploatację 
nowych złóż. Obecnie na przykład po-
zyskanie koncesji na wydobycie węgla 
ze złoża Imielin Północ jest praktycznie 
niemożliwe. Przeciwni są mieszkańcy 

i samorządowcy. Jednocześnie polskie 
samorządy pytają PGG o możliwość za-
kupu polskiego węgla – znacznie tań-
szego od węgla z importu. – Samorządy 
pytają, czy dostarczymy więcej węgla 
mieszkańcom, ale jednocześnie uzy-
skanie od nich koncesji na wydobycie 
w przyszłości jest niemal niemożliwe. 
Niestety, ale trzeba coś wybrać: czy chce-
my węgiel z krajowej kopalni po 300 
złotych lub taniej, czy importowany za  
300 dolarów za tonę – podkreślił pre-
zes PGG. Zaznaczył, że aby inwestować 
w wydobycie węgla, niezbędne są gwa-
rancje, że węgiel ten będzie miał odbior-
ców w dłuższym okresie. – Polityka ener-
getyczna, która funkcjonowała do tej 
pory, de facto destabilizowała krajową 
produkcję na rzecz dogmatycznie przyję-
tego tańszego importu; tylko że go dzisiaj 
nie ma – wyjaśniał Tomasz Rogala, przy-
pominając, że krajowy węgiel jest dziś 
wielokrotnie tańszy od importowanego.

MIAŁY WĘGLOWE 
DOSTĘPNE OD RĘKI
Od początku tego roku sklep interne-

towy PGG, gdzie oferowany jest węgiel 
opałowy na potrzeby gospodarstw do-
mowych, sprzedał około 300 tys. odbior-
ców 1,1 mln ton węgla. Co tydzień spółka 
produkuje i sprzedaje 50 tys. ton węgla 
opałowego. Od września PGG sprzedaje 
w e-sklepie – oprócz standardowych ga-
tunków węgla opałowego – także miały 
węglowe, które oferowane są odbiorcom 
podczas oddzielnych sesji zakupowych 
w poniedziałki, środy i piątki. Podczas 
kilku pierwszych sesji podaż miału prze-
wyższyła popyt – chętnych było znacznie 
mniej niż oferowanego węgla. – Ta grupa 

produktowa może się rozpędzić; dopiero 
za kilkanaście dni będziemy widzieli 
to zapotrzebowanie – uważa prezes PGG. 
Wysokojakościowe miały węglowe mogą 
być spalane w piecach starszej genera-
cji, których jest jeszcze w Polsce sporo. 
W pierwszym dniu sprzedaży miału wę-
glowego dla gospodarstw domowych 
sprzedano jedną czwartą z 40 tys. ton za-
oferowanej ilości tego typu węgla. Spół-
ka zapowiada kontynuację sprzedaży 
miału węglowego na kolejnych sesjach 
w e-sklepie w poniedziałki, środy i piąt-
ki, od godziny 16.00. Za każdym razem 
udostępnionych zostanie około 30 tys. 
ton miałów węglowych dla gospodarstw 
domowych. Sprzedaż obejmie miały 
węglowe luzem oraz konfekcjonowane 
w opakowaniach typu big-bag o wadze 
1 tony. Ze względów logistycznych od-
bioru zakupionych przez klientów węgli 
miałowych z kopalń dokonują wyłącz-
nie przewoźnicy partnerów PGG, czy-
li kwalifikowanych dostawców węgla. 
Oferowane przez PGG w e-sklepie miały 
to węgiel energetyczny o uziarnieniu 
do 20 mm, o niskiej zawartości popio-
łu i spiekalności, bez zanieczyszczeń 
mułowych, o stabilnych parametrach 
i względnie wysokiej wartości opałowej.

TANI WĘGIEL  
TO TANIA ENERGIA

Tłumacząc niedawne podwyżki cen 
węgla opałowego z PGG, prezes spółki 
wyjaśnił, iż wzrost cen wynikał wyłącz-
nie ze zwiększenia niezależnych od spół-
ki kosztów, między innymi cen energii, 
stali czy środków chemicznych. – Ten 
wzrost został przeniesiony w produkt – 
przyznał Tomasz Rogala, szacując wzrost 
kosztów działalności PGG na 2,6 mld 
złotych. Podkreślił, że polski węgiel po-
zostaje najtańszy na rynku, co zapew-
nia Polsce również najtańszą w Europie 
energię. – Jeszcze kilkanaście miesięcy 
temu rozmawialiśmy o zamykaniu ko-
palń, obowiązywały dogmaty unijnej 
polityki energetycznej, że gaz rosyjski 
będzie zawsze dostępny i tani, a energia 
będzie tanieć tym bardziej, im więcej 
OZE w miksie energetycznym. Dzisiaj 
wystarczy porównać cenę 1720 zł/MWh 
w Austrii (z 81-proc. udziałem OZE) 
i w Polsce (960 zł/MWh z 17-proc. OZE). 
Stan faktyczny jest dziś taki, że jedna me-
gawatogodzina elektryczności z węgla 
kosztuje 200 złotych, a z gazu ziemnego 
1850 złotych – wyliczał Tomasz Rogala.
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Przyszłoroczne wydobycie PGG milion ton większe od zakładanego

Wszyscy poszukują polskiego węgla

Pogórnicze hałdy, których w Polsce jest 
około 150, skupiają prawie 10 mln ton 
odpadów wydobywczych na powierzchni  
11 tys. hektarów. W każdej z nich zawar-
tość węgla może wynosić od 8 do 15 proc. 
– szacuje Zespół Ekspertów Gospodar-
czych w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych, który przygotował Program Rewita-
lizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych. 

W jego realizację zaangażują się: 
grupa energetyczna Enea, należąca 
do niej kopalnia Bogdanka oraz katowic-
ka Grupa CZH, dysponująca technologią 
modułowych instalacji do odzyskiwania 
węgla oraz kruszyw i innych surowców 
z hałd. Pierwszy odzyskany w ten sposób 
węgiel ma być dostępny już w przyszłym 
roku. 22 września Bogdanka i Grupa 
CZH zawarły w tej sprawie pilotażową 
umowę.

PIERWSZA BĘDZIE BOGDANKA
– Program zakłada uruchomienie 

instalacji odzysku węgla z wielu hałd 

kopalnianych, Bogdanka jest pierw-
sza. Każda instalacja to minimum  
100 tys. ton węgla rocznie zalegającego 
w hałdach. Dodatkowo projekt zakła-
da odzyskanie terenów pogórniczych, 
czyli są same korzyści: ekonomiczne, 
środowiskowe i związane z kwestią 
bezpieczeństwa energetycznego – wy-
jaśnia prezes Enei Paweł Majewski. 
Technologie pozwalające na odzysk 
węgla ze zwałowisk opierają się na pro-
cesach wykorzystywanych w zakładach 
przeróbki mechanicznej węgla kamien-
nego. Modułowa instalacja propono-
wana przez CZH zapewnia pełną linię 
technologiczną – od klasyfikacji, przez 
wzbogacanie, po odwadnianie. Instala-
cja może być skalowana w zależności 
od potrzeb poprzez budowę dodatko-
wych modułów. Pierwszy moduł, o zdol-
nościach produkcyjnych rzędu 100 tys. 
ton węgla rocznie, ma zacząć działać 
na terenie Bogdanki na przełomie lat 
2022/2023.

MH

Enea zamierza odzyskiwać surowce z pogórniczych hałd

Uwolnić milion ton węgla
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– Duża część tego, co do nas płynie, to nie 
węgiel, tylko błoto – oceniają związkowcy, 
którzy nie mają wątpliwości, że węgla tej 
zimy może zabraknąć. 

– Robimy wszystko, by nie zabrakło 
– zapowiadają przedstawiciele rządu, 
a wicepremier Jacek Sasin podaje kon-
kretne liczby: do końca sezonu grzew-
czego import węgla ma osiągnąć 17 mln 
ton, z czego prawie 11 mln ton do końca 
tego roku. Według MAP w tym czasie 
na rynek trafi też 5,4 mln ton węgla 
z polskich kopalń. 

ILE WĘGLA W WĘGLU?
Najostrzej sytuację skomentował lider 

Sierpnia 80 Bogusław Ziętek, który na an-
tenie Radia Piekary ocenił, że na polskim 
rynku tej zimy zabraknie około 4 mln ton 
węgla, a to oznacza, że co trzecie gospo-
darstwo domowe używające tego paliwa 
pozostanie bez opału. – Jak polski rząd 
ogłosił, że będzie kupował dziesiątki mi-
lionów ton węgla w różnych miejscach, 
to cwaniacy w różnych częściach świata 
uznali, że można mu wcisnąć wszystko – 
łącznie z błotem, łącznie ze złomem, któ-
ry tam się znajduje. Jesteśmy frajerami, 
którzy wydali 20 mld złotych na sprowa-
dzenie do Polski 17 mln ton błota, którego 
nikt w Polsce nie potrzebuje – powiedział 
związkowiec. Przytoczył dane, według 
których węglem ogrzewa się w Polsce 
około 4 mln gospodarstw domowych; 
przy średnim zużyciu 3 ton na jedno 
gospodarstwo wymaga to zapewnienia 
12 mln ton węgla opałowego. Ziętek 
oszacował, że Polska Grupa Górnicza 
jest w stanie zapewnić maksymalnie  
2,5 mln ton, a pozostałe krajowe spółki  
1 mln ton. Do Polski sprowadzono również 
3 mln ton węgla z Rosji przed ogłosze-
niem embarga na import z tego kraju 
– łącznie daje to około 6,5 mln ton wę-
gla. – Z tego, co płynie, wysiejemy jakieś  
1,5 mln ton – to razem 8 mln. Matematyki 
nie da się oszukać – brakuje nam 4 mln 
ton węgla dla gospodarstw domowych, 
co oznacza, że co trzecie z tych gospo-
darstw zostanie bez węgla – powiedział 
w Radiu Piekary szef Sierpnia 80. Spro-
wadzany obecnie do Polski węgiel między 
innymi z Indonezji czy Kolumbii związ-
kowiec nazwał „błotem, które nie jest 
w stanie zaopatrzyć polskich rodzin”. 
MAP jest innego zdania. – To fake newsy, 
że sprowadzany jest jakiś węgiel niespeł-
niający standardów. Spółki importujące 
węgiel zajmują się tym na co dzień, mają 
sprawdzonych dostawców. Ten węgiel 
jest bardzo dokładnie badany. To nie jest 
tak, że ktoś zamówi węgiel przez tele-
fon i nikt się tym węglem nie interesuje. 

Węgiel jest sprawdzany, jakość węgla jest 
sprawdzana, by do polskich odbiorców 
trafił węgiel odpowiedniej jakości – mówi 
wiceszef resortu aktywów państwowych 
Maciej Małecki.

KOLORZ: W TYM ROKU 
BĘDZIE PROBLEM
Opinię szefa Sierpnia 80 zdaje się 

natomiast podzielać przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności Domi-
nik Kolorz, który również nie ma wątpli-
wości, że węgla tej zimy zabraknie. Jego 
zdaniem surowiec sprowadzany w ostat-
nim czasie z zagranicy w większości 
jest miałem słabego gatunku, dlatego 
mimo dużej ilości węgla z importu nie-
dobór na polskim rynku może sięgnąć  
2,5–3 mln ton węgla opałowego. – Na-
leży mówić ludziom otwarcie i wprost, 
że w tym roku będzie problem z ogrze-
waniem dla tych wszystkich, którzy ko-
rzystają – szczególnie w indywidualnym 
ogrzewaniu – z węgla, bo tego węgla 
zabraknie; nawet mimo tych milionów 
ton, które gdzieś tam do Polski płyną 
– powiedział związkowiec na antenie 
archidiecezjalnego Radia eM. W ocenie 
Dominika Kolorza sprowadzany obec-
nie węgiel w większości nie nadaje się 
do wykorzystania w gospodarstwach 
domowych. – Niestety ta kontraktacja 
jest nieudana i to trzeba sobie szczerze 
powiedzieć. Będziemy mieli za chwi-
lę sytuację, że w Polsce znajdzie się 
12 mln ton węgla, ale w większości to bę-
dzie miał słabego gatunku. Jak uda się 
uzyskać z tego miału 1,5 mln ton węgla 
opałowego, to będzie olbrzymi sukces – 
ocenił lider regionalnej „S”. Zdaniem Ko-
lorza sprowadzanie obecnie dużej ilości 
miału energetycznego, który nie nadaje 
się na rynek odbiorców indywidualnych, 
grozi nadpodażą węgla dla energetyki 
wiosną przyszłego roku.

25 STATKÓW CO MIESIĄC
Przedstawiciele rządu uspokajają. 

Minister klimatu i środowiska Anna 
Moskwa informowała, że spółki impor-
tujące węgiel na polecenie premiera – 
PGE Paliwa i Węglokoks – już w 80 proc. 
wykonały decyzję dotyczącą tegorocz-
nego importu, w efekcie czego do Polski 
trafi 5 mln ton gotowego do spalania 
surowca. Węgiel pochodzi między in-
nymi z Kolumbii, Australii, Indonezji 
i RPA. Innym razem szefowa resortu 
klimatu i środowiska radziła w Radiu 
Zet, by obecnie wstrzymać się z dużymi 
zakupami węgla. Zapewniła, że węgla, 
gazu, pelletu i prądu nie zabraknie. 
– Trzeba się tylko uzbroić w cierpli-
wość, bo ten węgiel sukcesywnie bę-
dzie się pojawiał – zapewniła minister 
Moskwa. Zwróciła uwagę, że węgiel 

z importu jest droższy, ale – jak zazna-
czyła – im go będzie więcej, tym bar-
dziej jego ceny będą spadały. Prezes 
PGE Wojciech Dąbrowski poinformo-
wał, że do 30 kwietnia przyszłego roku 
spółka PGE Paliwa ma sprowadzić aż  
10 mln ton zamówionego importowa-
nego węgla – do 30 września do Pol-
ski ma trafić z tego 2,5 mln ton, zaś 
od września co miesiąc będzie przypły-
wać około 1,1 mln ton, co przekłada się 
na 25 statków każdego miesiąca. Spro-
wadzany głównie z Ameryki Południo-
wej surowiec – jak zapewnia importer 
– jest najwyższej jakości i ma bardzo 
dobrą wartość opałową. – Obecna 
cena importowanego węgla to około  
2100 złotych za tonę plus VAT dla klien-
tów instytucjonalnych lub pośredników, 
ciepłowni itd. – poinformował prezes 

PGE. Zaznaczył, że spółka pracuje nad 
możliwością bezpośredniej sprzedaży 
węgla mniejszym odbiorcom – każdy 
prowadzący działalność gospodarczą 
ma otrzymać możliwość samodzielnego 
zakupu co najmniej 25 ton węgla. PGE 
Paliwa uruchomiło specjalną infolinię 
i stronę internetową, za pośrednictwem 
której, wypełniając formularz, instytu-
cje użyteczności publicznej, samorzą-
dy i przedsiębiorcy mogą kupić węgiel.  
– Każdy przedsiębiorca może u nas ku-
pić na własne potrzeby węgiel – zapew-
nia prezes Dąbrowski. Grupa szacuje, że 
z 10 mln ton importowanego węgla da 
się odsiać 30–40 proc. (czyli ponad 3 mln 
ton) sortymentów, których mogą uży-
wać odbiorcy indywidualni, natomiast 
reszta – około 7 mln ton miałów – trafi 
do ciepłowni, energetyki i przemysłu. 

CO TRZECIE GOSPODARSTWO DOMOWE ZOSTANIE BEZ OGRZEWANIA? „Węgla 
nie ma” – tragifarsa pod takim tytułem to najnowsza premiera 
Teatru Śląskiego w Katowicach. I choć ta ze wszech miar warta 
obejrzenia sztuka Przemysława Pilarskiego w reżyserii Jacka 
Jabrzyka w najmniejszym stopniu nie opowiada o obecnym 

kryzysie paliwowym, to jej tytuł może być trafnym komentarzem 
do rynkowej rzeczywistości. Jak wynika z badań CBOS, 40 proc. 

wszystkich ogrzewających domy węglem nie ma żadnych 
zapasów tego surowca na nadchodzący sezon grzewczy, 

a 79 proc. przewiduje problemy z zaopatrzeniem. Krajowi 
producenci sprzedają całą bieżącą produkcję węgla opałowego 

na pniu, zaś do Polski płyną statki z tym surowcem między 
innymi z Indonezji i Kolumbii.

Węgla nie ma?
Nieprawda, już płynie...

Przedstawiciele rządu uspokajają. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że spółki importujące węgiel na polecenie premiera – PGE Paliwa i Węglokoks – już w 80 proc. 
wykonały decyzję dotyczącą tegorocznego importu, w efekcie czego do Polski trafi 5 mln ton gotowego do spalania surowca
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WĘGIEL ZAPEWNI GMINA?

Czy zatem węgla zabraknie? – Robi-
my wszystko, aby skompensować ubyt-
ki spowodowane nałożeniem przez UE 
embarga na rosyjski węgiel – zapew-
niał podczas konferencji prasowej pre-
mier Mateusz Morawiecki i potwierdził, 
że MAP przedstawi program dotyczący 
zakupu i dostaw węgla dla indywidual-
nych klientów. Rząd liczy, że w dystry-
bucję importowanego węgla zaangażują 
się samorządy, jednak duża część z nich 
jest temu niechętna. – Nie mamy do tego 
podstaw prawnych i odpowiedniej infra-
struktury. To próba zepchnięcia na nas 
odpowiedzialności za niedobór opału 
– argumentują samorządowcy. Rząd 
zapewnia jednak, że przygotował już 
rozwiązania prawne dające władzom 

Węgla nie ma?
Nieprawda, już płynie...
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Przedstawiciele rządu uspokajają. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa informowała, że spółki importujące węgiel na polecenie premiera – PGE Paliwa i Węglokoks – już w 80 proc. 
wykonały decyzję dotyczącą tegorocznego importu, w efekcie czego do Polski trafi 5 mln ton gotowego do spalania surowca

lokalnym możliwość dystrybucji opału 
dla mieszkańców. – Dziękuję tym wszyst-
kim samorządowcom, którzy już dzisiaj 
odbierają, kupują węgiel od importerów 
– czy to od PGE Paliwa, czy od Węglokok-
su – i włączają się w akcję dostarczenia 
węgla do polskich rodzin, ponieważ kwe-
stia dystrybucji, dotarcia do odbiorcy 
końcowego jest tutaj absolutnie kluczo-
wa – mówił na początku października 
w Otwocku wicepremier Jacek Sasin, 
chwaląc tamtejszy samorząd, który za-
angażował się w dystrybucję węgla. Szef 
MAP oświadczył, że samorządy mogą 
występować do PGE i Węglokoksu, które 
dysponują przesianym węglem gotowym 
do sprzedaży, aby zapewnić mieszkań-
com dostęp do opału na zimę. – To jest 
oferta dla wszystkich gmin; każdy sa-
morząd może się włączyć – akcentował 
Sasin, apelując do samorządowców, aby 
zaangażowali się w dostarczanie węgla, 
co miałoby też ograniczyć jego koszt dla 
klientów końcowych. – Zwróciliśmy się 
do samorządów, aby zaangażowały się 
w dystrybucję węgla; dysponując na-
rzędziami, jakimi są spółki komunalne, 
różnego rodzaju przedsiębiorstwa, mają 
możliwość ten węgiel kupować bezpo-
średnio u importera i sprzedawać go 
z dużo mniejszym narzutem, właściwie 
po kosztach przywiezienia oraz trans-
portu do miejsca docelowego – argumen-
tował w Otwocku wicepremier.

PRYWATNE SKŁADY WĘGLA 
BOJĄ SIĘ BANKRUCTWA
Pomysł dystrybucji węgla przez sa-

morządy nie podoba się prywatnym fir-
mom zajmującym się sprzedażą opału, 
które dysponują siecią ponad 500 skła-
dów w całej Polsce. – Pragniemy zade-
klarować gotowość do współpracy z każ-
dą organizacją gospodarczą, rządową 
czy samorządową w celu zapewnienia 
możliwie najskuteczniejszego dostę-
pu do węgla Polakom w tym trudnym 
okresie – oświadczyła skupiająca ponad 
100 takich przedsiębiorstw Izba Gospo-
darcza Sprzedawców Polskiego Węgla. 
– Oferując do dyspozycji całą gotową 
infrastrukturę w postaci składów opa-
łu wyposażonych w odpowiedni sprzęt 
i doświadczony personel, jesteśmy je-
dynym racjonalnym kierunkiem opty-
malnej i skutecznej dystrybucji węgla 
na terenie Polski. Jesteśmy przekonani, 
że znacznie łatwiej będzie wykorzystać 
już istniejące i gotowe do pracy firmy, 
niż tworzyć od podstaw nowe składy 
opału – tłumaczy prezes Izby Łukasz 
Horbacz. Izba prognozuje, że w tym roku 
na rynku zabraknie do 2,5 mln ton węgla 
opałowego, co stanowi niemal 30 proc. 
zapotrzebowania. Odczuwalny jest głów-
nie brak węgla grubego typu orzech 

i kostka. Z powodu niedostępności kra-
jowego surowca zamknęło się lub za-
wiesiło działalność około 30 proc. z nie-
mal 5 tys. firm handlujących detalicznie 
węglem – szacuje IGSPW, ostrzegając, 
że jeżeli ruszy subsydiowana konkuren-
cja ze strony samorządów, prywatnym 
składom grozi bankructwo, a 15–20 tys. 
ludzi straci pracę. – Warto przypomnieć, 
że składy opału to w dużej mierze małe, 
rodzinne przedsiębiorstwa – zaznacza 
Łukasz Horbacz. Jego zdaniem próba 
zorganizowania samorządowej sieci 
sprzedaży węgla w krótkim czasie jest 
skazana na porażkę. Izba nie zgadza się 
również z argumentem, że dystrybucja 
opału przez samorządy miałaby obni-
żyć jego ceny. Obecnie firmy prywatne 
kupują węgiel importowany w portach 

w cenach rzędu 2100–2300 złotych netto 
za tonę, zależnie od parametrów jako-
ściowych. Transport z portu do poszcze-
gólnych lokalizacji w głębi kraju kosztuje 
około 50–250 złotych za tonę. Finalnie 
węgiel sprzedawany jest za 2900–3500 
złotych brutto za tonę. – W związku 
z tym, że rynek dystrybucji węgla jest 
bardzo rozdrobniony i konkurencyjny 
(kilka tysięcy firm), przedsiębiorcy zo-
staje zwykle marża handlowa na po-
ziomie 250–300 złotych netto/tonę. Z tej 
marży musi pokryć on koszty finansowa-
nia – ostatnio bardzo dotkliwe z powodu 
wysokich stóp procentowych, kosztów 
funkcjonowania składu, kosztów pra-
cowniczych, amortyzacji sprzętu, paliwa, 
energii itd. To, co zostaje, to zysk firmy 
– tłumaczy prezes IGSPW. •

– Fundusz stabilizacyjny to nasza podusz-
ka finansowa na czas dekoniunktury – tłu-
maczą przedstawiciele Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. W październiku JSW zasili 
ten fundusz kwotą 1,5 mld złotych, zwięk-
szając jego wartość do 4,7 mld złotych. 

Docelowo fundusz zgromadzi rekor-
dową kwotę 5 mld złotych. – Obecnie 
mamy zainwestowane w Funduszu In-
westycyjnym Zamkniętym 3,2 mld zło-
tych, ale rada nadzorcza spółki zgodziła 
się na kolejną emisję i objęcie certyfika-
tów na kwotę 1,5 mld złotych – tłumaczy 
wiceprezes JSW ds. ekonomicznych Ro-
bert Ostrowski.

NADWYŻKI ZASILAJĄ FUNDUSZ
Jastrzębska Spółka Węglowa działa 

na wymagającym rynku, podlegającym 
cyklom koniunkturalnym. Dlatego mię-
dzy innymi powstające podczas prospe-
rity nadwyżki finansowe są inwestowa-
ne w zamkniętym funduszu na wypadek 
dekoniunktury, kiedy firma będzie po-
trzebowała kapitału obrotowego. Pienią-
dze zgromadzone w funduszu przydały 
się jastrzębskiej spółce w spowodowa-
nym pandemią kryzysie w 2020 roku. 
Obecnie sytuacja jest odwrotna – ko-
niunktura na rynku węgla koksowe-
go, koksu i stali pozwala na zasilanie 
funduszu i gromadzenie oszczędności. 
– Na bieżąco analizujemy sytuację płyn-
nościową spółki i widzimy, jakie mamy 
nadwyżki w bieżącej działalności ope-
racyjnej. Po uwzględnieniu wydatków 

na capex, czyli inwestycje, oraz obsługę 
długu pozostają nam wolne środki – wy-
jaśnia wiceprezes Ostrowski. Docelo-
wo firma zamierza zgromadzić w FIZ 
około 5 mld złotych. Wartość zasilenia 
za każdym razem zależy od możliwości 
finansowych spółki. Dziś JSW jest jedy-
nym inwestorem w FIZ, którym zarządza 
Grupa PZU.

REKORDOWE ZYSKI JSW
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej zamknęła pierwsze 
półrocze 2022 roku rekordowym zy-
skiem netto rzędu 4,2 mld złotych. 
Sprzyjały jej rosnące ceny węgla kok-
sowego i koksu, przekładające się 
na wyższe przychody i zyski. Rekordo-
we wyniki wypracowano mimo mniej-
szej (wobec pierwszego kwartału br.) 
o 9,7 proc. produkcji węgla, spowodo-
wanej między innymi kwietniowymi 
katastrofami w kopalniach Pniówek 
i Zofiówka. Rekordowy dla JSW był 
już pierwszy kwartał tego roku, kiedy 
Grupa osiągnęła około 1,8 mld złotych 
zysku netto. W drugim kwartale zysk 
zwiększył się o ponad 27 proc., sięga-
jąc 2,36 mld złotych. Wartość wskaźni-
ka EBITDA za drugi kwartał tego roku 
(bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła  
3,88 mld złotych – blisko o połowę wię-
cej niż w pierwszym kwartale. Wyso-
kie zyski to efekt rosnących – zarówno 
w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym 
– cen węgla koksowego i koksu.

MH
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Poduszka na trudne czasy
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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Jak radzimy sobie ze śmieciami na świecie

Śmieci nasze powszednie
Gospodarka odpadami stałymi to uniwer-
salny problem, który dotyka każdego czło-
wieka na świecie. Pomimo wysiłków wielu 
organizacji na rzecz ochrony środowiska 
świat wciąż wypełnia rosnąca ilość nieule-
gających biodegradacji śmieci.

Źle zarządzane odpady zanieczysz-
czają wody na świecie, są przyczynami 
powodzi, przyczyniają się do zwiększa-
nia problemów zdrowotnych i ułatwiają 
przenoszenie chorób, wpływają na roz-
wój gospodarczy i szkodzą zwierzętom, 
które nieświadomie je spożywają. Jeśli nie 
zaczniemy właściwie gospodarować od-
padami, może to nie tylko szkodzić zdro-
wiu, środowisku, ale także gospodarce.

POWRACAJĄCY PROBLEM. Śmieci są proble-
mem cywilizacyjnym. I pomimo wielu 
podejmowanych w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat działań, które skupiają się 
wokół redukcji, ponownego użycia i re-
cyklingu, droga do przebycia jest wciąż 
bardzo długa.

Globalnie co roku ludzie wytwarza-
ją astronomiczną ilość śmieci – ponad  
2 mld ton rocznie. A wszystko wskazuje, 
że ta liczba będzie rosła. Estymacje poka-
zują, że bez pilnych działań w ciągu naj-
bliższych 30 lat ilości globalnych śmie-
ci wzrośną o prawie trzy czwarte, do  
3,4 mld ton. Dane wskazują też, 
że na świecie jest obecnie 8,3 mld ton 
plastiku. Jeśli dodamy do tego inne 
czynniki, jak przeludnienie i zmiany 
klimatyczne – rodzi to naprawdę duży 
problem.

Ta rosnąca ilość śmieci jest zwią-
zana z wyciekami niebezpiecznych ga-
zów cieplarnianych przyczyniających 
się do zmian klimatycznych. A składo-
wiska odpadów stałych to jedno z naj-
poważniejszych źródeł emisji metanu 
do środowiska.

NIERÓWNOŚCI ŚMIECIOWEJ KWESTII. Kra-
je o wysokich dochodach, mimo 
że stanowią tylko 16 proc. światowej 
populacji, generują ponad jedną trzecią 

światowych odpadów. Azja Wschodnia 
wytwarza około jednej czwartej świa-
towych śmieci, a ich ilość rośnie naj-
szybciej w Afryce Subsaharyjskiej i Azji 
Południowej.

Istotne jest jednak to, co dzieje się 
z odpadami. W państwach o niskich 
dochodach ponad 90 proc. odpadów 
jest niewłaściwie zagospodarowanych 
– są albo źle składowane, albo spalane. 
Na dodatek biedniejsze kraje często stają 
się miejscami, które uprzywilejowane, 
bogatsze państwa traktują jak wysypi-
ska, wysyłając tam swoje śmieci.

W krajach o wyższych dochodach 
ponad jedna trzecia odpadów jest 

odzyskiwana poprzez recykling i kom-
postowanie. Wyniki raportu Główne-
go Urzędu Statystycznego za 2020 rok 
wskazywały, że w procesie recyklingu 
w Polsce przerabiano 26,7 proc. od-
padów. I choć liczby te zwiększają się 
w stosunku do poprzednich lat, wciąż 
jest wiele do zrobienia. Tym bardziej 
że zgodnie z unijnymi dyrektywami 
w 2025 roku każdy kraj należący do Unii 
Europejskiej będzie musiał poddawać 
recyklingowi co najmniej 55 proc. od-
padów komunalnych.

I choć te działania są bardzo waż-
ne i realnie przyczyniają się do zmniej-
szania problemu, to należy pamiętać, 

że kraje te pozostają w mniejszości. Pań-
stwa o niskich dochodach zbierają tylko 
około połowy odpadów w miastach i tyl-
ko około jednej czwartej na obszarach 
wiejskich. 

ZŁOŻONY PROBLEM TWORZYW SZTUCZNYCH. 
W 2016 roku na świecie wytworzono 
242 mln ton odpadów z tworzyw sztucz-
nych. To ekwiwalent 24 bln plastikowych 
butelek. Około 90 proc. odpadów mor-
skich to tworzywa sztuczne. I nawet 
jeśli odpady te są właściwie zbierane, 
wiele krajów nie ma możliwości ich 
przetwarzania.

I choć wiele państw pracuje nad 
możliwościami rozwiązania tego pro-
blemu, to podstawy wydają się jednak 
dość oczywiste – produkować i zużywać 
mniej oraz ograniczać tworzywa sztucz-
ne w codziennym życiu.

Ważne jest, aby zrozumieć, gdzie 
i jakie ilości i rodzaje śmieci są genero-
wane. Takie dane mogą pomóc rządom 
w tworzeniu skuteczniejszych planów 
gospodarowania odpadami.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Wiele mówi się 
o zrównoważonym rozwoju, który jest 
podstawą w kwestii zarządzania śmiecia-
mi. Zrównoważona gospodarka odpadami 
ma na celu utrzymanie materiałów w uży-
ciu tak długo jak to możliwe i minimalizo-
wanie ilości odpadów stałych, które są wy-
rzucane na wysypiska lub utylizowane. 
A z uwagi na obecny stan środowiska bar-
dziej dogłębne podejście do zrównoważo-
nego gospodarowania odpadami powinno 
koncentrować się na całym cyklu życia 
produktu, aby umożliwić zmniejszenie 
negatywnych skutków środowiskowych, 
społecznych i finansowych.

W erze zmian i urbanizacji zarządza-
nie odpadami ma kluczowe znaczenie. 
I choć wpływ niewłaściwego zarządza-
nia jest widoczny gołym okiem, to pro-
blem ten jest często spychany na margi-
nes. A bardzo demokratycznie – dotyczy 
on nas wszystkich.
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Każdego roku wytwarza się około 2 mld ton odpadów stałych i ta liczba ciągle wzrasta, a wysypiska 
śmieci stały się nieodłącznym elementem współczesnego krajobrazu. Najważniejsze jest więc, aby 
prowadzić właściwą segregację śmieci i ich recykling.

Z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach od 1994 roku przyznaje Zie-
lone Czeki. Te najważniejsze ekologiczne 
nagrody na Śląsku wręczane są osobom 
i instytucjom zaangażowanym w działania 
proekologiczne. 

Laureaci corocznego konkursu or-
ganizowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach otrzymali Zielone 
Czeki o wartości 10 tys. złotych, statuet-
ki i dyplomy. Rywalizacja odbywała się 
w czterech kategoriach:
•  Ekologiczna osobowość roku – nagrodę 

otrzymała Gabriela Kaczyńska, dzien-
nikarka Radia Katowice; 

•  Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza – gmina Goczałkowice-Zdrój;

•  Inwestycja proekologiczna roku – 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o.;

•  Programy i akcje na rzecz ochrony 
przyrody oraz edukacji ekologicz-
nej – Stowarzyszenie „Nie Dokarmiaj 
Smoga”.

Jak podkreślał Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach: – To jest 
jeden z największych i najważniejszych 
w województwie śląskim konkursów 
związanych z ochroną środowiska. (…) 
Ogromna liczba zgłoszeń, która każde-
go roku rośnie, pokazuje, że w społe-
czeństwie cały czas rośnie świadomość 
tego, jak ważna jest ochrona środowiska 
naturalnego.

Zwycięzcom gratulujemy!
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Škoda zaprezentowała swój przełomo-
wy samochód przyszłości – w pełni elek-
tryczny model Vision 7S, który designem 
znacznie różni się od obecnych modeli, 
a do tego pokazała swoje nowe logo. No 
dobra, swoje nieco stuningowane logo. 
Ma to jednak świadczyć o zmianach w fi-
lozofii marki.

– Odsłaniamy nową identyfikację wi-
zualną marki, w tym nowe logo i aktuali-
zację CI. Dzięki studium koncepcyjnemu 
modelu Vision 7S udostępniamy także 
zapowiedź całkowicie nowej Škody, któ-
ra jest manifestacją zupełnie nowego 
języka projektowania. Ponadto znacznie 
przyspieszamy naszą kampanię zwią-
zaną z e-mobilnością. Już do 2026 roku 
wprowadzimy trzy dodatkowe, całko-
wicie elektryczne modele, a kolejne 
są w fazie przygotowania – podkreśla Klaus  
Zellmer, dyrektor generalny Škoda Auto.

Nowy język projektowania będzie 
stopniowo wprowadzany od 2023 roku, 
dla elektrycznej i cyfrowej ery. We-
dług Škody jego podstawą są wyraziste, 
zredukowane linie, które podkreślają 
prostotę i wartość nowych modeli. Cha-
rakterystyczne elementy nowego języka 
projektowania obejmują nowy przód 
z tzw. Tech-Deck Face i ekologiczne ma-
teriały we wnętrzu. Reflektory swoim 

ustawieniem tworzą kształt litery T, po-
dobnie jak tylne światła LED. Ponownie 
górna linia rozciąga się tam na boki. Ten 
akcent stylistyczny powtarza się na elek-
tronicznych lusterkach zewnętrznych, 
a także na klamkach drzwi wyposażo-
nych w czujniki, które pionowo zagłę-
biono w nadwoziu.

Vision 7S oferuje dużo miejsca dla 
maksymalnie siedmiu pasażerów i cha-
rakterystyczne funkcje zwiększające 
komfort podróżowania. To pierwsza 
Škoda z matowym kolorem nadwo-
zia. Model opiera się na platformie 
MEB Grupy Volkswagen i jest wypo-
sażony w akumulator o pojemności 
89 kWh. Zapewni mu on zasięg ponad 
600 kilometrów.

Obrotowy centralny ekran dotyko-
wy i przesuwane elementy wnętrza po-
zwalają na zmianę konfiguracji kabiny 
między jazdą a trybem relaksu, na przy-
kład w czasie ładowania samochodu. 
W trybie relaksu kierownica i zestaw 
wskaźników odsuwają się do tyłu od kie-
rowcy i pasażerów, tworząc dodatkową 
przestrzeń. Fotele w pierwszym rzędzie 
obracają się do wewnątrz i pochylają, 
co zapewnia jeszcze większy komfort, 
umożliwiając także oglądanie ekranu 
pasażerom z tyłu. Fotele w drugim rzę-
dzie również się rozkładają. Wszyscy 

pasażerowie mogą cieszyć się wygodniej-
szą pozycją siedzącą i lepszym widokiem 
na ekran, który obraca się do pozycji 
poziomej, aby optymalnie wyświetlać 
treści rozrywkowe.

Oczywiście to tylko samochód 
koncepcyjny, pokazujący, co może się 
w przyszłości stać, ale o wprowadzeniu 
poszczególnych elementów do sprzeda-
ży będzie decydował rachunek ekono-
miczny. Prędzej można się spodziewać 
zastosowanego w tym aucie doboru ma-
teriałów – wiele elementów wykonano 
z tworzyw pochodzących z recyklingu. 

OTO NOWY JEEP Z TYCHÓW
Jeep pokazał trzy nowe samochody, 

w tym model, który będzie produkowany 
w Tychach. To kolejna odsłona elektrycz-
nej ofensywy – w 2030 roku marka chce 
oferować w Europie wyłącznie w pełni 
elektryczne modele. W Stanach Zjedno-
czonych mają one stanowić wówczas 
połowę gamy. 

Nowy tyski Jeep ma się nazywać 
Avenger. I w zasadzie to niemal wszyst-
ko, co o nim wiadomo. Jest nieco mniej-
szy od Jeepa Renegade i ma zestaw 
baterii pozwalający na przejechanie 
400 km. Na resztę informacji trzeba bę-
dzie poczekać do 17 października, kiedy 
samochód ma oficjalnie zadebiutować 
podczas salonu samochodowego w Pa-
ryżu. Zaraz po tym ruszy przedsprze-
daż, a auto ma być dostępne w salonach 
na początku przyszłego roku. Prawdo-
podobnie w październiku poznamy 
także inne wersje napędowe Avengera, 
bo będzie on miał także silniki spalino-
we. Marka postanowiła jednak pokazać 
nowy model w ramach zapowiedzi elek-
tromobilnej ofensywy. 

Wraz z Avengerem Jeep pokazał 
jeszcze dwa inne elektryczne modele 
– Recon i Wagoneer S. Pierwszy to przy-
pominający stylizacją Wranglera samo-
chód do jazdy w terenie. Podobno będzie 
w stanie pokonać Rubicon Trail, poło-
żoną w Górach Skalistych jedną z naj-
bardziej znanych i wymagających tras 
terenowych świata. 

Drugim będzie SUV klasy premium, 
który dzięki silnikom o mocy 600 KM 
ma osiągać 100 km/h w 3,5 sekundy. 

Zestaw baterii pozwoli na przejechanie 
400 mil, czyli 650 km. 

Napisałem „dzięki silnikom”, 
bo w swoich autach elektrycznych (po-
dobnie jak w hybrydach) Jeep uzyskuje 
napęd 4 x 4 przez zamontowanie na tyl-
nej osi silnika elektrycznego. Każda oś 
ma więc swoje silniki. Taką konfigurację 
Jeep nazwał 4xe. 

Według zapowiedzi Jeepa do  
2025 roku na rynek mają jeszcze trafić 
dwa nowe modele elektrycznych aut tej 
marki. 

LEXUS ES PO MODERNIZACJI
Lexus pokazał model ES na rok 

modelowy 2023. Samochód przeszedł 
szereg modyfikacji, które wpływają 
na komfort podróżowania, ale też po-
prawiają wydajność napędu hybrydo-
wego czwartej generacji. Łączna moc 
układu z silnikiem o pojemności 2,5 litra 
nadal wynosi 218 KM, a auto rozpędza 
się od 0 do 100 km/h w 8,9 sekundy, ale 
za sprawą ulepszonego katalizatora oraz 
zmienionych opon nowy Lexus ES bę-
dzie autem oszczędniejszym. 

Dzięki zmianom udało się obniżyć 
średnie zużycie paliwa oraz średnie emi-
sje CO2. W cyklu mieszanym WLTP zmo-
dernizowany ES ma zużywać średnio 
5,1–5,4 l/100 km paliwa oraz emitować 
115–123 g/100 km CO2. 

Lexus ES na 2023 rok ma też odmie-
nione wnętrze. Przeprojektowano kon-
solę środkową i zastosowano zupełnie 
nowy system multimedialny, który zade-
biutował wraz z drugą generacją modelu 
NX. Jego działanie jest o wiele szybsze, 
sterowanie bardziej intuicyjne, a liczba 
funkcji znacznie większa niż do tej pory. 

Standardem w Lexusie ES będzie 
nawigacja w chmurze, która na bieżą-
co przekazuje informacje o natężeniu 
ruchu drogowego. Wbudowany moduł 
nawigacji w razie przerwania łączności 
internetowej będzie wciąż pokazywał 
trasę, korzystając z pobranych wcześniej 
danych. Za pomocą aplikacji Lexus Link 
kierowca może zdalnie zamknąć lub 
otworzyć drzwi, włączyć światła awa-
ryjne, a także uruchomić klimatyzację 
lub ogrzewanie przed rozpoczęciem po-
dróży. JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

Vision 7S oferuje dużo miejsca dla maksymalnie siedmiu pasażerów i charakterystyczne funkcje 
zwiększające komfort podróżowania

Nowy język projektowania będzie stopniowo wprowadzany od 2023 roku
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Škoda zmienia wygląd na całego

Jeep pokazał trzy nowe samochody, w tym model, który będzie produkowany w Tychach



1 6 – 3 1 � P A Ź D Z I E R N I K A � 2 0 2 210

Sprawa wydawała się bardzo pro-
sta. Piotr miał dosyć wścibskich py-

tań ciotek i babć o wybranki, randki 
i plany na przyszłość. Ożenił się bardzo 
młodo i bardzo szybko się rozwiódł. 
To doświadczenie tylko utwierdziło go 
w przekonaniu, że cała zabawa z oświad-
czynami, pierścionkami i ślubem to szop-
ka, której więcej nie potrzebuje w swoim 
życiu. I to nie tak, że nie chciał zbudo-
wać stałego, fajnego, dobrego związku. 
Po prostu nie chciał tego robić na siłę, 
a jego życie było kolorowe i pracowite, 
a on nigdy nie czuł się samotny. Otaczał 
się ludźmi podobnymi do siebie, dużo 
podróżował, zdarzało mu się umawiać 
na randki. I właściwie jedynym mo-
mentem, kiedy boleśnie odczuwał brak 
oficjalnej partnerki, były te nieszczęsne 
uroczystości, do których jego duża rodzi-
na przykładała niezwykłą wagę.

Jak pięćdziesiąta rocznica ślubu wu-
jostwa, połączona z urodzinami ciotki. 
Na tę okazję wynajęto niewielki dworek, 
a przygotowania były nie mniej anga-
żujące niż przy weselu. I Piotr wiedział, 
że dla świętego spokoju musi się tam 
pojawić z partnerką, choćby był to ktoś, 
kogo nigdy więcej nie zobaczy. Pierwszą 
„wybranką” stała się Kaśka, jego wielo-
letnia przyjaciółka jeszcze ze studiów. 
Ta jednak już raz dała się w to wro-
bić i na samą myśl, że znowu ma ro-
bić za jego przykrywkę, powiedziała, 

że wolałaby być przypalana żywym 
ogniem. Poza tym miała już plany wyjaz-
dowe. Wymyśliła za to, że można wrzu-
cić w kilku miejscach zgrabnie napisane 
ogłoszenie, a później zrobić casting. Po-
mysł tak bardzo jej się spodobał, że sama 
postanowiła się tym zająć.

Piotr był mocno sceptyczny. Po pierw-
sze, wydawało mu się to dość desperac-
kie, a po drugie – nie do końca w po-
rządku. Jednak kula śniegowa ruszyła 
i przyjaciółka umówiła go na pierwsze 
rozmowy. Żeby było szybciej, bo czasu 
było niewiele, mieli zdzwonić się z wy-
branymi dziewczynami przez wideoro-
zmowy. I właściwie to Kaśka była tak 
bardzo nakręcona swoim pomysłem, 
że sama wszystkim się zajęła.

W dniu imprezy Piotr przyjechał 
po Kingę do jej domu. Ku jego zdziwieniu 
mimo niemal trzydziestki mieszkała z ro-
dzicami. Zresztą spodziewał się trochę 
innej dziewczyny. Kinga była ładniejsza 
niż na zdjęciach, ale na ręce miała tatu-
aże, a dolną część włosów zafarbowaną 
na różowo. Domyślał się, że nie tylko nie 
ukróci ploteczek ciotek i reszty rodziny, 
ale jeszcze doleje oliwy do ognia.

I w rzeczy samej – Kinga stała się 
tematem numer jeden imprezy, a jego 
rodzina ją pokochała. Nikt specjalnie 
nie skupiał się na tatuażach, gdy dziew-
czyna, która właśnie rozpoczęła specja-
lizację w szpitalu, zagadała wszystkie 

ciotki, odpowiadając na ich niekończące 
się pytania. Na dodatek zatańczyła z wuj-
kami i nawet zaangażowała się w prza-
śne rodzinne zabawy. Osobą, która z nią 
najmniej rozmawiała, był sam Piotr. On 
także wydawał się najbardziej odporny 
na jej wdzięki. Pod sam koniec imprezy 
zresztą mocno się pokłócili, gdy on chciał 
odwieźć ją swoim samochodem, a Kinga 
stanowczo odmówiła, bo na początku 
imprezy wypił dwa małe piwa. Na nic 
zdawały się jego tłumaczenia, że prze-
badał się podręcznym alkomatem, dużo 
jadł i minęło sporo czasu. Dziewczy-
na zamówiła taksówkę i zniknęła bez 
pożegnania.

I na tym zakończyłaby się ta histo-
ria, gdyby nie to, że o pojawieniu się 
Kingi mówiła cała rodzina Piotra. I nie 
tylko – Kaśka także nie mogła doczekać 
się newsów. Chyba jedyną osobą, która 
nie miała ochoty na ciąg dalszy, był sam 

zainteresowany. A właściwie oboje. On 
jednak czuł się jej winny przeprosiny, 
bo jednak wyświadczyła mu nie lada 
przysługę. Ucieszył się więc, gdy zgodziła 
się na obiad.

Przyjechała zupełnie inna niż wcze-
śniej – była po dyżurze, zmęczona i śpią-
ca. Mniej mówiła, mniej gestykulowała 
i była bardziej wyważona niż osoba, 
którą zapamiętał. Tym razem nic go 
w niej tak nie drażniło i nie uwierało. 
I pomyślał, że nawet mógłby się w niej 
zakochać.

Traf chciał, że Kinga myślała po-
dobnie. Wcześniej czuła, że spotkała się 
z mrukiem, który nie doceniał swojej 
dużej i wesołej rodziny, a ona była mu 
potrzebna do załatwienia problemu. 
A teraz zdecydowała, że da mu jeszcze 
jedną szansę. W końcu udane, duże ro-
dzinne imprezy to prawdziwa rzadkość.

  •
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Rodzinna impreza

Temat, jaki dziś poruszamy, może się 
wydawać daleki od etykiety i zasad do-
brego wychowania, choć tylko pozornie. 
Wraz z ochłodzeniem i deszczową pogo-
dą zaczyna się okres zachorowań na gry-
pę i inne wirusowe choroby. I choć może 
ostatnie dwa lata zmieniły nieco nasze 
podejście do higieny, to warto się przyj-
rzeć niektórym zachowaniom.

Kultura pracy po godzinach i w cza-
sie wolnym ma się w Polsce całkiem 
nieźle. Często krzywo za to patrzy się 
na osoby biorące zwolnienie chorobowe 
albo wybierające pracę z domu, a przy-
chodzenie chorym do pracy może ucho-
dzić za bohaterskie. Tymczasem jest 
to zachowanie bardzo dalekie od bycia 
w porządku wobec współpracowników. 
Gdy czujemy, że dopada nas choroba, 
gorączka, kaszel, katar – warto zostać 
w domu i nie narażać na zarażenie in-
nych. Podobnie ma się sytuacja z wycho-
dzeniem z domu – jeśli nie musimy i nie 
jest to absolutnie konieczne, będąc cho-
rym, warto unikać transportu publicz-
nego. W przypadku gdy jednak musimy 
z niego skorzystać, warto pamiętać o ma-
seczce. Choć pandemia wielu osobom 
mocno je obrzydziła, to niezaprzeczalnie 
jest to skuteczny sposób na ograniczenie 
rozprzestrzeniania wirusów przenoszo-
nych drogą kropelkową.

Skoro mowa o wirusach – warto 
pamiętać, żeby nigdy nie zakrywać ust 
dłonią. Zamiast tego dobrym zwyczajem 

jest kaszlenie w zgięcie łokcia. W przy-
padku objawów przeziębienia lub grypy 
dopuszczalne jest pominięcie uścisku 
dłoni. Jest to z pewnością przywitanie 
z większym szacunkiem niż przekazanie 
rozmówcy wirusów.

W przypadku kataru zawsze warto 
mieć także paczkę chusteczek, ale nale-
ży pamiętać, że nieustanne pociąganie 
nosem może być kłopotliwe dla otaczają-
cych osób. Wydmuchiwanie nosa nie po-
winno być jednak publiczną czynnością 
i lepiej udać się w tym celu do toalety. 
Niedopuszczalne jest także zostawianie 
zużytych chusteczek na biurku, stole 
czy gdziekolwiek indziej niż w koszu 
na śmieci.

Dobrym zwyczajem jest także no-
szenie przy sobie środka do dezynfekcji 
rąk albo chusteczek dezynfekujących 
do przecierania dłoni, telefonów czy kla-
mek. Dbanie o swoje otoczenie i zdrowie 
współpracowników i otaczających nas 
osób jest jak najbardziej oznaką dobrego 
wychowania. 

Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi tej 
jesieni! HK

To choroba układu nerwowego, która 
wynika z niewłaściwego funkcjonowa-
nia układu odpornościowego. Atakuje on 
własne tkanki, co prowadzi do zapalenia 
rdzenia i nerwów wzrokowych. Schorze-
nie może prowadzić do ich zniszczenia, 
a co za tym idzie ślepoty i porażenia mię-
śni. Na 40 osób chorujących na stward-
nienie rozsiane przypada jeden pacjent 
chorujący na zespół Devica, dlatego w po-
czątkowym etapie często myli się oba 
schorzenia. Średnia wieku zachorowania 
wynosi 30–40 lat, a kobiety cierpią na nie 
nawet 10-krotnie częściej niż mężczyźni.

JAKIE SĄ OBJAWY ZESPOŁU DEVICA? Choro-
ba ta w swoim początkowym stadium 
ma podobne symptomy co stwardnienie 
rozsiane. Przebiega ona rzutami, tzn. 
po pierwszym ataku następuje niezbyt 
długi okres znacznego ustąpienia obja-
wów. Potem pojawia się następny rzut, 
mocniejszy od wcześniejszego. W jego 
trakcie występują objawy wynikające 
z zapalenia rdzenia kręgowego oraz 
zapalenia nerwu wzrokowego, czyli 
osłabienie i napadowe, bolesne skurcze 
mięśni, niedowład, porażenie lub silne 
bóle kończyn, a także zaburzenia czucia. 
Pojawiają się także dysfunkcje pęcherza 
moczowego i jelit, ból gałki ocznej, jak 
również zaburzenia widzenia – głównie 
jako spadek ostrości.

CZY TĘ CHOROBĘ MOŻNA LECZYĆ? Wczesne 
rozpoznanie i leczenie zespołu Devica 
jest kluczowe, ponieważ ponad połowa 

chorych traci wzrok i możliwość samo-
dzielnego poruszania się w ciągu pię-
ciu lat od wystąpienia pierwszych ob-
jawów. Szybka diagnoza i rozpoczęcie 
terapii znacząco poprawiają rokowania. 
W terapii wykorzystuje się różne metody 
i leki, takie jak dożylne glikokortykoste-
roidy, które hamują aktywność komórek 
układu odpornościowego i produkcję 
przeciwciał. Zazwyczaj pacjenci z zapa-
leniem rdzenia i nerwów wzrokowych 
wymagają leczenia dużymi dawkami 
sterydów lub cytostatykami, jak mitok-
santron, azatiopryna i cyklofosfamid. 
Możliwy jest również zabieg plazma-
ferezy, czyli oczyszczania krwi z auto-
przeciwciał. W niektórych wypadkach 
metodą z wyboru jest dożylne poda-
wanie immunoglobulin. Pacjent może 
też poddać się tzw. terapii biologicznej, 
czyli produkowanych za pomocą tech-
nik biologii molekularnej przeciwciał, 
upośledzających funkcję limfocytów B 
(komórek produkujących przeciwciała). 

  •
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Autoagresja, 
czyli zespół Devica�P
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Savoir-vivre 
z katarem
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Gdy czujemy, że dopada nas choroba, warto zostać 
w domu i nie narażać na zarażenie innych
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OBECNIE TYLKO OKOŁO 30 PROC. LEKÓW DOSTĘP-
NYCH W APTEKACH W POLSCE JEST PRODUKOWA-
NYCH W KRAJU. Jednocześnie udział pol-
skiego przemysłu farmaceutycznego 
w światowym rynku stanowi zaledwie  
0,25 proc. Wśród 40 największych przed-
siębiorstw dostarczających leki na polski 
rynek i odpowiedzialnych za 70 proc. 
jego wartości tylko sześć to produ-
cenci polscy, łącznie odpowiadający 
za 12 proc. wartości rynku. Natomiast 
wartość polskiego rynku leków wynosi 
38,3 mld złotych. Oznacza to, że polski 
rynek i bezpieczeństwo lekowe Polaków 
zależą od zagranicznych firm. Najwięk-
szymi producentami farmaceutycznymi 
są: Chiny (27,8 proc. wartości świato-
wego rynku farmaceutycznego), USA 
(17,4 proc.), Japonia (6,4 proc.), Szwaj-
caria (4,9 proc.) oraz Francja i Indie 
(po 3,2 proc.).
W PIERWSZYCH SZEŚCIU MIESIĄCACH ODNOTOWANO 
NIEZNACZNY WZROST LICZBY MIESZKAŃ ODDANYCH 
DO UŻYTKOWANIA. Udostępniono 109,5 tys. 
lokali o łącznej powierzchni użytkowej 
10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej  
437,5 tys. To o około 4 proc. więcej 
niż w roku poprzednim – podaje GUS. 
Z danych wynika, że przeciętna po-
wierzchnia użytkowa nowo oddanego 
mieszkania wyniosła 95,5 m2, przy czym 
średnia powierzchnia mieszkania w bu-
dynkach jednorodzinnych ukształtowa-
ła się na poziomie 133,2 m2, natomiast 
w budynkach wielorodzinnych – 52,5 m2. 
Najwięcej nowych mieszkań wybudowa-
no w województwach: mazowieckim, 
wielkopolskim i małopolskim. 
POPYT NA ZŁOTO W POLSCE W 2022 ROKU MOŻE 
WYNIEŚĆ OKOŁO 16 TON. Jeżeli potwierdzą się 
prognozy, to kolejny rok z rzędu zwięk-
szy się jego sprzedaż. W 2021 roku Po-
lacy kupili 14,2 tony złota, w 2020 roku 
– 9,3 tony, a w 2019 roku – 5 ton. Oznacza 
to, że polski rynek złota dynamicznie się 
rozwija. Warto przy tym zwrócić uwagę 
na to, jak zachowują się inne aktywa 
inwestycyjne. Spada zainteresowanie 
nieruchomościami, nie wiadomo, kie-
dy skończy się bessa na giełdzie, rynek 
kryptowalut nie ma dobrej passy. Jeśli 
dodać do tego wciąż bardzo wysoką in-
flację i widmo stagflacji, na którą skaza-
nych jest wiele gospodarek, złoto ma do-
bre perspektywy.  •

Na ulicy Wolności w Chorzowie otworzył 
swoje podwoje sklep pod szyldem Świe-
że. To jeden z 13 punktów Browaru Ten-
czynek działających w całej Polsce. Nowi 
klienci będą mogli się w nim zaopatrzyć 
w cały asortyment piw rzemieślniczych – 
od jasnych i ciemnych, przez pasteryzo-
wane i świeże, po klasyczne i nowocze-
sne. Co ciekawe, będzie je można również 
spożyć na miejscu. Oprócz piwa dostępne 
będą też alkohole z rodziny BUH czy Oko-
vit produkowanych w Tenczynku i przez 
Manufakturę Piwa Wina i Wódki.

Tenczyński browar znajduje się  
60 kilometrów w linii prostej od cho-
rzowskiego sklepu, zatem transport trun-
ków każdej nocy nie będzie stanowić 
problemu. Władze firmy podkreślają, 
że otwierają sklepy Świeże w punktach, 
do których łatwo dotrzeć komunikacją 
miejską, są więc otwarci na wszystkich 
klientów. W środku panuje minimali-
styczny wystrój, a wszyscy sprzedawcy 
to pasjonaci piwa, którzy chętnie o nim 
opowiadają i udzielą odpowiedzi na każ-
de pytanie. Nazwa Świeże nie jest przy-
padkowa – piwa nie są przetrzymywane 
na kolejny dzień, więc w razie braku 
danego asortymentu następna dostawa 
jest dzień później. Sklepy Świeże działa-
ją codziennie od 12.00 do 23.00 oprócz 
niedziel niehandlowych. Do końca  
2023 roku firma chce otworzyć 100 
sklepów na terenie całej Polski, kolejne 

punkty na Śląsku powstaną w Bę-
dzinie i Bytomiu.

Specjalnością zakładu jest 
piwo o tej samej nazwie. Świeże, 
jak zachwalają piwowarzy z Tenczyn-
ka, jest niefiltrowane, niepasteryzowane 
i lane prosto z tanka. Zawiera wszystkie 
witaminy, mikroelementy, a jego smak 
jest nie do podrobienia. 

TENCZYNKI
Tymczasem w siedzibie browaru 

zorganizowano pierwszą imprezę – 
święto wszystkiego, co jest związane 
z Tenczynkiem i jego okolicą. Trwające 
dwa dni TENczynki przyciągnęły ponad 
3 tys. osób – zarówno z okolic, jak i z in-
nych stron kraju. Piwne dożynki będą 
wracały co roku w okresie, kiedy zbiera 
się szyszki chmielowe. Właściciele Ten-
czynka chcieli też z tej okazji pokazać 
zmiany w browarze mieszkańcom oraz 
inwestorom po trzech latach inwestycji, 
które wyniosły około 50 mln złotych. 
Objęły one destylarnię, warzelnię i leża-
kownię, a także nową maszynę do dezal-
koholizacji. Uczestnicy pierwszych TEN-
czynek mogli wziąć udział w uroczystym 

rozlewaniu 
świeżego piwa 
marcowego, 
uwarzonego 
na tę oka-
zję według 
1 0 0 - l e t n i e j 

receptury. Wieczorem czekały 
ich atrakcje w formie muzyki 

na żywo – koncert jazzowego 
tria w składzie Marek Pospieszal-

ski, Max Mucha i Qba Janicki. Kolej-
ki chętnych ustawiły się, by zwiedzić 
siedzibę browaru, w tym jej najnow-
szej części – taproomu, który niedługo 
ma zostać otwarty. Będzie w nim działać 
bistro, w którym goście spróbują au-
torskiej kuchni i wszystkich alkoholi 
Tenczynka. 

WODZISŁAWFEST
W ostatni weekend września na wo-

dzisławskim rynku stanął wielki namiot. 
Nie występował w nim jednak cyrk, całe 
miasto bawiło się bowiem na imprezie 
piwnej, nawiązującej atmosferą i pogodą 
do monachijskiego Oktoberfestu. Szó-
sta edycja tego wydarzenia przyciągała 
uczestników świeżym piwem i regional-
nymi przysmakami. Miejscy urzędnicy 
zachwalali, że podczas tych dni uczest-
nicy mogą skosztować oryginalnych po-
traw, w tym golonki po bawarsku, oraz 
oryginalnego piwa Oktoberfest, posłu-
chać muzyki na żywo czy wziąć udział 
w ceremoniale odszpuntowania. Na sce-
nie przez cały weekend czas umilali DJ-e 
i muzycy, między innymi DJ Aro, zespół 
Kamraty czy DJ Thomas, który specjali-
zuje się w bawarskich szlagierach i prze-
bojach z lat 80. Wstęp na imprezę był 
wolny. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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