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Naprzeciw potrzebom
– Mamy świadomość, że aby korzy-
stać z e-sklepu, potrzebny jest dostęp 
do internetu, komputera. Chcemy, 
by potrzebujący mieszkańcy naszych 
miast – osoby z niepełnosprawno-
ściami, starsze i samotne – nie zosta-
ły bez opału na zimę. Nasza spółka 
wychodzi naprzeciw ich potrzebom 
– mówi prezes Polskiej Grupy Górni-
czej Tomasz Rogala. 

STRONA 3

Siatkarze w kopalni

Ten dzień siatkarze Jastrzębskie-
go Węgla z pewnością zapamiętają 
na długo. Przed meczem z Aluronem 
CMC Wartą Zawiercie drużyna oraz 
sztab szkoleniowy zjechali 950 me-
trów pod ziemię w Ruchu Borynia. 
Siatkarzom towarzyszył Tomasz Cud-
ny, prezes zarządu JSW.

STRONA 3

Katastrofa ekologiczna

Huragany, powodzie, topniejące lo-
dowce, upalne lata, wymierające ga-
tunki zwierząt. Zmiany klimatyczne 
stają się coraz bardziej odczuwalne 
– z czego wynikają, do czego prowa-
dzą i czy jesteśmy je jeszcze w stanie 
powstrzymać?

STRONA 8

Nowy Jeep z Tychów  
już po prezentacji
Podczas salonu samochodowego 
w Paryżu Jeep pokazał swój pierw-
szy w pełni elektryczny model. Sa-
mochód już zaczął zjeżdżać z taśmy 
produkcyjnej fabryki w Tychach, 
ale pełnoskalowa produkcja ruszy 
w grudniu. Zamówienia w Polsce 
mają wystartować w listopadzie. 
Pewnie wówczas poznamy ostatecz-
ne specyfikacje i cenniki.

STRONA 9

KATOWICE. Konferencja PRECOP 27

Wygumkowany węgiel
Transformacji energetycznej poświęcono w Katowicach wiele paneli i debat, na których tradycyjnie 
postulowano przyspieszenie i nasilenie ambicji klimatycznych. Eksperci reprezentujący przemysł 
OZE i ONZ przekonywali, że tania zielona energia będzie lekarstwem na „kryzys bezpieczeństwa, 

z którym się borykamy”, a odbudowa ukraińskiej energetyki ma się oprzeć na źródłach 
odnawialnych. Niestety w oficjalnym podsumowaniu dwóch dni PRECOP 27 na Górnym Śląsku 

organizatorzy ani jednym słowem nie zauważyli uczestnictwa w konferencji przedstawicieli sektora 
węglowego, a tym bardziej nie odnotowali w jakikolwiek sposób ich postulatów i opinii.  

Ponieważ w oficjalnych relacjach po prostu ocenzurowano głos górnictwa węglowego i energetyki, 
warto przypomnieć, czego dotyczył i jak zabrzmiał w Katowicach. 

– Transformację „ambitną” powinniśmy zamienić w „zrównoważoną”, a sterowaną centralnie 
politykę klimatyczną należy w większym stopniu przekazać do stosowania w regionach i państwach 

UE. Dokładanie ambicji nie przyniosło niczego poza uzależnieniem od węglowodorów z Rosji.  
Cała Europa cierpi dziś na ubóstwo energetyczne, a przecież nie taki był cel! – mówił Tomasz Rogala, 

prezes PGG SA, podczas debaty pierwszego dnia PRECOP 27 w Katowicach.
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S. 5

Temat na czasie
Marszałek województwa śląskiego  
Jakub Chełstowski:  
– Powinna powstać ustawa  
transformacyjna, która jasno  
zdefiniuje miejsca samorządu,  
rządu, specjalnej strefy  
ekonomicznej, Spółki  
Restrukturyzacji Kopalń,  
spółek energetycznych. 
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Dlaczego Czesi mogą?

C zesi chcą wznowić wydobycie w nieczynnych kopal-
niach węgla. Potrzebni będą do tego górnicy z Polski. 

Zamiar wznowienia pracy kopalń Darkov i CSA nasi 
sąsiedzi uzasadniają koniecznością wzmocnienia bez-
pieczeństwa energetycznego. 

W przypadku wznowienia wydobycia Czesi będą mieli 
problem z dostępem do kadr i tak jak to było do tej 

pory, sięgną po polskich górników. Zwykła informacja 
wywołała we mnie kilka refleksji.

Po pierwsze – czy czeskie plany oznaczają, że tam ko-
palnie się zamyka, a nie likwiduje? U nas zamknięcie 

kopalni oznacza likwidację i to taką, że proste wzno-
wienie wydobycia jest praktycznie niemożliwe. W za-
sadzie nawet skomplikowane wznowienie wydobycia 
jest niemożliwe.

Po drugie – Czesi są bardzo praktycznym narodem. 
Reagują na zapotrzebowanie rynku. Ciekaw jestem, 

czy będą mieli jakieś problemy na szczeblu unijnym. 
Jednak skoro oficjalnie zapowiadają, że chcą wznowić 
wydobycie, to wątpię, aby mogli mieć jakiekolwiek 
problemy.

Po trzecie – dlaczego u nas niemożliwe jest elastycz-
ne reagowanie na zmiany rynkowe? Dam prosty 

przykład. Od kilku miesięcy trwa debata o tym, czy 
zwiększenie wydobycia węgla w czasie transformacji 
i gotowych planów likwidacji górnictwa do 2049 roku 
nie przyspieszy procesu zamykania kopalń. Dlaczego 
miałoby się tak stać? Bo szybciej zostaną wyeksploato-
wane złoża. Czy w takim razie my jesteśmy inaczej trak-
towani przez Komisję Europejską niż Czesi? Dlaczego 
Czesi mogą, a u nas jest to niemożliwe? Ciekawe pytanie 
i jeszcze ciekawsza mogłaby być odpowiedź na nie. 

Obawiam się, że nie padnie żadna odpowiedź na które-
kolwiek z prostych pytań, jakie nasuwają się po cze-

skiej deklaracji. •

Ideały czy realia?

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Ka-
towicach 18 i 19 października trwały obrady PRE-

COP27. Głównym celem konferencji było przygotowanie 
polskiego stanowiska na zbliżający się szczyt klimatycz-
ny COP27 w Egipcie. 

W debatach z udziałem polskich i unijnych polityków, 
przedstawicieli sektora gospodarki i instytucji zaj-

mujących się kwestiami ochrony klimatu dyskutowano 
między innymi o perspektywach transformacji ener-
getyki i całej gospodarki zmierzającej do osiągnięcia 
zeroemisyjności. 

T rudna sytuacja geopolityczna stanowi dla polityki 
i celów ochrony klimatu nowy kontekst. Wojna nie 

anulowała zielonej transformacji; przeciwnie – nadała 
jej nową dynamikę związaną z postulatami bezpie-
czeństwa, niezależności i odporności. To kwestie wy-
magające przedyskutowania w najbardziej kompetent-
nym gronie po to, by szczyt w Egipcie mógł przynieść 
oczekiwane efekty” – zapowiadali przed PRECOP27 
organizatorzy konferencji. Gratuluję organizatorom 
optymizmu i zwracam uwagę na realia. One wyglądają 
tak: Chiny i Indie zwiększają wydobycie węgla i coraz 
więcej energii wytwarzają z tego paliwa. Rośnie także 
zużycie innych paliw kopalnych. 

B iorąc pod uwagę agresję rosyjską na Ukrainę i spo-
wodowany nią olbrzymi kryzys energetyczny, po-

lityka klimatyczna UE powinna zostać zrewidowana.
Oczywiście należy mieć na uwadze ochronę klimatu, ale 
trzeba w końcu porzucić idealistyczną wizję tworzenia 
zielonego świata opartego na rosyjskich surowcach. 
Przedstawiciele Polski przez lata zwracali na to uwagę. 
Wkrótce w Egipcie przedstawiciele wszystkich krajów 
świata będą debatować o ochronie klimatu pod presją 
wysokich cen energii oraz konieczności zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Zwy-
ciężą ideały czy realia? 

  •

F E L I E T O N

Może wyjadą, a na razie są
Ukraińcy zwyciężyli – wieszczą niektórzy tak zwani fa-
chowcy od wojny rosyjsko-ukraińskiej i zapowiadają, 
że gdy tylko Ukraińcy poczują się bezpieczniej, zaczną 
masowo wracać do siebie. Inni uważają, że wobec maso-
wego atakowania celów cywilnych w Ukrainie na zimę 
zjedzie do nas kolejne półtora miliona ludzi zza wschod-
niej granicy. 

Na przystanku autobusowym regularnie spotykam 
rano Ukrainki jadące do pracy. Na ten autobus, o tej 
godzinie wychodzi stale cztery–pięć kobiet. Z tego tylko 
jedna od kilku miesięcy dzień po dniu. 

Inne? Ktoś przybywa, ktoś odjeżdża. Jedne chcą 
przeczekać, drugie szukają zaczepienia na dłużej. 
Oficjalnie zatrudnionych jest w Polsce około 770 tys. 
obywateli Ukrainy. Według danych z połowy sierpnia 
przebywać u nas może do 3,9 mln z 12,3 mln osób, któ-
re opuściły tamten kraj od rozpoczęcia wojny. Liczba 
ta wynika z zarejestrowanych wyjazdów. Nie uwzględ-
nia wracających.

W Polsce pracuje około 20 proc. tych, którzy tu wje-
chali. W większości to kobiety, ich mężczyźni zostali 
w Ukrainie lub przemieścili się dalej. Do krajów unij-
nych i do tych, w których nie dopadnie ich powołanie 
do armii. 

W znajdujących się w mojej okolicy kilku kamieni-
cach zajmowanych od dawna przez ekipy ukraińsko-
-białoruskie też widzę zmianę. Nawet nie tyle widzę, 
co słyszę. Kilka miesięcy temu, przechodząc obok roz-
mawiających mieszkańców, coś rozumiałem. Teraz 
coraz częściej nie jest to możliwe. Przybywa tych, którzy 
posługują się językami niesłowiańskimi i wyglądają 
bardziej azjatycko.

Podawane co jakiś czas informacje o koszcie 
utrzymania uciekinierów gaszone są argumentem 
podstawowym: Ukraina – lubimy ją czy nie – walczy. 
Co przypomina, że wobec polityki podporządkowa-
nia wszelkich ziem, na których stanął zbrojnie ro-
syjski człowiek, posiadanie długiej granicy z Rosją 
jest zawsze ryzykowne. To dobry powód, by Ukrainę 
wspierać.

 ZBIGNIEW KORWIN

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

Kij w mrowisko

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

Pięścią w stół

PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA, W UZGODNIENIU Z SAMO-
RZĄDEM CZECHOWIC-DZIEDZIC, rozpoczęło detaliczną sprzedaż 
węgla dla mieszkańców pięciu gmin, na terenie których 
kopalnia prowadzi działalność eksploatacyjną: Czecho-
wic-Dziedzic, Goczałkowic-Zdroju, Pszczyny, Bestwiny 
i Miedźnej. Na jeden adres można kupić 3 tony paliwa – 
groszku lub orzecha. Wymagane są zapisy telefoniczne.

KOPALNIA BUDRYK W ORNONTOWICACH, która w połowie 
sierpnia na niewielką skalę rozpoczęła sprzedaż węgla 
opałowego dla gospodarstw domowych, zmniejszyła 
limit sprzedaży opału z 3 do 2 ton na jednego nabywcę, 
by więcej osób mogło go kupić. Do połowy paździer-
nika kopalnia sprzedała indywidualnym odbiorcom 
ponad 7,2 tys. ton węgla typu orzech, obsługując ponad  
2,4 tys. klientów.

OD MARCA DO SIERPNIA CENA REFERENCYJNA WĘGLA, na podstawie 
której ustalana jest wysokość dopłat dla kopalń, wzro-
sła przeszło dwukrotnie, z 27,51 złotych za gigadżul 
uzyskiwanej z węgla energii w marcu br. do 62,20 zł/GJ 
w sierpniu – wynika z wyliczeń Agencji Rozwoju Prze-
mysłu. W kwietniu cena ta wynosiła 42,24 zł/GJ, w maju 
52,80 zł/GJ, w czerwcu 54,76 zł/GJ, a w lipcu 59,79 zł/GJ.

PO KILKUMIESIĘCZNYCH TURBULENCJACH ZWIĄZA-
NYCH Z INWAZJĄ ROSJI NA UKRAINĘ wrzesień przyniósł 

na międzynarodowym rynku węgla niewielką popra-
wę nastrojów dla wszystkich uczestników tego rynku, 
zarówno w Europie, jak i na obszarze Azji–Pacyfiku 
– czytamy w opracowaniu ARP.

ZBYCIE KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO POZYTYWNIE WPŁYNIE 
NA PROFIL BIZNESOWY I FINANSOWY TAURONA, zwiększając 
możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego 
i przyspieszenia procesu zielonej transformacji – oce-
niają analitycy Agencji Fitch. Tauron ogłosił niedawno, 
że sprzeda Skarbowi Państwa 100 proc. akcji spółki 
Tauron Wydobycie.

KONCERN KGHM POLSKA MIEDŹ ogłosił postępowanie kwa-
lifikacyjne na stanowiska prezesa i wiceprezesa spółki 
ds. aktywów zagranicznych w miejsce odwołanych  
11 października Marcina Chludzińskiego i Jerzego Pa-
luchniaka. Kandydatury można zgłaszać do 3 listopada 
br., a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dzień później 
w siedzibie spółki.

KATOWICKA DZIENNIKARKA STACJI TVN24 MAŁGORZATA MARCZOK 
WYGRAŁA 17. edycję regionalnego konkursu Silesia Press. 
Jury nagrodziło ją za reportaż „Schodzimy do pie-
kła”, poświęcony rodzinom ratowników górniczych 
uczestniczących w akcji podczas katastrofy w kopalni 
Pniówek.

SZCZYT INFLACJI PRZYPADNIE W LUTYM. „Spodziewamy 
się wyników zbliżonych do 18 proc. przy założe-
niu niewielkich wzrostów cen energii elektrycznej 
oraz gazu” – oszacowali eksperci Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego.

W PORCIE USTKA POWSTANIE BAZA OPERACYJNO-SERWISOWA DLA 
MORSKICH FARM WIATROWYCH Grupy PGE oraz Centrum Kom-
petencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. – Inwestycja 
zmieni nie tylko oblicze portu; będzie również impul-
sem do rozwoju całego regionu i powstawania nowych 
miejsc pracy – ocenia prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

POLSKA TYLKO W 30 PROC. WYKORZYSTUJE SWÓJ POTENCJAŁ 
GEOTERMALNY – uważa minister klimatu i środowiska 
Anna Moskwa, która zachęca samorządy do zaintere-
sowania się tym rodzajem energii. Odwierty badawcze 
są w 100 proc. finansowane przez NFOŚiGW. Szacuje 
się, że potencjał wykorzystania energii geotermalnej 
w Polsce obejmuje 60 proc. terytorium kraju.

TAURON DOSTARCZY W 2023 ROKU POLSKIM FABRYKOM TOYOTY 
PONAD 100 GWH ENERGII ELEKTRYCZNEJ z gwarancją, że będzie 
to energia z odnawialnych źródeł. W ramach produk-
tów opartych wyłącznie na odnawialnych źródłach 
prąd kupuje od Taurona ponad 2 tys. biznesowych 
klientów. •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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Tona węgla dla potrzebujących, specjalna ścieżka dla rolników

Naprzeciw potrzebom
– Mamy świadomość, że aby korzystać  
z e-sklepu, potrzebny jest dostęp do inter-
netu, komputera. Chcemy, by potrzebujący 
mieszkańcy naszych miast – osoby z nie-
pełnosprawnościami, starsze i samotne 
– nie zostały bez opału na zimę. Nasza 
spółka wychodzi naprzeciw ich potrzebom 
– mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej 
Tomasz Rogala. 

Największa węglowa spółka uzgod-
niła właśnie zasady sprzedaży węgla dla 
mieszkańców województwa śląskiego 
w trudnej sytuacji życiowej ze Śląskim 
Związkiem Gmin i Powiatów, skupiają-
cym ponad 150 samorządów z regionu. 
Uprawnione osoby z gmin, które wyrażą 
chęć udziału w pilotażowym projekcie, 
będą mogły kupić tonę węgla opałowego 
w cenach obowiązujących w punkcie 
sprzedaży drobnicowej kopalń PGG.

POTRZEBUJĄCY  
NIE ZOSTANĄ BEZ OPAŁU
Samorządowcy od kilku tygodni 

zwracali uwagę, że formuła sprzeda-
ży węgla opałowego z PGG wyłącznie 
poprzez sklep internetowy w praktyce 
uniemożliwia zakup opału na przykład 
osobom w podeszłym wieku, schoro-
wanym, niekorzystającym z internetu. 
Ponadto zakup węgla w e-sklepie jest 
bardzo trudny – podczas każdej sesji 
sprzedażowej do sklepu loguje się nawet  

140 tys. klientów, zaś w tygodniu PGG 
sprzedaje około 50 tys. ton węgla opa-
łowego. Wsparcie w ramach pilotażu 
będzie skierowane do osób samotnych 
objętych stałą pomocą społeczną, w tym 
chorych lub z niepełnosprawnościami, 
które bez pomocy osób trzecich nie 
są w stanie zapewnić sobie dostępu 
do opału. Osoby mogące kupić tonę wę-
gla na ustalonych z samorządowcami 
zasadach będą wskazywane przez gminy 
według ustalonych kryteriów. Wykaz 
uprawnionych będzie zweryfikowany 
przez PGG, która między innymi spraw-
dzi, czy dana osoba od 11 marca br. nie 
kupiła już węgla w e-sklepie. Zakup bę-
dzie możliwy gotówką, zaś odbiorem 
węgla zajmą się przedsiębiorstwa wska-
zywane przez gminy lub Grupę. – Dzięki 
współpracy z PGG planujemy zabezpie-
czyć potrzeby grzewcze grupy miesz-
kańców województwa śląskiego, która 
z uwagi na szczególnie trudne położenie 
życiowe takiego wsparcia potrzebuje. 
Mówimy o osobach, które nie są w stanie 
samodzielnie dokonać zakupu poprzez 
sklep internetowy – komentuje starosta 
bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz. 
Wstępnie oszacowano, że w tej formule 
do odbiorców może trafić około 7–10 tys. 
ton opału – głównie węgla grubego wy-
sokiej jakości, o dobrych parametrach 
grzewczych. Aby przystąpić do progra-
mu, samorządy muszą zaakceptować 

warunki listu intencyjnego podpisanego 
przez PGG oraz Śląski Związek Gmin i Po-
wiatów, w tym kryteria dostępu do węgla 
opałowego z zasobów PGG. Wytyczne 
te powstały w ramach wspólnych prac 
przedstawicieli samorządów – ośrodków 
pomocy społecznej, prawników, eksper-
tów ds. zamówień publicznych – oraz 
specjalistów z PGG. Prace koordynował 
Śląski Związek Gmin i Powiatów.

SPECJALNA ŚCIEŻKA  
DLA ROLNIKÓW
Po kilku tygodniach przygotowań 

Polska Grupa Górnicza uruchamia tak-
że program sprzedaży miałów energe-
tycznych dla rolników używających tego 
paliwa do celów związanych z produk-
cją rolną. Będą oni mogli kupić węgiel 
przeznaczoną dla nich ścieżką, poza 
sklepem internetowym. – Do końca 
tego roku producenci rolni mogą nabyć 
w tej formule 300 tys. ton miałów ener-
getycznych; taką samą ilość zarezerwo-
waliśmy na przyszły rok – informuje 
prezes Tomasz Rogala. Wnioski mają 
być przyjmowane do końca paździer-
nika (z możliwością wydłużenia lub 
skrócenia tego terminu, kiedy na przy-
kład limit węgla zostanie wyczerpany) 
i będą weryfikowane według kolejności 
wpływu. Jak poinformował resort rol-
nictwa, program jest przeznaczony dla 
producentów rolnych, których źródła 

grzewcze są zasilane węglem kamien-
nym. Sprzedawany będzie miał energe-
tyczny o wartości opałowej 19–23 MJ/kg 
z kopalń PGG. Na stronie internetowej 
Grupy udostępniono szczegółowy regu-
lamin sprzedaży, a także elektroniczny 
system składania wniosków o zakup 
miału na potrzeby produkcji rolnej. 

Wymagane w procedurze zakupo-
wej dokumenty można składać również 
w wersji elektronicznej. Każdy z zareje-
strowanych wnioskodawców otrzyma 
od PGG ofertę zakupu z jednolitą dla 
wszystkich uczestników programu ceną 
sprzedaży, uwzględniającą aktualne 
wskaźniki rynkowe, skalkulowane z wy-
łączeniem marż pośredników i innych 
kosztów wynikających z wydłużonego 
łańcucha dystrybucji węgla. 

W ofercie zostaną wyszczególnione 
między innymi miejsce odbioru opału, 
jego ilość, cena oraz parametry jako-
ściowe węgla. O tym, że PGG przygotuje 
ścieżkę sprzedaży 600 tys. ton węgla dla 
rolników, informował w końcu września 
br. na Twitterze wicepremier, szef MAP 
Jacek Sasin. Wcześniej, podczas wrze-
śniowego Forum Ekonomicznego w Kar-
paczu, wicepremier, minister rolnictwa 
Henryk Kowalczyk zaanonsował, że rząd 
przygotowuje rozwiązania pozwalające 
na szybsze kupno i dostarczanie węgla 
dla rolników produkujących między in-
nymi w szklarniach. MH

Ten dzień siatkarze Jastrzębskiego Wę-
gla z pewnością zapamiętają na długo. 
Przed meczem z Aluronem CMC Wartą 
Zawiercie drużyna oraz sztab szkoleniowy 
zjechali 950 metrów pod ziemię w Ruchu 
Borynia. Siatkarzom towarzyszył Tomasz 
Cudny, prezes zarządu JSW.

Kilkunastoosobowa ekipa zawodni-
ków i przedstawicieli sztabu szkolenio-
wego Jastrzębskiego Węgla miała okazję 
zapoznać się z technologią wydobycia 
węgla oraz specyfiką pracy górników 
dołowych. Po pobraniu lamp oraz apa-
ratów ucieczkowych zawodnicy i szko-
leniowcy zjechali szybem na poziom  
838 metrów. Stamtąd koleją podziem-
ną udali się w rejon partii „F” kopal-
ni, by dalej zejść pochylnią na poziom  
950 metrów, bezpośrednio do oddziału 
robót przygotowawczych. Tam siatka-
rze zapoznali się z procesem drążenia 
wyrobiska, a potem dotarli do ściany 
wydobywczej. Na powierzchnię powró-
cili po kilku godzinach.

Na zawodnikach Jastrzębskie-
go Węgla zjazd na dół kopalni zrobił 
ogromne wrażenie. – Ten dzisiejszy 
poranek to było trudne, ale i znaczą-
ce doświadczenie. Pokazało nam, jak 
ciężka jest praca górników. Także dla 
nas jako drużyny jest to pewnego rodza-
ju lekcja. My ze swojej strony możemy 

zadeklarować, że zrobimy wszystko, 
by osiągać dla klubu sukcesy – mówił 
Benjamin Toniutti, kapitan Jastrzębskie-
go Węgla.

Wtórował mu wywodzący się z gór-
niczej rodziny Rafał Szymura: – Cieszę 
się, że miałem okazję zjechać na dół 
i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. 

Teraz doceniam, jak ciężka jest to praca 
i ile ludzie muszą w nią włożyć wyrze-
czeń i serca. Nigdy nie wierzyłem ojcu 
ani kuzynom, że jest na dole tak trud-
no, a rzeczywiście jest to kawał ciężkiej  
roboty – podkreślał pochodzący z Rybni-
ka Szymura, przyjmujący Jastrzębskie-
go Węgla. I dodał: – Jesteśmy wdzięczni 
górnikom, bo tak naprawdę oni robią 
to dla nas. Gdyby nie wydobywali wę-
gla, my nie mielibyśmy pracy. Z mojej 
strony mam więc ogromny szacunek dla 
ludzi, którzy pracują pod ziemią. My-
ślę, że taka „wycieczka” przydałaby się  
każdemu człowiekowi, żeby docenić,  
jak ważna dla Śląska jest praca 
górników.

Po wizycie w kopalni zawodnicy 
i trenerzy spotkali się z władzami spółki 
i kopalni Borynia-Zofiówka.

– Cieszę się, że zawodnicy skorzystali 
z tej możliwości i zobaczyli, jak pracują 
górnicy. Wielu z was ta wizyta pewnie 
poszerzyła perspektywy. Widzę, że je-
steście po niej zadowoleni. Dziś życzę 
wam odpoczynku, a w kontekście ca-
łego sezonu wielu sukcesów na niwie 
sportowej, bo mocno na was liczymy 
– podkreślał Łukasz Szlązak, dyrektor 
kopalni Borynia-Zofiówka.

JSW SA jest sponsorem strategicz-
nym Jastrzębskiego Węgla od 2005 roku.

 MAT.PRAS. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

Siatkarze w kopalni

Na zawodnikach Jastrzębskiego Węgla zjazd na dół kopalni zrobił ogromne wrażenie
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Wygląda na to, że niespotykany od lat 
boom na rynku węgla wreszcie realnie 
przełożył się na ceny dostaw krajowego 
surowca do energetyki i ciepłownictwa. 
Wskazują na to indeksy cenowe publiko-
wane co miesiąc przez katowicki oddział 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

 Na początku października ARP po-
winna ogłosić uśrednione wskaźniki 
cen polskiego węgla w sierpniu, po raz 
pierwszy jednak termin publikacji prze-
sunięto o ponad dwa tygodnie, by zwe-
ryfikować wszystkie dane. Okazało się, 
że w sierpniu nie tylko uwidocznił się 
znaczący wzrost cen wynikający z re-
negocjacji kontraktów, ale także zwią-
zane z tym korekty księgowe. W efekcie 
sierpniowe indeksy cenowe oszalały, 
rosnąc kilkakrotnie w stosunku do lip-
ca. Dane za wrzesień powinny być już 
znormalizowane.

INDEKSY PISANE  
PRZEZ KSIĘGOWYCH
Zgodnie z opublikowanymi w dru-

giej połowie października indeksami 
w sierpniu średnia cena węgla dla elek-
trowni wyniosła 641,36 złotych za tonę 
(w ujęciu jakościowym 30,36 złotych 
za gigadżul energii), zaś cena węgla dla 

ciepłownictwa 1338,35 złotych za tonę 
(tj. 54,75 złotych za gigadżul). Dla po-
równania – w lipcu br. wartość indeksu  
cen węgla dla energetyki wynosiła 
344,23 złotych za tonę (w ujęciu jako-
ściowym 16,20 złotych za gigadżul), zaś 
wartość indeksu dla ciepłownictwa – 
455,22 złotych za tonę (18,88 złotych 
za gigadżul).

W zestawieniu z tymi wskaźnikami 
sierpniowe indeksy pokazują olbrzy-
mi wzrost cen. ARP tłumaczy jednak, 
że wpływ na wartość indeksów w sierp-
niu miały zapisy księgowe. – Prezento-
wane dla sierpnia 2022 roku wielkości 

indeksów wykazują znaczący wzrost 
w porównaniu do poprzedniego miesią-
ca. Jest to związane z procesem renego-
cjacji wcześniej zawartych kontraktów 
na dostawy węgla pod względem jego 
wartości, które część spółek węglowych 
przeprowadziła w związku z sytuacją 
na rynku węgla. Efektem był szereg ko-
rekt wcześniej wystawionych faktur, zaś 
wartość tych korekt została ujęta w zapi-
sach księgowych dotyczących sierpnia. 

Spowodowało to wzrost wartości 
sprzedanego węgla, przy wolumenie 
dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. 
W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost 

wyliczanej na ich podstawie średniej 
ceny zbytu – tłumaczą specjaliści z ARP.

CENY WĘGLA BIJĄ REKORDY
Analiza przekazanych przez spółki 

węglowe dodatkowych danych o warto-
ści sprzedanego węgla pozwoliła stwier-
dzić, że wartość sortymentów miałowych 
sprzedanego węgla wzrosła właśnie 
przez dokonane korekty. Bez uwzględ-
nienia tych korekt wartość indeksów 
wynosiłaby odpowiednio: 475,05 zło-
tych za tonę węgla dla energetyki oraz  
656,59 złotych za tonę surowca dla cie-
płownictwa. W lipcu br. krajowy węgiel 
dla energetyki był o 39,9 proc. droższy 
niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłow-
nictwa podrożał rok do roku o 53,1 proc. 
Sierpniowe wskaźniki „oczyszczone” 
z korekt księgowych potwierdzają re-
kordowy poziom cen krajowego surowca 
dla elektrowni i ciepłowni. Obliczane 
indeksy bazują na danych miesięcz-
nych ex post i wyrażają cenę zbytu wę-
gla kamiennego w jakości dostosowa-
nej do potrzeb odbiorców. Wyrażona 
w indeksach wartość to cena węgla netto 
„na wagonie” w punkcie załadunku – bez 
uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpie-
czenia i dostawy. 
 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

Indeksy węglowe oszalały?

Kopalnie zarabiają na węglu

W  Ł A Ź N I  M O S Z C Z E N I C A  P O W S T A N I E  W Y S T A W A 
P O Ś W I Ę C O N A  W Ę G L O W I 

Lewitująca bryła węgla 
atrakcją Carbonarium
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W lipcu br. krajowy węgiel dla energetyki był o 39,9 proc. droższy niż rok wcześniej, a węgiel dla ciepłownictwa 
podrożał rok do roku o 53,1 proc.

W byłych łaźniach górniczych kopalni 
Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, adapto-
wanych na potrzeby Instytutu Dziedzictwa 
i Dialogu Łaźnia Moszczenica, kosztem 
ponad 6,3 mln złotych powstanie wystawa 
stała poświęcona węglowi. Przygotuje ją 
firma Trias Avi z Warszawy.

 – Motywem przewodnim ekspozycji 
będzie węgiel. Od pierwiastka, poprzez 
wykorzystanie w przemyśle, po rolę, 
jaką odegrał w historii miasta. Nie za-
braknie przedstawienia zastosowania 
carbonu w świecie nauki. Ostatnim eta-
pem są wątki transformacji i ekologiczne 
sposoby użytkowania węgla. Centralnym 
punktem Carbonarium będzie lewitują-
ca, ogromna bryła węgla – zapowiada 
Izabela Grela, pełniąca obowiązki dy-
rektora Łaźni Moszczenica.

W ostatnim czasie jastrzębski magi-
strat rozstrzygnął przetarg na wykona-
nie wystawy wraz z aranżacją przestrze-
ni ekspozycyjnej. Zwycięska firma Trias 
Avi zaprojektowała i wykonała dotąd po-
nad 1,5 tys. rozmaitych instalacji – wśród 
nich wiele interaktywnych wystaw czy 
multimedialnych ekspozycji – w muze-
ach i centrach nauki. To między innymi 
Rynek Podziemny w Krakowie, Podziem-
ny Olkusz, Centrum Dialogu Przełomy 
– Oddział Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie, Muzeum Twierdzy Toruń czy 

część wystawy w Planetarium Śląskim 
w Chorzowie. W dawnej górniczej łaźni 
w Jastrzębiu-Zdroju firma ma zaprojek-
tować i wykonać wystawę stałą, której 
przewodnim motywem będzie węgiel. 
Ekspozycja ma być gotowa w pół roku 
od podpisania umowy z wykonawcą.  
– Jestem zadowolona, że Carbonarium 
zajmie się tak doświadczona firma, 
To daje mi pewność, że nasza wystawa 
spełni oczekiwania – skomentowała pre-
zydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.

Zadaniem wyłonionej w przetargu 
firmy będzie wykonanie kompletnej 
wystawy – przedsięwzięcie obejmuje 
zarówno wyposażenie scenograficzne, 
sprzęt multimedialny i system oświetle-
niowy, jak i utworzenie grafik, filmów 
oraz przede wszystkim treści, które będą 
prezentowane na interaktywnej i multi-
medialnej wystawie. – Ekspozycje, które 
pozwalają zwiedzającym nie tylko prze-
czytać lub zobaczyć, ale w jakiś sposób 
poczuć i samemu odkryć swoją treść, 
dzięki tej wielozmysłowości pozosta-
ją na dłużej w ich pamięci – wyjaśniła 
Izabela Grela z Instytutu Dziedzictwa 
i Dialogu Łaźnia Moszczenica. Oprócz 
wystawy stałej w Łaźni Moszczenica 
ma powstać również Centrum Porozu-
mienia Jastrzębskiego oraz Punkt Infor-
macji Turystycznej.

 KRZ
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– Powinna powstać ustawa transforma-
cyjna, która jasno zdefiniuje miejsca sa-
morządu, rządu, specjalnej strefy ekono-
micznej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
spółek energetycznych w procesie prze-
mian; każdy z tych partnerów powinien 
dołożyć do niego swoje środki. Bez ta-
kiej ustawy nic nie ruszy – przekonuje 
marszałek województwa śląskiego Jakub 
Chełstowski.

Chodzi między innymi o zdefiniowa-
nie nowej roli Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń, by łatwiejsze było efektywne za-
gospodarowanie terenów pogórniczych. 
Samorządy mające pomysł na te tereny 
chciałyby przejmować je nieodpłatnie, 
zaś obecne przepisy umożliwiają to jedy-
nie w określonych przypadkach. – Zga-
dzam się z wieloma samorządowcami, 
że te tereny powinny zostać przekazane 
do samorządów – mówił marszałek pod-
czas katowickiej konferencji PRECOP 27, 
poświęconej zmianom klimatycznym 
w kontekście obecnej sytuacji gospodar-
czej i geopolitycznej. 

Chełstowski przypomniał, że w regio-
nie jest ponad 4,5 tys. hektarów poprze-
mysłowych terenów – często zdegradowa-

nych, ale często też nieźle uzbrojonych, 
którym można nadać nowe funkcje. 
– To jest skala potrzeb dotyczących 
terenów, które wymagają remediacji. 
Uważam, że taka ustawa, taki ustawowy 
model transformacji, w którym wszy-
scy będziemy współpracować, da nam 
realną zmianę. Gminy mogłyby mieć 
dużo większe możliwości, gdyby istniały 
takie ramy i stabilne finansowanie – 
podkreślił szef regionalnego samorzą-
du. Zauważył przy tym, że uczestnicy 
procesu transformacji nie mają dziś 
żadnego wpływu na przykład na spółki 
energetyczne. 

– O jakiej transformacji chcemy mó-
wić, jeżeli energetyczne spółki giełdowe 
dyktują to, co się dzieje – bo to Kodeks 
spółek handlowych definiuje ich cele 
i kierunki. Ustawa transformacyjna 
pomogłaby wszystkim stronom pójść 
w jednym kierunku – ocenił Jakub 
Chełstowski.

ŚLĄSKI GŁOS W BRUKSELI
Marszałek województwa śląskiego 

nie ma wątpliwości, że w kontekście 
trudnego czasu wojny konieczne jest 
przyspieszenie procesu transformacji. 

– Możemy obrażać się na rzeczywistość, 
ale paliwa kopalne w Europie w tym 
momencie pokazały swoją słabość. Im 
więcej inwestycji w szeroko pojęty miks 
energetyczny, tym lepiej dla Polski – 
uznał, podkreślając konieczność inwe-
stowania w alternatywne źródła energii. 

W ostatnim czasie unijny Komitet 
Regionów zdecydowaną większością 
głosów przyjął przedstawioną przez 
marszałka Jakuba Chełstowskiego opi-
nię dotyczącą dwóch ważnych unijnych 
regulacji: nowego pakietu gazowego 
oraz rozporządzenia metanowego. Oby-
dwa dokumenty wpisują się w unijną 
politykę Europejskiego Zielonego Ładu, 
a także pakietów Fit for 55 oraz REPo-
wer EU. W październikowym wystąpie-
niu w Brukseli marszałek zaznaczył, 
że planowanie rozwoju rynku energe-
tycznego i infrastruktury w UE powinno 
uwzględniać jednocześnie wiele nośni-
ków energii. 

Podkreślał też znaczenie wystę-
powania wspólnym unijnym głosem 
w sprawach polityki energetycznej, 
mimo różnic zdań w zakresie koncepcji 
rozwoju rynku. – Taki wspólny unijny 
głos jest szczególnie ważny w kontekście 

obecnej sytuacji geopolitycznej oraz 
kryzysu energetycznego. Ostatnie mie-
siące pokazały, że główną bronią Rosji 
w walce z Unią Europejską są właśnie 
surowce energetyczne, a w szczególno-
ści gaz ziemny. W konsekwencji wydaje 
się, że w obecnej sytuacji transformacja 
energetyczna nabiera kolejnego strate-
gicznego wymiaru – mówił marszałek 
województwa śląskiego. 

Przekonywał, że w perspektywie 
średnio- i długoterminowej należy po-
stawić na źródła niskoemisyjne i od-
nawialne, takie jak biometan, wodór 
i pochodne. – W ciągu najbliższych de-
kad mogą one zapewnić nam substytu-
cję dla rosyjskiego gazu i ropy. Dlatego 
też planowanie rozwoju rynku ener-
getycznego i infrastruktury w UE po-
winno uwzględniać jednocześnie wiele 
nośników energii. Strategiczne scena-
riusze inwestycyjne muszą zawierać 
komponent przejściowości i zakładać 
wykorzystanie obecnie budowanej in-
frastruktury do obsługi zarówno gazu 
ziemnego, jak i gazów niskoemisyjnych 
oraz odnawialnych – zaznaczył w Bruk-
seli śląski marszałek.

HK

Marszałek województwa śląskiego: Region potrzebuje ustawy transformacyjnej

Dobre prawo usprawni proces przemian

20 września na cmentarzu parafialnym 
Kościoła Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w Trzebini zapadła się 
ziemia. Dziura miała głębokość 10 metrów 
i średnicę około 20 metrów. Lej pochłonął 
61 ciał zmarłych z 40 grobów. 

Nekropolia została zamknięta do od-
wołania. Eksperci uznali, że niemożliwe 
jest przeprowadzenie na terenie cmen-
tarza ekshumacji, dlatego zapadlisko 
zostało zasypane. Spółka Restruktury-
zacji Kopalń, będąca następcą prawnym 
dawnej trzebińskiej kopalni Siersza, 
wdrożyła procedurę odszkodowawczą 
dla poszkodowanych rodzin – stosow-
ny formularz jest dostępny na stronie 
internetowej SRK. Trwają też badania 
terenu wokół zapadliska za pomocą spe-
cjalistycznego georadaru.

WINNA PŁYTKA EKSPLOATACJA 
SPRZED STULECIA
Pierwotnie badania objęły zasię-

giem między innymi teren cmentarza 
parafialnego przy ul. Jana Pawła II, są-
siednich ogródków działkowych oraz 
okolicznych ulic i terenu osiedla Gaj. 
Później, na wniosek burmistrza Trzebini 
Jarosława Okoczuka, Spółka Restruktu-
ryzacji Kopalń zdecydowała o zwiększe-
niu zakresu badań georadarem. Doce-
lowo mają objąć 100 hektarów terenu 
w rejonie zagrożonym powstawaniem 
deformacji nieciągłych na obszarach 

płytkiego kopalnictwa byłej KWK 
Siersza. Kopalnia działała od połowy  
XIX wieku. Na początku eksploatacja 
prowadzona była płytko, na głębokości 
20–25 metrów. Potem podziemne chod-
niki schodziły coraz niżej. W latach 
1999–2001 kopalnia zakończyła działal-
ność. Likwidatorzy zakładali, że pozosta-
łe po eksploatacji pustki wypełni woda. 
Z biegiem czasu woda zaczęła podcho-
dzić coraz bliżej powierzchni ziemi.

POMOGĄ SPECJALIŚCI
Duża część gruntów w rejonie zapa-

dliska została już przebadana, ale wyniki 
zostaną przedstawione po zakończeniu 
wszystkich analiz. Do współpracy SRK 
zaprosiła ekspertów z Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie i Główne-
go Instytutu Górnictwa w Katowicach. 
Kupiono też dron ze specjalnym opro-
gramowaniem, za pomocą którego moż-
na sprawdzać wszelkie odkształcenia 
terenu. Wstępne badania georadarem 
potwierdziły występowanie pewnych 
anomalii, które polegają na rozluźnie-
niu gruntów w związku z prowadzoną 
przed laty płytką eksploatacją górniczą. 
Burmistrz Trzebini uspokaja mieszkań-
ców, że zarówno osiedle Gaj, jak i domy 
znajdujące się w okolicy cmentarza oraz 
ogródków działkowych nie są posado-
wione na terenach, gdzie była prowa-
dzona płytka eksploatacja.

HK

Rejon zapadliska w Trzebini badany georadarem

Po dawnej kopalni  
pozostał problem Węglokoks zakontraktował dotąd 

za granicą ponad 2,7 mln ton węgla, któ-
ry ma uzupełnić braki na krajowym rynku. 
Z tego około 400–450 tys. ton to węgiel 
o granulacji powyżej 10 mm, przeznaczo-
ny dla odbiorców indywidualnych. 

Najwięcej węgla katowicka firma 
sprowadza z RPA (blisko 1,2 mln ton), 
Kolumbii (niespełna 700 tys. ton) i Ka-
zachstanu (356 tys. ton). Mniejsze ilości 
zaimportowano z Australii i Indonezji 
(po 65 tys. ton), Botswany (60 tys. ton) 
i Mozambiku (30 tys. ton). Ponadto  
285 tys. ton to tzw. węgiel multi origin, 
z różnych kierunków. Ceny węgla impor-
towanego sprzedawanego przez spółkę 
na potrzeby odbiorców indywidualnych 
we wrześniu i październiku wynosi-
ły (dla frakcji węgla powyżej 10 mm)  
2100 złotych za tonę w partiach powyżej 
800 ton oraz 2150 złotych w mniejszych 
partiach poniżej 800 ton. Obecnie sieć 
dystrybucji węgla importowanego przez 
Węglokoks tworzy około 25 składów 
w 12 województwach: śląskim, małopol-
skim, podkarpackim, świętokrzyskim, 
mazowieckim, wielkopolskim, lubuskim, 
warmińsko-mazurskim, kujawsko-po-
morskim, pomorskim, zachodniopomor-
skim i podlaskim.

PRĄDU I CIEPŁA  
NIE ZABRAKNIE?
Importowany węgiel sprzedaje także 

spółka PGE Paliwa, podobnie jak Węglo-
koks zobowiązana decyzją premiera Ma-
teusza Morawieckiego do zabezpieczenia 

opału z zagranicy. – Statki z węglem cały 
czas płyną. Myślę, że w sumie ściągnie-
my około 11 mln ton węgla kamiennego 
– mówił na październikowym forum go-
spodarczym w Lublinie wiceprezes PGE 
Paweł Cioch. – Prądu i ciepła nie zabrak-
nie – zapewnił, przypominając, iż w ko-
operacji z rządem i samorządami PGE 
rozpoczęła organizację punktów sprze-
daży węgla w całej Polsce i uruchomiła 
infolinię dla klientów. Jak mówi mini-
ster klimatu i środowiska Anna Moskwa, 
obecnie punkty odbioru węgla obu tych 
firm są już w każdym województwie, 
dlatego nie ma konieczności odbioru 
importowanego surowca bezpośrednio 
z portów. Dystrybucją – na podstawie 
procedowanych właśnie przepisów – 
mają zająć się samorządy. Sposób trans-
portu węgla uzależniony będzie od de-
cyzji podmiotu zamawiającego, którym 
może być zarówno jeden samorząd, jak 
i stworzona przez samorządowców gru-
pa. – Samorządy zgłaszały się zarówno 
do PGG i PGE Paliwa, jak i Węglokoksu, 
że chętnie by zakupiły węgiel dla swoich 
mieszkańców. W ostatnich trzech tygo-
dniach było około 300 takich zapytań – 
mówiła w połowie października szefowa 
resortu klimatu. Samorządowcy sondu-
ją zainteresowanie mieszkańców zaku-
pem węgla. Na przykład Urząd Miasta 
w Tomaszowie Mazowieckim uruchomił 
specjalną infolinię, gdzie można zgła-
szać zapotrzebowanie na opał. To etap 
przygotowań samorządu do dystrybucji 
węgla w mieście.

KRZ

Węglokoks kupił ładunek 76 statków z węglem

Import uratuje rynek?



A K T U A L N O Ś C I1 – 1 5  L I S T O P A D A  2 0 2 26

T O M A S Z  W Ó J C I K

Transformacji energetycznej poświęco-
no w Katowicach wiele paneli i debat, 
na których tradycyjnie postulowano przy-
spieszenie i nasilenie ambicji klimatycz-
nych. Eksperci reprezentujący przemysł 
OZE i ONZ przekonywali, że tania zielo-
na energia będzie lekarstwem na „kryzys 
bezpieczeństwa, z którym się borykamy”, 
a odbudowa ukraińskiej energetyki ma się 
oprzeć na źródłach odnawialnych. Nieste-
ty w oficjalnym podsumowaniu dwóch dni 
PRECOP 27 na Górnym Śląsku organiza-
torzy ani jednym słowem nie zauważyli 
uczestnictwa w konferencji przedstawi-
cieli sektora węglowego, a tym bardziej 
nie odnotowali w jakikolwiek sposób ich 
postulatów i opinii. 

Ponieważ w oficjalnych relacjach 
po prostu ocenzurowano głos górnictwa 
węglowego i energetyki, warto przypo-
mnieć, czego dotyczył i jak zabrzmiał 
w Katowicach.

NIE AMBITNA,  
ALE ZRÓWNOWAŻONA! 
DEBATA O SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

– Transformację „ambitną” powinni-
śmy zamienić w „zrównoważoną”, a ste-
rowaną centralnie politykę klimatyczną 
należy w większym stopniu przekazać 
do stosowania w regionach i państwach 
UE. Dokładanie ambicji nie przyniosło 
niczego poza uzależnieniem od węglo-
wodorów z Rosji. Cała Europa cierpi dziś 
na ubóstwo energetyczne, a przecież 
nie taki był cel! – mówił Tomasz Rogala 
podczas debaty pierwszego dnia PRECOP 
27 w Katowicach.

Wyjaśnił, że wyznacznikiem zrów-
noważonej polityki powinno być między 
innymi zastępowanie dotychczasowych 
źródeł niskoemisyjnymi wtedy, kiedy 
powstaną realnie nowe moce; budowa-
nie własnych źródeł zamiast bazowa-
nia na imporcie energii; dużo większa 
swoboda decyzji w regionach zamiast 
centralnego sterowania z Brukseli. Przy-
pomniał, że ewentualne rewizje umowy 
społecznej (przewidującej konsekwent-
ne zmniejszanie mocy produkcyjnych 
kopalń do 2049 roku) musiałyby gwa-
rantować zwrot kosztownych inwesty-
cji w zwiększenie wydobycia w planie 
dłuższym niż tylko dwa–trzy lata.

– Wydobycie dodatkowych 800 tys. t 
węgla kosztuje około 300 mln złotych 
i wymaga około 17 miesięcy przygo-
towań. Obrazuje to skalę nakładów, 
których nie wolno później zmarnować 
– podkreślał prezes PGG. Postulował, 
aby nie dyskutować o znanych już 

celach, jak odejście od węglowodorów 
w połowie wieku, ale skupić się raczej 
na tym, gdzie i w jaki sposób powstają 
nowe niezbędne źródła energii. Mu-
szą one zostać racjonalnie połączone 
w systemie z OZE. Tomasz Rogala pod-
kreślił również, że zielona energetyka 
wciąż nie jest w stanie pokryć nawet 
skali wzrostu zużycia energii w Euro-
pie, a niezbędny dodatkowy wolumen 
1050 TWh w ciągu dwóch ostatnich lat 
wyprodukowano w aż 52 proc. z wę-
gla. – Nie umiemy sobie za pomocą OZE 
poradzić z pokryciem wzrostu zapotrze-
bowania na energię, ale projektujemy 
radykalne zmiany miksów energetycz-
nych – zauważył.

Do aktualnych problemów trans-
formacji w kontekście wojny i kryzysu 
energetycznego nawiązał na wstępie pa-
nelu marszałek województwa śląskiego: 
– Myślę, że transformacja na pewno nie 
będzie sprawiedliwa, ale musi być spryt-
na z naszej strony. Musimy dobrze pro-
gnozować, wyjść wzmocnieni z kryzysu, 
musimy zainwestować w atom, bo źródła 
kopalne nie mają perspektyw i pokazały 
swoją słabość – mówił Jakub Chełstow-
ski, przypominając, że przeznaczony dla 
Górnego Śląska i Zagłębia unijny fun-
dusz sprawiedliwej transformacji wynie-
sie ponad 5 mld euro i będzie najwyższą 
tego typu dotacją regionalną w historii 
UE. Trzeba dobrze wydać pieniądze, 
bo w przeszłości nie wszystkie miasta 
w regionie poradziły sobie z zamyka-
niem kopalń, a ryzyko dotyczy obecnie 
takich lokalizacji jak Ruda Śląska czy 
powiat bieruńsko-lędziński.

SAMORZĄDY LEPSZE NIŻ SRK
Jakub Chełstowski postulował prze-

kazywanie samorządom kompetencji 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, korzy-
stającej z ustawowych dotacji. Region 
stoi przed bardzo trudnymi zadaniami 
zagospodarowania poprzemysłowych 
terenów zdegradowanych (na przykład 
aż 4,5 tys. ha wymaga skomplikowanej 
i kosztownej remediacji). – Nie widzę 
wielkiego postępu w działaniach SRK. 
Na razie w wielu wymagających obsza-
rach sytuację można opisać tak, jak by-
śmy zapalenie płuc leczyli apapem – mó-
wił krytycznie marszałek województwa 
śląskiego.

Posłanka do Parlamentu Europej-
skiego Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, 
że mimo dużej skali pomoc UE nie bę-
dzie adekwatna do potrzeb i musi zostać 
zwiększona. Najważniejsza w transfor-
macji jest troska o pracowników, prze-
ciwdziałanie wyludnianiu się regionów 
pogórniczych, a hasło Komisji Europej-
skiej, że „polityka klimatyczna UE nikogo 
nie pozostawi w tyle”, nie może być tylko 

pustym sloganem. Zdaniem eurodeputo-
wanej odchodzenie od węgla w sytuacji 
agresji rosyjskiej i deficytu energii jest 
nierozważne i niebezpieczne, a założe-
nia trzeba pilnie zrewidować.

Za weryfikacją planów opowiadał 
się także Piotr Pyzik, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
pełnomocnik rządu ds. transformacji 
spółek energetycznych i górnictwa wę-
glowego. Zwracał uwagę, że kluczowe 
znaczenie w sprawie polskiego progra-
mu transformacji górnictwa węgla ka-
miennego będą mieć decyzje Komisji 
Europejskiej, na które Polska wciąż ocze-
kuje, wobec czego cały proces prowa-
dzony jest niejako w zawieszeniu i przy 
pewnej dozie niepewności. 

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
Podczas debaty Dziennika Zachod-

niego o bezpieczeństwie energetyczno-
-surowcowym regionu i kraju, którą zor-
ganizowano 19 października w ramach 
PRECOP 27 w Katowicach, Grzegorz 

Gajda, redaktor naczelny DZ, zapytał 
uczestników, na czym polega słabość 
europejskiego systemu energetyczne-
go w obliczu wojny i kryzysu. – Nie 
mamy dzisiaj systemu energetycznego 
w Europie, po prostu nie mamy! Został 
zdemontowany przez wizje pakietu 
klimatycznego – odparł poseł do Par-
lamentu Europejskiego Grzegorz Tobi-
szowski, przypominając, że jeszcze nie-
dawno czekał na wdrożenie cały zbiór 
klimatycznych aktów prawnych Fransa 
Timmermansa.

– Budowano wizję UE, która musi 
troszczyć się o klimat, gdy odpowia-
da tylko za kilka procent światowych 
emisji CO2. Najpierw pandemia zerwa-
ła łańcuchy dostaw, pojawił się defi-
cyt gazu i system pod egidą Niemiec 
zaczął pękać. Nawet Francja (z domi-
nującym udziałem energii atomowej 
– przyp. red.) nie zdołała temu przeciw-
działać. Napaść Rosji na Ukrainę jesz-
cze bardziej dobiła system, nie stwo-
rzono odpowiednich ścieżek przejścia 

PRECOP 27. Przedstawiciele polskiego sektora górniczego 
i energetyki zabrali głos w trakcie dwudniowej katowickiej 
konferencji ONZ PRECOP 27, na której w obecności niemal  

4 tys. uczestników w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
i na łączach internetowych przygotowano stanowiska na  

szczyt klimatyczny w listopadzie tego roku w Egipcie. 
Rekomendacje PRECOP 27 w Katowicach zostaną przesłane 
do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, polskiej 

delegacji na COP 27, agend i programów ONZ, przedstawicieli 
samorządu terytorialnego i aktywistów klimatycznych. 

Węgiel wygumkowano 
z PRECOP27 w Katowicach

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (trzeci od lewej): – Uśredniona cena węgla z krajowych kopalń dla energetyki zawodowej w Polsce wynosi w tym roku około 350 zł/t, a dla 
ciepłownictwa 490 zł/t, podczas gdy w portach 1500–1600 złotych netto/t. – Ceny te obrazują, co zyskaliśmy dzięki temu, że nie byliśmy tak agresywni i ambitni w odchodzeniu od węgla
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z energetyki konwencjonalnej do nowo-
czesnej, niskoemisyjnej – diagnozował 
Tobiszowski.

Europarlamentarzysta ocenił, że Pol-
ska prawidłowo postuluje szeroki model 
miksu energetycznego, w którym ko-
rzysta się zarówno z konwencjonalnej 
podstawy, jak i z biomasy, gazu łupko-
wego, energetyki z wiatru i słońca oraz 
atomowej. Nasz kraj powinien też stać 
się liderem w wyścigu o energetykę wo-
dorową, zainwestować w czyste techno-
logie węglowe. 

– Konwencjonalna energetyka zo-
stała unicestwiona w Unii Europejskiej, 
ale to nam przyznano dziś rację. Niem-
cy, Austria, Holandia, Włochy wracają 
do źródeł konwencjonalnych, bo inaczej 
nie będzie prądu – podkreślił Grzegorz 
Tobiszowski. Dodał, że nie powinniśmy 
korzystać z pomysłów rewersu dostaw 
gazu kupowanego w Niemczech, ale po-
dążać własną drogą. – Energetyka nie 
jest ani tęczowa, ani zielona czy czar-
na. Jest pragmatyczna i racjonalna, 

Węgiel wygumkowano 
z PRECOP27 w Katowicach
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Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej (trzeci od lewej): – Uśredniona cena węgla z krajowych kopalń dla energetyki zawodowej w Polsce wynosi w tym roku około 350 zł/t, a dla 
ciepłownictwa 490 zł/t, podczas gdy w portach 1500–1600 złotych netto/t. – Ceny te obrazują, co zyskaliśmy dzięki temu, że nie byliśmy tak agresywni i ambitni w odchodzeniu od węgla

bo działają tam prawa fizyki i matema-
tyki – powiedział.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej 
Grupy Górniczej, przedstawił kondy-
cję europejskiego i polskiego systemu 
energetycznego za pomocą liczb: uśred-
niona cena węgla z krajowych kopalń 
dla energetyki zawodowej w Polsce wy-
nosi w tym roku około 350 zł/t, a dla cie-
płownictwa 490 zł/t, podczas gdy w por-
tach 1500–1600 złotych netto/t. 

ZYSKALIŚMY,  
BO NIE BYLIŚMY AGRESYWNI
– Ceny te obrazują, co zyskaliśmy 

dzięki temu, że nie byliśmy tak agresyw-
ni i ambitni w odchodzeniu od węgla! 
Gdybyśmy niezbędny wolumen węgla 
musieli kupić w imporcie, to kosztowa-
łoby nas to o 43 mld złotych więcej. Tyle 
musielibyśmy według obliczeń wydać 
z kieszeni podatników czy konsumentów 
kupujących energię. To skutek naszego 
powolnego i ostrożnego podchodzenia 
do ambitnej polityki klimatycznej – po-
wiedział szef PGG.

– Paradoks tkwi w tym, że dziś może 
8 proc. obywateli całej Unii stać w ogóle 
na energię. Jest ona wszędzie dotowana, 
rządy sięgają po wszelkie instrumen-
ty, aby wskaźnik ubóstwa nie wzrósł 
do dużej liczby dwucyfrowej – tłumaczył 
Tomasz Rogala, dodając, że ma bardzo 
gorzką satysfakcję, iż sprawdziły się 
jego przestrogi, które upublicznił kil-
ka lat temu w Brukseli, gdy występując 
jako prezydent Euracoal, przekonywał, 
że dostawy węglowodorów na pozio-
mie ponad 40 proc. z jednego kierunku 
rosyjskiego osiągnęły bardzo niebez-
pieczny pułap. – Wtedy kwitowano te 
słowa uśmieszkami, że nie rozumiemy 
świata, który szybko się zmienia. Do-
gmat nie podlegał dyskusji. Ale chyba 
dobrze, że nie zrozumieliśmy, bo inaczej 
mielibyśmy teraz dużo większe wydatki 
dla zapewnienia Polakom energii – po-
wiedział prezes PGG.

Podkreślił, że zapewnienie miesz-
kańcom energii leży w sferze dyskre-
cjonalnej władz państwowych i każde 
z państw samodzielnie rozwiązuje dziś 
problemy energetyczne. – Pojawia się 
zatem pytanie, że skoro w traktatach UE 
zapisano prawo państw do swobodnego 
kształtowania własnego miksu i skoro 
widzimy dziś, że potwierdzana jest od-
powiedzialność państw za zabezpiecze-
nie obywateli w energię, to czy w ogóle 
powinny istnieć takie systemy regula-
cyjne jak ETS, które ingerują w ustalony 
porządek? – zapytał retorycznie szef 
PGG.

Na pytanie, czy odejście od węgla jest 
wciąż aktualne, Tomasz Rogala odparł, 
że polityka UE nie może polegać na tym, 

że siłowo rezygnujemy z własnych źró-
deł paliw i przechodzimy w układ im-
portowy z państw, które nie są demo-
kracjami. – Całkiem niedawno na liście 
kandydatów do zastąpienia Rosji w do-
stawach węglowodorów pojawiły się 
takie państwa jak Iran. A przecież 
to irańskie drony spadają właśnie na Ki-
jów i zabijają ludzi… Zamiana chyba 
nie do końca trafiona. Rzeczywistość, 
z którą trzeba się zmierzyć, jest taka, 
że jeśli ciągle postrzegamy nasz system 
energetyczny jako taki, który powinien 
łączyć świat demokratyczny, to niestety 
nie mamy wielkiego wyboru poza do-
stawami z Europy, Ameryki Północnej, 

Australii. Reszta globu to formy politycz-
ne i ustrojowe, które trudno przewidzieć 
i oprzeć na nich nasze bezpieczeństwo 
– mówił Tomasz Rogala.

Prezes PGG zwrócił też uwagę, 
że w Polsce obowiązuje plan zamyka-
nia kopalń i generalny kierunek na od-
chodzenie od węgla, a spółki wydobyw-
cze nie myślą o rozwoju, ale jedynie 
o okresowym zwiększeniu wydobycia 
w związku z nadzwyczajnymi potrze-
bami po wybuchu wojny. Dużo więcej 
uwagi – podkreślał Tomasz Rogala – po-
winniśmy skupiać na programie ener-
getyki jądrowej, żeby zdążyć do połowy 
wieku. • 

14 października prezydent Andrzej Duda 
podpisał ustawę o ochronie odbiorców 
energii elektrycznej, która zamraża przy-
szłoroczne ceny prądu dla gospodarstw 
domowych do limitu 2 tys. kWh – limit ten 
jest zbliżony do średniego zużycia energii 
w gospodarstwie domowym w 2020 roku. 
Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmuje 
osoby z niepełnosprawnościami, a limit do 
3 tys. kWh – rodziny z Kartą Dużej Rodziny 
oraz rolników. 

Wprowadzono też specjalny doda-
tek elektryczny dla gospodarstw domo-
wych, które zużywają energię elektrycz-
ną do ogrzewania, w tym wykorzystują 
pompy ciepła. Z zamrożenia cen ener-
gii elektrycznej w 2023 roku skorzysta 
prawie 17 mln gospodarstw domowych 
– to odbiorcy z tzw. grupy taryfowej 
G. Przyjęte rozwiązanie ma kosztować 
budżet ok. 23 mld złotych. Nadwyżka 
ponad limity będzie rozliczana zgodnie 
z taryfą wyznaczoną na 2023 rok, gdzie 
jednak – na podstawie odrębnej regulacji 
– mają obowiązywać ceny maksymalne.

BONUS DLA OSZCZĘDNYCH
Gospodarstwa domowe, które zuży-

wają energię elektryczną do ogrzewania 
– w tym wykorzystują pompy ciepła – 
będą mogły liczyć na specjalny doda-
tek elektryczny w wysokości nawet do  
1500 złotych. Wysokość dodatku wy-
niesie 1000 złotych, natomiast w przy-
padku rocznego zużycia energii elek-
trycznej ponad 5 MWh dodatek będzie 
podwyższony do 1500 złotych. Warun-
kiem jego otrzymania będzie uzyskanie 
wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. Premiowane będzie również 
oszczędzanie energii. Gospodarstwa, 
które w 2023 roku zużyją nie więcej niż 
90 proc. energii z 2022 roku, w kolejnym 
roku otrzymają specjalny upust wysoko-
ści 10 proc. całkowitych kosztów zużycia 
prądu w roku 2023.

NIE BĘDZIE DROŻEJ NIŻ…
To nie koniec działań mających 

chronić odbiorców prądu. Specjalną 
ustawą wprowadzany jest również me-
chanizm maksymalnej ceny na ener-
gię elektryczną. Obok gospodarstw do-
mowych takie wsparcie obejmie małe 
i średnie przedsiębiorstwa, a także mię-
dzy innymi szkoły, szpitale, domy pomo-
cy społecznej czy noclegownie. Cena dla 
gospodarstw domowych (powyżej limitu 
zamrożenia) nie przekroczy 693 złotych 
za MWh, a dla pozostałych uprawnio-
nych odbiorców 785 złotych za MWh. 
Beneficjentami nowej ustawy będą rów-
nież samorządy. Chodzi o energię zuży-
waną na przykład na oświetlenie ulic, 
wodociągi, zagospodarowanie ścieków, 
transport zbiorowy, ochronę zdrowia, 
pomoc społeczną, budownictwo miesz-
kaniowe, edukację, kulturę, utrzymanie 
obiektów użyteczności publicznej, kul-
turę fizyczną i sport. Ustalenie cen mak-
symalnych będzie kosztowało budżet 
państwa ponad 19 mld złotych. W toku 
prac nad ustawą odrzucono poprawki 
opozycji, znacząco obniżające wysokość 
cen maksymalnych – do 600 zł/MWh 
dla firm i 450 złotych dla gospodarstw 
domowych, oraz rozszerzające grupę 
uprawnionych między innymi o parki 
naukowo-technologiczne.

MH

I L E  Z A P Ł A C I M Y  Z A  P R Ą D ?

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

Ekologiczne wiadomości

Zmiany klimatu – skąd się biorą i czy jest się czym martwić?

Katastrofa ekologiczna
Huragany, powodzie, topniejące lodowce, 
upalne lata, wymierające gatunki zwie-
rząt. Zmiany klimatyczne stają się coraz 
bardziej odczuwalne – z czego wynikają, 
do czego prowadzą i czy jesteśmy je jesz-
cze w stanie powstrzymać?

Zmiany klimatu odnoszą się 
do długoterminowych zmian temperatur 
i wzorców pogodowych. Choć we wcze-
śniejszej historii naszej planety były 
one naturalne, od XIX wieku ich główną 
przyczyną jest działalność człowieka, 
głównie ze względu na spalanie paliw 
kopalnych. Za wzmożoną emisję odpo-
wiadają przede wszystkim produkcja 
energii, przemysł, transport, budownic-
two i rolnictwo. 

Zmiany te jednak napędzane są nie 
tylko przez ocieplanie budynków wę-
glem czy nadmierne korzystanie z samo-
chodów. Przyczyniają się do tego także 
karczowane grunty i lasy czy rosnące 
w zastraszającym tempie wysypiska 
śmieci, które są głównym źródłem emi-
sji metanu. 

Obecnie Ziemia ociepla się szybciej 
niż w jakimkolwiek innym momencie 
historii, jaką znamy.

GŁÓWNE POWODY – ENERGIA I PRODUKCJA. 
Przyjrzyjmy się jednak dokładniej po-
wodom, dlaczego problem ten jest teraz 
tak palący. Po pierwsze, wytwarzanie 
energii elektrycznej i ciepła poprzez 
spalanie węgla, ropy naftowej lub gazu 
odpowiada za dużą część globalnej 
emisji. Wytwarzane podczas spalania 
paliw kopalnych dwutlenek węgla i pod-
tlenek azotu to gazy cieplarniane, któ-
re zatrzymują ciepło słoneczne. Gazy 
cieplarniane działają jak koc owinięty 
wokół Ziemi, zatrzymując ciepło i pod-
nosząc temperaturę. To z kolei prowadzi 
do silniejszych burz, zwiększonej suszy, 
ocieplających się oceanów, wymierania 
gatunków zwierząt, strat w uprawach 
czy w końcu do zagrożeń dla zdrowia 

i życia ludzi, a także wzrostu ubóstwa. 
Wyższe temperatury zmieniają wzor-
ce pogodowe i zakłócają równowagę 
w naturze. 

Na całym świecie tylko nieco ponad 
jedna czwarta energii elektrycznej po-
chodzi ze źródeł odnawialnych, które 
w przeciwieństwie do paliw kopalnych 
nie emitują do powietrza gazów cieplar-
nianych ani zanieczyszczeń.

Kolejnym gigantycznym czynnikiem 
przyczyniającym się do emisji gazów cie-
plarnianych na świecie jest przemysł wy-
twórczy, czyli spalanie paliw kopalnych 
w procesie produkcyjnym przy wytwa-
rzaniu cementu, żelaza, stali, elektroniki, 
tworzyw sztucznych czy ubrań.

WYCINKI LASÓW. Wycinki lasów są jed-
nym z gigantycznych problemów obec-
nego świata. Wycinka drzewa sprawia, 
że dwutlenek węgla zmagazynowany 
w nim i glebie jest uwalniany do atmos-
fery. Oprócz tego zmniejszana jest rów-
nież zdolność pochłaniania dwutlenku 
węgla przez ekosystem. Tylko przez 
ostatnie 20 lat zostało wycięte aż 10 proc. 
lasów tropikalnych. Wylesianie, wraz 
z rolnictwem i innymi zmianami użyt-
kowania gruntów, odpowiada za około 
jedną czwartą światowych emisji gazów 
cieplarnianych.

TRANSPORT. Kolejnym z głównych 
źródeł gazów cieplarnianych jest trans-
port. Za największą część odpowiadają 

samochody ze względu na spalanie 
produktów ropopochodnych, ale rośnie 
także emisja pochodząca ze statków czy 
samolotów. Transport powoduje prawie 
jedną czwartą światowych emisji dwu-
tlenku węgla, a wszystko wskazuje na to, 
że zużycie energii w tej branży w nad-
chodzących latach będzie wciąż rosło.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI. Do zmian klima-
tycznych znacząco przyczynia się także 
produkcja żywności. Jest to związane 
z wylesianiem i przygotowywaniem 
gruntów pod rolnictwo i wypas, stosowa-
nie nawozów, a także efekty trawienia 
krów czy owiec. Dodatkowo ogromne 
ilości energii używane są do napędzania 
sprzętu rolniczego czy statków, a także 
do pakowania i dystrybucji żywności.

Innym problemem związanym 
z produkcją żywności, który ma ogrom-
ny wpływ na obecną katastrofę ekolo-
giczną, jest gigantyczne marnotrawstwo 
jedzenia. 

ZASILANIE BUDYNKÓW. Ponad połowa 
całej energii elektrycznej jest wyko-
rzystywana do utrzymania budynków. 
Rosnące zapotrzebowanie na energię 
do ogrzewania, ale także chłodzenia, 
jak również zwiększone zużycie energii 
elektrycznej na oświetlenie i wszelkie 
urządzenia elektryczne przyczyniają się 
do wzrostu emisji dwutlenku węgla.

Jesteśmy odpowiedzialni za dziejące 
się zmiany. Nasze wybory – jak często 
korzystamy z samochodu, jakie jedzenie 
wybieramy, ile go wyrzucamy, ile ubrań 
kupujemy i na ile rozsądnie z nich ko-
rzystamy – to wszystko przyczynia się 
do naszego mniejszego lub większego 
wkładu w emisję gazów cieplarnianych.

Duża część globalnych emisji gazów 
cieplarnianych jest związana z naszy-
mi prywatnymi decyzjami, które podej-
mujemy każdego dnia. Nasz styl życia 
ma ogromny wpływ na to, co będzie się 
działo przez najbliższe lata i jakie będą 
tego skutki. HK
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Wylesianie, wraz z rolnictwem i innymi zmianami użytkowania gruntów, odpowiada za około jedną 
czwartą światowych emisji gazów cieplarnianych

ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ ZANIECZYSZCZENIE WÓD. Leki 
stały się istotnymi zanieczyszczeniami 
wód. Składniki aktywne wydalane przez 
ludzi dostają się do wody, jednak inten-
sywność tego skażenia i jego skutków nie 
została jeszcze dobrze zbadana. W nie-
dawno opublikowanym badaniu prze-
analizowano próbki z 1000 miejsc z po-
nad 100 krajów, szukając 61 aktywnych 
składników farmaceutycznych. Wyniki 
sugerują, że stężenia co najmniej jedne-
go aktywnego składnika przekroczyły 
bezpieczne poziomy dla organizmów 
wodnych w prawie 40 proc. badanych 
miejsc na całym świecie. Niektóre leki 
to substancje szkodliwie działające 
na układ hormonalny różnych orga-
nizmów, podczas gdy inne leki są po-
wiązane z opornością na środki prze-
ciwdrobnoustrojowe. Pomimo rosnącej 
świadomości nie ma systematycznego 
zgłaszania zanieczyszczenia wód spo-
wodowanych przez leki lub ich wpływu 
na zdrowie ekosystemów. Obecnie wiele 
środków farmaceutycznych wydalanych 

przez człowieka trafia bezpośrednio 
do wód lub przechodzi przez istniejące 
oczyszczalnie ścieków. A problem ten 
będzie się jeszcze powiększać.
KOPALNIA WAPIENIA, KTÓRA ZAGRAŻA ŚRODOWI-
SKU. Wody wzdłuż wybrzeża Belize to sie-
dlisko dużej populacji manatów, ryb, 
ptaków i innych dzikich zwierząt. Przy-
legające do wybrzeża wapienne wzgórza 
zwróciły uwagę Vulcan Materials, firmy 
z Alabamy, chcącej wydobywać z nich 
wapień, który ma być wysyłany do USA, 
po tym jak jej kopalnia w Quintana Roo 
została zamknięta przez meksykański 
rząd z powodu degradacji środowiska. 
Firma napotkała jednak opór społecz-
ności wobec planów kopalni i jej praw-
dopodobnych negatywnych skutków dla 
naturalnego piękna i gospodarki tury-
stycznej tego obszaru.
KONFERENCJA KLIMATYCZNA ONZ. Tegoroczna 
konferencja klimatyczna ONZ, która 
ma się odbyć w Egipcie, jest postrzega-
na przez negocjatorów i rzeczników kli-
matu w Afryce jako okazja, by wysunąć 

potrzeby kontynentu na szczyt progra-
mu. Nowa analiza pokazuje, że zamoż-
ne kraje zdecydowanie nie wywiązują 
się ze swoich zobowiązań dotyczących 
finansowania strategii radzenia sobie 
ze zmianami klimatycznymi w Afryce. 
Negocjatorzy z bloku afrykańskiego 
naciskają na osiągnięcie porozumienia 
w sprawie finansowania „strat i szkód”, 
które zostało opisane jako forma repara-
cji klimatycznych i ma zostać osiągnięte 
na konferencji.
COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA BUDOWĘ KOPALNI ZŁOTA 
NA FILIPINACH. Lokalni urzędnicy w filipiń-
skiej gminie Tampakan cofnęli pozwo-
lenie na prowadzenie działalności dla 
firmy wydobywczej Sagittarius Mines, 
Inc., która stara się zbudować na tym 
obszarze ogromną kopalnię miedzi 
i złota. Lokalni urzędnicy powołali się 
na domniemane oszustwa i wprowa-
dzenie w błąd przez firmę, zauważając, 
że sklasyfikowała się jako poszukująca 
minerałów, podczas gdy okazało się, 
że działa jako generalny wykonawca 

prac inżynieryjnych. Firma złożyła rów-
nież niedawno pozew sądowy przeciw-
ko władzom lokalnym, które starają się 
zebrać 397 mln peso (6,9 mln dolarów) 
w postaci skumulowanych podatków 
i dopłat. Lokalni aktywiści uznali cofnię-
cie zezwolenia za zwycięstwo w trwają-
cej kilkadziesiąt lat kampanii przeciwko 
kopalni.
INDONEZJA ZAKTUALIZUJE DZIAŁANIA NA RZECZ 
OCHRONY POPULARNEJ RYBY AKWARIOWEJ. Mini-
sterstwo rybołówstwa Indonezji pracuje 
nad mapą ochrony ryb o nazwie Apogon 
kardynał (Pterapogon kauderni), popu-
larnego gatunku hodowanego w akwa-
riach na całym świecie, który występuje 
tylko w wodach wokół archipelagu Bang-
gai. Ryby są łowione w dużych ilościach. 
Szacuje się, że rocznie jest to od 500 tys. 
do 900 tys. osobników i są eksportowane 
głównie do Stanów Zjednoczonych i Eu-
ropy. Archipelag Banggai jest uważany 
za dom dla największej różnorodności 
koralowców i ryb rafowych na całym 
świecie. •
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Podczas salonu samochodowego w Paryżu 
Jeep pokazał swój pierwszy w pełni elek-
tryczny model. Auto już zaczęło zjeżdżać 
z taśmy produkcyjnej fabryki w Tychach, 
ale pełnoskalowa produkcja ruszy w grud-
niu. Zamówienia w Polsce mają wystarto-
wać w listopadzie. Pewnie wówczas po-
znamy ostateczne specyfikacje i cenniki.

Avenger to pierwszy model Jeepa 
dostępny w Europie z pełnym napę-
dem elektrycznym. Ma nieco ponad 
4 m długości, co mieści go w segmencie 
B. Według Stellantis w przyszłym roku 
co piąty samochód sprzedawany w Euro-
pie ma być SUV-em segmentu B – liczba 
takich aut ma sięgnąć 2,2 mln. 

Akumulatory Avengera mają pojem-
ność 54 kWh, co ma zapewnić samocho-
dowi 400 km zasięgu w trybie miesza-
nym i 550 km w miejskim. Naładowanie 
prądu na 30 km jazdy ma trwać 3 minuty 
przy wykorzystaniu ładowarek o mocy 
100 kW. Wypełnienie przez nie akumula-
torów od 20 do 80 proc. ma zająć 24 mi-
nuty. W przypadku wykorzystania 11-ki-
lowatowego wallboxa ładowanie od zera 
do 100 proc. pojemności ma trwać  
5,5 godziny. 

Samochód napędza druga genera-
cja układu napędowego zbudowanego 
w spółce Emotors (to joint venture zało-
żone w 2018 roku przez Stellantis i Nidec 

Leroy-Somer Holding). Silnik ma moc 
115 kW, czyli 156 KM, i maksymalny 
moment obrotowy 260 Nm. Początko-
wo samochód będzie oferowany tylko 
z napędem na przednią oś, a napęd 
na wszystkie koła 4e pojawi się w póź-
niejszym terminie, podobnie jak inne 
wersje napędowe.

Przy napędzie na przednią oś system 
Selec-Terrain ma pomóc w poruszaniu 
się po polnych drogach. Chodzi głów-
nie o trzy z sześciu trybów jazdy: Śnieg, 
Błoto i Piach, dostosowujące pracę na-
pędu do charakterystyki poruszania się 
po tych nawierzchniach. Pozostałe trzy 
tryby to Normalny, Sportowy i Eco. 

Samochód będzie bogato wyposażo-
ny w systemy wspomagające kierowcę 
czy zwiększające komfort jazdy. Będzie 
wśród nich Automatic Emergency Bra-
king, który może samoczynnie zaha-
mować, jeżeli system zauważy przed 
samochodem pieszego czy rowerzystę, 
a kierowca na jego pojawienie się nie 
zareaguje. System Drowsy Driver Alert 
rozpozna senność kierowcy i ostrzeże 
go, kiedy traci on koncentrację. Stellantis 
zapowiada, że elektroniczne systemy 
wspomagania ADAS nowego Avenge-
ra mogą mu zapewnić autonomiczność 
na poziomie 2. W tym wypadku sys-
temy pomagają kierowcom utrzymać 
prędkość, odległość od poprzedzającego 

pojazdu i środek pasa w całkowicie au-
tonomiczny sposób, wspomagając ich 
w korkach czy w czasie jazdy po mieście, 
ale nie zastępują kierowcy. 

Wnętrze Avengera jest nieco wzo-
rowane na modelu Wrangler. Uwagę 
przykuwają ekrany – 10-calowy nad 
centralną konsolą i siedmiocalowy 
za kierownicą, który pełni rolę tablicy 
rozdzielczej. Część funkcji samochodu 
będzie można obsługiwać ze smartfo-
na. Jedną z nich będzie lokalizowanie  
samochodu, co ułatwi życie na parkin-
gach w centrach handlowych. Kolejną 
będzie możliwość sprawdzenia pozio-
mu naładowania akumulatorów czy 
sterowania procesem ładowania czy 
klimatyzacją.

TOYOTA WYKRYJE ZAWAŁ 
SERCA? A CZEMU NIE
Pamiętacie wypadki, w których za-

stanawiano się, co mogło spowodować 
takie, a nie inne zachowanie kierowcy? 
Czy przypadkiem nie zemdlał, czy nie 
dostał zawału serca? W ramach nowego 
pakietu badań nad bezpieczeństwem 
na drogach Toyota pracuje nad techno-
logiami, które mogłyby w stanie wykryć 
zbliżający się zawał i ostrzec kierowcę.

Zespół realizujący ten projekt zamie-
rza ustalić, czy da się wykryć u kierowcy 
zbliżające się nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia, takie jak atak serca, udar mó-
zgu czy zasłabnięcie. Naukowcy prze-
analizują informacje medyczne oraz 
dane zarejestrowane przez systemy sa-
mochodów w czasie tego typu zdarzeń, 
aby zidentyfikować fizjologiczne i be-
hawioralne sygnały, że kierowca za mo-
ment nie będzie w stanie prowadzić. 
Jeśli się to uda, systemy bezpieczeństwa 
będą mogły odpowiednio zareagować, 
na przykład zatrzymując samochód 
i włączając światła awaryjne. Ja dodał-
bym jeszcze do tego automatyczne wy-
słanie sygnału do służb ratunkowych 
i wezwanie pomocy, ale na to przyjdzie 
czas później, kiedy już sam system wy-
krywający nadejście takich zdarzeń uda 
się skonstruować.

To jeden z czterech nowych projek-
tów uruchomionych w sierpniu przez 
Toyota Collaborative Safety Research 

Center (CSRC), który rozpoczął w tym 
roku trzeci pięcioletni program ba-
dawczy nad bezpieczeństwem w ruchu  
drogowym. Toyota przeznaczyła na to  
30 mln dolarów. W kwietniu instytucja 
ta uruchomiła pierwszych dziewięć pro-
jektów z tej puli badań.

Kolejny sierpniowy projekt opiera 
się na spostrzeżeniu, że w przypadku 
wypadków drogowych jednego typu 
kobiety i mężczyźni mogą ulegać zra-
nieniom o różnym stopniu. Dotyczy 
to w szczególności uszkodzeń stawu 
skokowego. Naukowcy przeprowadzą 
eksperymenty przy użyciu wirtualnych 
manekinów THUMS, biologicznych tka-
nek i badań obrazowych stosowanych 
w medycynie, aby ustalić, w jaki sposób 
w wypadkach dochodzi do uszkodzeń 
kostki w zależności od płci i innych uwa-
runkowań fizycznych pacjentów.

Trzeci projekt skupia się na wykry-
waniu przez systemy bezpieczeństwa 
czynnego, czy kierowca jest pod wpły-
wem alkoholu lub innych substancji 
zmieniających świadomość. 

Naukowcy chcą sprawdzić, jak tech-
nologia może powstrzymać kierowców 
niezdolnych do prowadzenia przed 
stworzeniem zagrożenia dla siebie i in-
nych ludzi. Zespół ma nadzieję, że uda 
się do tego wykorzystać kamery i czuj-
niki już dziś montowane w seryjnych 
samochodach.

Ostatni projekt z nowej puli zajmie 
się tym, jak utrzymać skupienie kierow-
cy w sytuacji, gdy prowadzenie staje się 
coraz bardziej zautomatyzowane. Korzy-
stając z symulatora jazdy, inżynierowie 
opracują technologie podtrzymywania 
koncentracji u kierowcy i wspierania 
jego zaangażowania.

Toyota stworzyła Collaborative Sa-
fety Research Center w 2011 roku jako 
swój główny ośrodek badań nad bezpie-
czeństwem na drogach, realizowanych 
we współpracy z uczelniami, szpitalami 
i instytutami naukowymi. Do tej pory 
CSRC uruchomił 98 projektów badaw-
czych we współpracy z ponad 30 in-
stytucjami. W latach 2011–2022 CSRC 
otrzymał 85 mln dolarów na badania 
podstawowe.

  JAN STORA

M O T O R Y Z A C J A

Wnętrze Avengera jest nieco wzorowane na modelu Wrangler. Uwagę przykuwają ekrany – 10-calowy nad 
centralną konsolą i siedmiocalowy za kierownicą, który pełni rolę tablicy rozdzielczej

Avenger to pierwszy model Jeepa dostępny w Europie z pełnym napędem elektrycznym
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Nowy Jeep z Tychów już po prezentacji

Samochód już zaczął zjeżdżać z taśmy produkcyjnej fabryki w Tychach
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C zasem nawet niewielkie zmiany po-
trzebują długiego czasu. Ale zdarza 

się też tak, że cały proces bardzo przy-
spiesza. I tak było z Markiem, czterdzie-
stoletnim synem państwa Kozidraków, 
który jako jedyny ze swojego licznego 
rodzeństwa i kuzynostwa do tej pory się 
nie ustatkował. Bawidamek i imprezo-
wicz, ale dobry chłopak – tak zwykło się 
o nim myśleć. Marek, który nigdy nie był 
w związku dłuższym niż trzy tygodnie, 
pewnego lata stracił jednak całkiem gło-
wę dla Leny, która ku zdziwieniu wszyst-
kich nie tylko całkiem odbiegała od typu 
kobiet, którymi otaczał się wcześniej, 
ale na dodatek była uśmiechnięta, inte-
ligentna, wygadana i ładna.

Ślub miał być kameralny i szybko, 
bo za niecały miesiąc. Na dodatek na-
rzeczeni postanowili zająć się absolut-
nie wszystkim sami, a imprezę zrobić 
wbrew rodzinnym zwyczajom – skrom-
ną. No i może gdyby było tak, jak chciał 
ojciec Marka, czyli gdyby to on zajął się 
wszystkim, łącznie z hucznym przyję-
ciem zaręczynowym – cała późniejsza 
sytuacja nigdy by się nie wydarzyła.

A tymczasem cały pomysł doprowa-
dzał Kozidraków do rozpaczy. Restau-
racja za miastem, która bardziej przy-
pominała szopę zamiast eleganckiej sali 
w centrum miasta. „Kto to w ogóle mógł 
wymyślić, wstyd i hańba!” – grzmiał 
z wściekłością ojciec Marka za każdym 

razem, gdy przypominał sobie o zbliżają-
cej się rodzinnej kompromitacji. Do tego 
luźne podejście do menu i ubioru pań-
stwa młodych, jakby na złość chcieli mu 
pokazać, że nieważne, jak bardzo się 
zaharowuje, i tak sąsiedzi wezmą go 
za biedaka. I najgorsze, na weselu miało 
nie być żadnej wódki. Dramat.

Na dodatek na uroczystość zapro-
szono niewielką część rodzin z każdej 
ze stron, żadnej z licznych ciotek Marka. 
Choć Kozidrakowie w dalszym ciągu nie 
wiedzieli, jak będą się z tego tłumaczyć, 
postanowili udawać, że sytuacja ich tak-
że zaskoczyła, co zresztą nie było wiel-
kim kłamstwem. Atmosfera na weselu 
była luźna, a jedynym niezadowolonym 
był od początku ojciec Marka, choć to nie 
było dla nikogo specjalnym zaskocze-
niem. Mężczyzna zawsze miał wszystko 
pod kontrolą, a tego dnia nie miał wpły-
wu praktycznie na nic. Swoje frustracje 
wylewał więc od rana na swoją żonę, 
a ta jak zawsze znosiła to ze stoickim 
spokojem. I pewnie przez całą imprezę 
nie zdarzyłoby się nic niezwykłego, gdy-
by w pewnym momencie matki Marka 
robiącej cały wieczór wbrew sobie dobrą 
minę nie porwał do tańca ojciec chrzest-
ny Leny. Wdowiec, lekarz i flirciarz. 
Kozidrak może by to wszystko jeszcze 
zniósł, gdyby skończyło się na jednym 
tańcu, ale tak się nie stało. Nie skończyło 
się ani na drugim, ani na trzecim, ale 

na tym, że Marek nakrył własną mat-
kę cichaczem całującą się w ogrodzie 
z nowo poznanym mężczyzną. I rozpę-
tała się burza.

Doszło do szamotaniny, a w awantu-
rę zostali wplątani absolutnie wszyscy 
goście oprócz ojca Marka, który w przy-
pływie wzbierającej złości wybrał się 
taksówką po wódeczkę do najbliższego, 
ale oddalonego o dziesięć kilometrów, 
jedynego otwartego sklepu. Gdy wrócił, 
tornado powoli ustępowało – co praw-
da doszło do regularnej bójki i kolejnej 
kłótni, ale w tym wszystkim główni za-
interesowani, matka Marka i jej tanecz-
ny partner, zdołali uciec. Reszta wesela 
skupiła się na szukaniu zbiegów i na ła-
godzeniu sporu między nowożeńcami, 
którym groził błyskawiczny rozwód.

Gdy następnego ranka pył opadł, nic 
już nie było takie samo. Wszyscy się po-
obrażali, a jedyną osobą, która zupełnie 
nie wiedziała, o co chodzi, był ojciec Mar-
ka leczący kaca. Koło południa pojawiła 
się jego matka z nowym chłopakiem, 

oznajmiając mężowi, że od niego od-
chodzi i wyjeżdża na dłużej, bo musi 
wiele rzeczy przemyśleć. Z kolei Marek 
nie mógł dojść do porozumienia z Len-
ką, co doprowadziło do tego, że miesiąc 
poślubny postanowili spędzić osobno. 
I pewnie tak by się stało, gdyby do gry 
nie weszła znowu jego matka.

Kobieta wzięła syna na bok i opo-
wiedziała mu historię dziewczyny, która 
robiła dokładnie to, czego od niej ocze-
kiwano, która miała ślub, jaki jej zapla-
nowano, z mężczyzną, którego sama nie 
wybrała, która przez ponad czterdzie-
ści lat tkwiła w nieswoim życiu i która 
poprzedniej nocy postanowiła po raz 
pierwszy zachować się w sposób, którego 
nikt się nigdy nie spodziewał. I poprosi-
ła, żeby postarał się ją zrozumieć. 

I w taki sposób w niespełna dwa dni 
życie kilku osób stanęło na głowie. Nie-
poukładany imprezowicz stał się przy-
kładnym mężem, a przykładna żona 
i matka – szaloną podróżniczką i wresz-
cie zakochaną, szczęśliwą kobietą.  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Zmiany

Śmierć to temat, o którym niechętnie się 
rozmawia, choć dotyczy nas wszystkich. 
Na pogrzebach, jak podczas większości 
ważnych uroczystości, obowiązują pewne 
konwenanse, które warto znać.

Zaczynając od podstaw – czerń jest 
tradycyjnym kolorem żałoby i bezpiecz-
ną opcją kolorystyczną stroju. Jeśli jed-
nak nie jesteśmy najbliższą rodziną, 
to nie jest to jedyny kolor, który można 
wybrać. Sprawdzą się też inne ciemne 
kolory – granaty czy szarości. Ważne 
jednak, żeby pamiętać, żeby ubrać się 
skromnie i schludnie.

Choć w niektórych kulturach nie jest 
to wskazane, w Polsce na pogrzeb warto 
zabrać świeże kwiaty. Nie musi to być 
okazały wieniec – wystarczy skromna 
wiązanka kwiatów i znicze.

Przyjmowanie kondolencji bywa dla 
ludzi bardzo bolesne, więc jeśli najbliżsi 
sobie tego nie życzą – należy to uszano-
wać. Jeśli jednak prośba ta nie została 
zaznaczona, można je złożyć rodzinie 
zmarłej bądź zmarłego i jeśli to prawda 
– zapewnić, że jesteśmy z nimi. Dobrze 
jednak unikać frazesów, które mogą 
uchodzić za brak wrażliwości, a także 
nie dopytywać, jak czują się bliscy. Tak 
jak w wielu sytuacjach warto kierować 
się taktem i empatią. Odpowiednim wy-
razem sympatii może być jednak drobna 
pomoc, jak zaproponowanie transportu, 
przyniesienie obiadu czy pomoc przy 
psie. W takich sytuacjach warto zapytać 

wprost, czy ktoś nie potrzebuje kon-
kretnej pomocy, ale należy przemyśleć 
propozycję, żeby nie składać pustych 
obietnic.

Na pogrzeby można zabierać dzieci, 
ale jeśli są one małe, lepiej trzymać się 
z boku, żeby w razie potrzeby łatwo móc 
się nieco oddalić. Taka sytuacja może 
być także stresująca dla dzieci, z którymi 
warto wcześniej porozmawiać o tym, 
czego mogą się spodziewać i co będzie 
się wydarzać podczas uroczystości.

Pogrzeb i uroczystości po nim nie 
są właściwymi miejscami do robienia 
zdjęć, nawet jeśli spotykamy dawno nie-
widzianych krewnych czy znajomych. 
Nie jest to też okazja do hucznego świę-
towania. Absolutnie konieczne jest tak-
że wyciszenie, a najlepiej wyłączenie 
telefonu.

Po wszystkim – warto pamiętać o bli-
skich zmarłego i zatroszczyć się o nich 
w tygodniach po pogrzebie. HK

Dzień po przebiegnięciu maratonu znany 
dziennikarz Tomasz Lis doznał czwarte-
go udaru. Informację o tym zamieścił na  
Twitterze, już ze szpitala. 

Udar mózgu jest najpoważniejszą 
chorobą naczyniową mózgu i polega 
na zamknięciu drogi dopływu krwi 
do określonego rejonu tkanki mózgowej. 
Stanowi trzecią najczęstszą przyczynę 
zgonów i główny powód niesprawności 
u osób powyżej 40. roku życia. W Polsce 
rocznie dosięga około 70 tys. osób, z cze-
go aż 30 tys. umiera w ciągu miesiąca. Ci, 
którym udaje się przeżyć ostrą fazę cho-
roby, wymagają zwykle opieki bliskich 
ze względu na występujący po udarze 
niedowład kończyn bądź częściowy pa-
raliż ciała.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY UDARU? Istotnymi 
czynnikami zwiększającymi ryzyko uda-
ru są migotanie przedsionków i wady 
zastawkowe serca. Ryzyko zwiększa się 
dwukrotnie co 10 lat, od 55. roku życia. 
Udar częściej występuje u mężczyzn. Nie 
bez znaczenia są predyspozycje rodzin-
ne i genetyczne.

JAK ROZPOZNAĆ ATAK? Najczęstsze ob-
jawy w tzw. ostrej fazie udaru mózgu 
to objawy motoryczne, czyli niedowłady 
kończyn, ręki lub nogi, albo jednocze-
śnie górnej i dolnej kończyny, najczę-
ściej po tej samej stronie. Objawem jest 
także asymetria dolnej części twarzy 
w zakresie ust – kącik ust jest obniżony 
po jednej stronie, fałd nosowo-wargowy 

wygładzony. Kolejnym objawem świad-
czącym o tym, że mamy do czynienia 
z udarem mózgu, są zaburzenia mowy 
i problemy z porozumiewaniem się. Rza-
dziej występują takie objawy jak podwój-
ne widzenie. Czasami mogą wystąpić 
zawroty głowy, zaburzenia równowagi 
i chodu.

CZY UDAR MOŻNA LECZYĆ? Standardem 
leczenia udaru niedokrwiennego mó-
zgu są leki trombolityczne. Leki te akty-
wują trombolizę, czyli „rozpuszczanie” 
skrzepu powodującego niedokrwienie 
mózgu. Terapię należy rozpocząć w try-
bie nagłym, najszybciej jak możliwe, 
w trakcie tzw. okna terapeutycznego, 
które dla obecnie stosowanego leku rt-PA 
podawanego dożylnie wynosi do trzech 
godzin od pierwszych objawów udaru 
mózgu. Odpowiednio wcześnie podjęte 
leczenie umożliwia całkowite odwró-
cenie skutków udaru mózgu, zaś chory 
może powrócić do pełnej aktywności 
bez żadnych defektów neurologicznych. 
Rehabilitacja po udarze może trwać parę 
tygodni, miesięcy lub lat. 

  •

Z D R O W I E
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Przyjmowanie kondolencji bywa dla ludzi bardzo 
bolesne, więc jeśli najbliżsi sobie tego nie życzą  
– należy to uszanować
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Krzyżówka panoramiczna nr 21
INFLACJA WE WRZEŚNIU WYNIOSŁA 17,2 PROC. 
To więcej, niż przewidywali ekonomiści, 
i najwięcej od lutego 1997 roku. Najbar-
dziej drożały nośniki energii, szczególnie 
opał. Ich ceny wzrosły o 44,2 proc. rok 
do roku, po zwyżce o 40,3 proc. w sierp-
niu (o 156,9 proc. r/r). Ceny prądu są re-
gulowane, więc nie zmieniają się z mie-
siąca na miesiąc. Przyspieszenie inflacji 
spowodowały też ceny żywności i napo-
jów bezalkoholowych, które podskoczyły 
we wrześniu o 19,3 proc. r/r, po zwyżce 
o 17,5 proc. w sierpniu. 
POLACY MAJĄ NIEWIELKIE OSZCZĘDNOŚCI. Około 
27 proc. posiada oszczędności między  
10 a 50 tys. złotych – wynika z bada-
nia United Surveys. Natomiast między 
1 tys. a 5 tys. złotych to oszczędności 
12,2 proc., a niespełna 9 proc. odłożyło 
poniżej 1 tys. złotych. Mniej niż 8 proc. 
zgromadziło 50–100 tys. złotych, zaś 
oszczędności do 1 mln złotych posia-
da 6 proc. Polaków. Pół procent można 
określić mianem milionerów. Najwięcej 
oszczędności mają emeryci i osoby mię-
dzy 18. a 29. rokiem życia. Najmniej naj-
młodsi i 50-latkowie. 20 proc. Polaków 
oszczędza regularnie, 47 proc. nieregu-
larnie, a jedna trzecia wcale. 

PORANNA KAWA JUŻ WKRÓTCE MOŻE BYĆ  
SYNONIMEM LUKSUSU. Urząd statystyczny 
Unii Europejskiej przewiduje, że w nie-
dalekiej przyszłości drastyczny wzrost 
cen kawy może spowodować, że ten co-
dzienny rytuał będzie dostępny tylko 
dla zamożnych osób. Wpływ na tę sy-
tuację ma przede wszystkim kryzys kli-
matyczny i coraz ostrzejsze susze, które 
są główną przyczyną zmniejszających 
się zbiorów kawy w Brazylii i Wietna-
mie. Oba państwa są liderami pod wzglę-
dem rocznego wolumenu produkcji 
i eksportu odpowiednio ziaren arabiki 
i robusty, dwóch najpopularniejszych 
kaw na świecie, a drastycznie uszczu-
plone w tym roku plony doprowadziły 
do eksplozji cen.   •

Po 100 latach nieobecności legendar-
ne piwo wraca do Bełchatowa. Najstarsi 
mieszkańcy miasta mają w pamięci opo-
wieści swoich dziadków o tym, jak kosz-
towali lokalnego browaru podczas wspól-
nych biesiad, pikników czy w lokalach. 
Wyjątkowy smak, barwa i aromat złotego 
trunku wracają do górniczego miasta pod 
szyldem Browaru Rodziny Hellwigów. 

Bełchatowski 
browar rozpoczął 
działalność w 1887 
roku, gdy do miasta 
przybyła z Bawarii 
rodzina Hellwigów. Potomek żołnierza 
napoleońskiego Henryk Hellwig kupił 
dworek razem z otaczającym parkiem. 
W sąsiedztwie zabudowań dworskich 
postawił niewielki browar, który roz-
sławił miasto w całej guberni piotrkow-
skiej. Według kronik w 1899 roku browar  
Hellwigów warzył 10 tysięcy wiader 
rosyjskich, co dawałoby 123 tys. litrów 
piwa, które podobno miało bawarską 
nutę. W browarze stosowano najnowo-
cześniejsze ówcześnie metody – miesza-
dła zacierały zmielony słód, po filtracji 
zacier trafiał do kotła, gdzie po dodaniu 
chmielu był właściwie gotowany. 

Nieźle prosperujący browar prze-
stał działać podczas pierwszej wojny 
światowej, w trakcie której został zde-
wastowany. Po wojnie przerobiono go 
na małą elektrownię, która zasilała 

w prąd pobliski dworek i uliczne 
latarnie w Bełchatowie. Po 100 la-
tach, dzięki staraniom lokalnych 
patriotów, historyków i domo-
wych piwowarów, znów będzie moż-
na napić się lokalnego bełchatowskiego 
piwa, zarówno jasnego, jak i ciemnego. 
Na jego etykiecie widnieć będzie szkic 
historycznego dworku.

ZAKŁAD KAPUTT
Ostatnio niemiecka branża piwowar-

ska ogłosiła podwyżkę cen piwa. To nie 
koniec złych wiadomości dla tamtej-
szych piwoszy – jeden z największych 
koncernów, grupa Radeberger, w reakcji 
na kryzys energetyczny zamyka produk-
cję w zakładzie we Frankfurcie nad Me-
nem. Na początku skutki niedoboru gazu 
i wynikających z nich wysokich kosz-
tów energii i produkcji odczuły głównie 
mniejsze firmy z południowych Niemiec. 
Wielkie koncerny, w tym Radeberger, 
najpierw chciały złagodzić skutki kryzy-
su kolejnymi podwyżkami cen piwa, ale 
od tego nie przybywało dwutlenku węgla 
w magazynach. W browarze we Frank-
furcie warzone są marki znane w całych 
Niemczech – Dortmunder Kronen, All-
gäuer Büble, Kölsch, Binding i Schöffeho-
fer. Ostatnie piwo ma zostać tam rozlane 
w październiku 2023 roku. Pocieszającą 
wiadomością jest to, że produkcja piwa 
zostanie przeniesiona do innych 13 za-
kładów grupy na terenie Niemiec.

RYBNIK W KATOWICACH

EMCEK Meet & Eat, bistro 
w Międzynarodowym Centrum 

Kongresowym w Katowicach, stanowi 
symbol przemian gospodarczych zacho-
dzących na Śląsku. Dawniej znajdowa-
ła się tu kopalnia, teraz organizuje się 
duże wydarzenia biznesowe, kulturalne 
i społeczne, które przyciągają gości z ca-
łego świata. 

Mimo kroczenia z duchem czasu 
jego władze nie zapominają o pielę-
gnowaniu śląskiej tożsamości. Do po-
dobnych tradycji odwołuje się Browar 
Rybnik – grupa lokalnych przedsię-
biorców chciała nawiązać do długiej 
historii warzenia piwa w tym mieście, 
na bazie dawnych receptur, ale wpisu-
jąc się w aktualne trendy i standardy. 
Współpraca obu firm wydaje się więc 
naturalna. W katowickim EMCEK-u nie-
długo znajdą się więc piwa z Rybnika. 
Z kolei dla browaru podjęcie współpra-
cy z bistrem w MCK oznacza wypłynię-
cie na szersze wody – do Katowic, stolicy 
województwa śląskiego. Wcześniej piwa 
te były dostępne głównie w sklepach 
i lokalach miast i gmin Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego. 
Górny Śląsk jest regionem o wielowie-
kowych tradycjach piwowarskich, wła-
ściciele browaru wierzą więc, że klienci 
w Katowicach docenią ich piwa. 
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
JAKA MUZYKA, TAKA OCHOTA.
Nagrodę wylosowała: SYLWIA JERUZOL.
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Powrót na stulecie
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