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W Knurowie o bezpieczeństwie
Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu 
do spraw transformacji spółek ener-
getycznych i górnictwa węglowego, 
odwiedził najstarszą kopalnię Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. W Ruchu 
Knurów, który istnieje od 1903 roku, 
minister razem z Tomaszem Cudnym, 
prezesem JSW, spotkał się z dyrek-
cją kopalni, górnikami pracującymi 
w ścianie 6 oraz przedstawicielami 
strony społecznej. 
  STRONA 5

Metan wykończy kopalnie?
Metan – energetyczne bogactwo, ale 
i śmiertelne zagrożenie w kopalniach  
– za kilka lat może przysporzyć gór-
nictwu kłopotów również w sferze 
ekonomii. 

STRONA 6

Zanieczyszczenie hałasem  
– udręka współczesnych miast
Wśród tematów zanieczyszczenia 
plastikiem, wylesiania czy zmie-
niającego się klimatu i katastrofy 
ekologicznej często ignorowane jest 
zanieczyszczenie hałasem. Czym 
jest, skąd się bierze i jakie niesie 
konsekwencje? 
� STRONA 9

CZĘSTOCHOWA. Prosili o bezpieczną pracę, zdrowie i pomyślność dla branży

Górnicza pielgrzymka
Już po raz 32. górnicy z całej Polski przyszli z intencjami do Matki Boskiej Częstochowskiej.  

Prosili między innymi o bezpieczną pracę, zdrowie i pomyślność dla branży.  
Organizatorem pielgrzymki – która odbyła się 20 listopada – był Krajowy Sekretariat Górnictwa 

i Energetyki NSZZ Solidarność. Wśród pielgrzymujących byli szefowie spółek górniczych 
i działających w sektorze wydobywczym oraz członkowie związków zawodowych.  
Pielgrzymka rozpoczęła się od zbiórki przy kościele św. Barbary w Częstochowie.  

Stamtąd górnicy-pielgrzymi w towarzystwie pocztów sztandarowych 
i Górniczej Orkiestry Dętej Bytom wyruszyli na Jasną Górę.  

Najpierw złożyli kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 
a potem udali się na drogę krzyżową prowadzącą po Wałach Jasnogórskich. 
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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej:  
– Metale ziem rzadkich mają kluczowe  
zastosowania w transformacji  
energetycznej, produkcji  
samochodów elektrycznych  
czy wysokich  
technologiach.
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Uruchomić wyobraźnię

Eksperci z Instytutu Badań Strukturalnych w raporcie 
dotyczącym zatrudnienia w spółkach okołogórni-

czych zidentyfikowali ponad 1050 firm współpracują-
cych ze spółkami górniczymi z terenu województwa 
śląskiego. W samym województwie ponad 51 tys. miejsc 
pracy znajduje się w firmach powiązanych z górnic-
twem. Bezpośrednio zależy od niego 21 tys. miejsc pra-
cy w tych firmach. Chociaż w Katowicach jest najwięcej 
firm okołogórniczych, to największe znaczenie dla 
lokalnych rynków pracy mają firmy z Jastrzębia-Zdro-
ju, Rybnika i z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jakie 
wnioski z tej analizy wyciągają eksperci? Ich zdaniem 
oddziaływanie sektora górniczego na zatrudnienie 
w innych sektorach gospodarki jest słabsze niż szacunki 
pojawiające się w debacie publicznej. 

Moim zdaniem eksperci popełnili błąd. Oszacowali 
miejsca pracy w firmach formalnie współpracują-

cych z górnictwem, a pominęli cały sektor usług i han-
dlu, który funkcjonuje dzięki temu, że rodziny górnicze 
korzystają z ich oferty. To nie przypadek, że w woje-
wództwie śląskim są nie tylko dzielnice, ale całe mia-
sta, które popadły w biedę, bo została zlikwidowana 
kopalnia, która dawała zatrudnienie. Poznikały sklepy, 
zakłady usługowe, kawiarnie, restauracje, piwiarnie 
i wiele innych lokalnych przedsięwzięć gospodarczych. 

Z pensji górnika żyje jego rodzina. To olbrzymia rzesza 
konsumentów. Dlatego od lat pojawiające się w pu-

blicystyce informacje o tym, że jedno miejsce pracy 
w górnictwie utrzymuje cztery miejsca pracy w otocze-
niu, są bardziej zbliżone do rzeczywistości niż dane eks-
pertów z Instytutu Badań Strukturalnych, którzy bardzo 
zawęzili analizowany obszar. Na koniec proponuję, aby 
z okazji Barbórki uruchomić wyobraźnię. Proszę sobie 
wyobrazić, że w regionie jastrzębskim z dnia na dzień 
znikają kopalnie, i odpowiedzieć sobie na proste pyta-
nie: Jaka wtedy będzie sieć sklepów, zakładów usługo-
wych łącznie z warsztatami samochodowymi i siecią 
sprzedaży samochodów używanych?  •

Spotkanie z prezesem PiS
Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, 

przedostatni weekend listopada spędził pracowicie 
na Śląsku. Był między innymi w Jastrzębiu-Zdroju. 
Razem z nim w spotkaniu z mieszkańcami naszego 
miasta wziął udział premier Mateusz Morawiecki. 
Na szczególną uwagę zasługują wypowiedzi Jarosława 
Kaczyńskiego na temat umowy społecznej dotyczącej 
transformacji górnictwa i regionu śląskiego. Od kilku 
miesięcy trwa dyskusja na temat ewentualnej zmiany 
zapisów tej umowy. Chodzi przede wszystkim o tempo 
wygaszania kopalń. Dlaczego ten temat się pojawił? Po-
nieważ Rosja napadła na Ukrainę, wojna na wschodzie 
spowodowała kryzys energetyczny i okazuje się, że wę-
giel stał się towarem bardzo poszukiwanym.  – Jeszcze 
w tej chwili nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie 
na to pytanie – powiedział Kaczyński. Mówiąc o wy-
powiedzeniu umowy, prezes PiS miał na myśli takie 
zmiany jej zapisów, które spowodowałyby na przykład 
wydłużenie eksploatacji węgla w niektórych kopalniach 
i wzmocnienie znaczenia węgla w dochodzeniu do go-
spodarki zeroemisyjnej. 

Jednocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowie-
dział, że o przyszłości Śląska traktuje nie tylko umowa 

społeczna. PiS ma także propozycje służące rozwojowi 
regionu. – W sejmie jest już złożona stosowna ustawa 
– powiedział Jarosław Kaczyński. – To będzie ustawa, 
która pozwoli uzyskiwać bardzo duże środki, żeby 
na Śląsku powstawało bardzo dużo przedsiębiorstw, 
i od tego programu nie ma już odwrotu – podkreślił 
prezes PiS. – Jestem przekonany, że przed Śląskiem jest 
piękna przyszłość, ale jeden warunek, władza Prawa 
i Sprawiedliwości – dodał.

Koncentruję się na wątku górniczym tego spotkania, 
bo przez ostatnie miesiące temat górnictwa jest ana-

lizowany przy okazji wielu debat na temat gospodarki 
i energetyki w czasach olbrzymiego konfliktu za naszą 
wschodnią granicą. Niestety ta wojna dotyczy także 
nas.   •

F E L I E T O N

Wróżenie z węgla
Okolice Barbórki, czyli idealny czas na wróżenie o tym, 
co dalej będzie się działo z górnictwem. Gdyby warunki 
były przewidywalne, obecny renesans wydobycia po-
trwałby dwa–trzy lata. Po tym czasie, gdy nowe inwesty-
cje w nie dadzą efekt, a górnictwo zacznie zaspokajać 
potrzeby krajowe, spadłoby zapotrzebowanie na węgiel. 
Zadziałałyby odbijające się na cenie energii opłaty za CO2 
oraz za metan. 

Tylko że warunki przewidywalne nie są.
Rzetelnie realizowany od 2015 roku program li-

kwidowania kopalń jako rozwiązanie przejściowe 
przewidywał zastępowanie węgla gazem. Gdy brakło 
węgla z Rosji i gazu (także z Rosji), rząd zareagował 
skutecznie, jednak nie wpłynęło to na rozjaśnienie 
sytuacji. W efekcie nie bardzo wiadomo, jak pojmo-
wać wygłoszone po wspólnej karczmie Solidarności 
i przedstawicieli rządu słowa rzecznika związku, że or-
ganizacja protestuje nie przeciw rządowi, tylko przeciw 
sytuacji w ogóle.

Jedynym, co zostaje, są obietnice szybkiego ruszenia 
z budową elektrowni atomowych, rozbudowy stabil-
nych systemów OZE, masowego stawiania magazynów 
energii oraz przestawienia gospodarki na korzystanie 
z wodoru. 

A jeśli chodzi o węgiel – rozwijanie albo nierozwi-
janie jego wydobycia. 

Nie popisała się w tych kwestiach także opozycja, 
pokazując, że najważniejsze to być przeciw. Nie ma wę-
gla – źle, jest węgiel – też źle. Likwiduje się paleniska 
węglowe – źle, przedłuża ich funkcjonowanie – znowu 
źle. I zero pomysłu, jak chce rozwiązać ten problem, 
jeśli przejmie władzę.

Przy czym nie jest to tylko problem polski. W drugiej 
połowie listopada, przedstawiając możliwe zyski i kosz-
ty reaktywacji już zamkniętych kopalń, Czesi ocenili, 
że w perspektywie długofalowej odtwarzanie górnictwa 
im się nie opłaca. ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

TEGOROCZNE WYDATKI JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ na bez-
pieczeństwo i higienę pracy przekroczą 1 mld złotych 
– poinformowała spółka przy okazji wizyty wicemini-
stra aktywów państwowych Piotra Pyzika w kopalni 
Knurów-Szczygłowice. Tylko w tym zakładzie roczne 
nakłady na BHP to ponad 100 mln złotych.

W WYROBISKACH LIKWIDOWANEJ KOPALNI WIECZOREK W KA-
TOWICACH, 630 metrów pod ziemią, wykryto pożar en-
dogeniczny. Rozpoczęła się akcja przeciwpożarowa 
polegająca na przygotowaniu zagrożonego rejonu 
do izolacji. Bezpiecznie wycofano trzech pracowników. 
Nie było konieczności użycia aparatów ochronnych czy 
ucieczkowych.

102 PRACOWNIKÓW ZOSTAŁO 17 LISTOPADA WYCOFANYCH Z KOPAL-
NI PNIÓWEK W PAWŁOWICACH po tym, gdy kopalniane urządze-
nia wykryły wzmożone wydzielanie metanu. Ze strefy 
bezpośredniego zagrożenia ewakuowano trzy osoby. 
Nikomu nic się nie stało.

RZĄD PRACUJE NAD AKTUALIZACJĄ POLITYKI ENERGETYCZNEJ – 
poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. Aktualizacja 
ma zakładać większą elastyczność, jeśli chodzi o przy-
szłe wydobycie i wykorzystanie węgla. Chodzi o to, żeby 
„paliwem przejściowym w większym zakresie mogło 
być wydobycie węgla i żeby to paliwo było używane 

do produkcji energii elektrycznej w zakresie szerszym, 
niż dotychczas jest to zapisane w strategii” – tłumaczył 
rzecznik na konferencji prasowej.

W ZWIĄZKU Z EKSPLOZJĄ RAKIETY W PRZEWODOWIE Solidar-
ność odwołała planowany na 17 listopada protest 
w Warszawie. W tym dniu z przedstawicielami „S” 
spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowa-
no o powołaniu wspólnego zespołu roboczego, który 
ma wypracować rozwiązania dotyczące między innymi 
powstrzymania wzrostu cen energii, wprowadzenia 
emerytur stażowych i podniesienia wynagrodzeń w sfe-
rze finansów publicznych.

BEZ FINANSOWANIA WĘGLA KOKSOWEGO nie będzie transfor-
macji klimatycznej Europy – przekonywali przedstawi-
ciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej podczas Kongresu 
Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w War-
szawie. Wiceprezes spółki Robert Ostrowski podkre-
ślał, że plany rozwojowe JSW wymagają stabilnego 
finansowania.

MIĘDZYNARODOWY RYNEK WĘGLA, mimo wciąż napiętych 
fundamentów będących konsekwencją inwazji Rosji 
na Ukrainę, najwyraźniej w październiku wszedł w fazę 
tzw. korekty – mimo iż w ujęciu rocznym ceny większo-
ści gatunków węgla, zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku, 

jak i Atlantyku, osiągały poziomy dotychczas nienoto-
wane, znacznie przekraczające 300 dolarów za tonę 
– wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu.

POLSKA ENERGETYKA POWINNA OPIERAĆ SIĘ NA WĘGLU do czasu 
powstania innego, stabilnego źródła energii – przekonu-
ją politycy Solidarnej Polski. Lider tego ugrupowania, 
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zapowiedział 
w Katowicach, że jego partia będzie wnosić na Radzie 
Ministrów o uruchomienie uzasadnionych ekonomicz-
nie inwestycji w nowe złoża. Działacze SP złożyli kwiaty 
przed Krzyżem-Pomnikiem przy kopalni Wujek.

JEDEN Z SYMBOLI ZABRZA, POMNIK BRACI GÓRNICZEJ, ZOSTAŁ 
ODNOWIONY i przeszedł konserwację – poinformowało 
Muzeum Górnictwa Węglowego, na którego działce stoi 
monument. Przed czterema laty miasto zdecydowało 
o przebudowie pomnika, który wcześniej upamięt-
niał Wincentego Pstrowskiego, by uchronić go przed 
dekomunizacją.

W RAMACH PROGRAMU KOLEJ PLUS PODPISANO UMOWĘ dotyczą-
cą odbudowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju 
z Katowicami. Jastrzębie to największe miasto w Polsce 
bez dostępu do kolei. Przywrócenie połączenia ma kosz-
tować pół miliarda złotych. Podróż pociągiem do stolicy 
województwa potrwa nieco ponad godzinę. •
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Jastrzębska Spółka Węglowa przygotowu-
je plany likwidacji pola pożarowego i za-
wężenia wielkości otamowanego rejonu 
kopalni Pniówek, gdzie siedem miesięcy 
temu po serii wybuchów metanu zginę-
ło 16 górników i ratowników górniczych. 
Ciała siedmiu ofiar wciąż są za tamami, 
które odcięły rejon katastrofy od pozo-
stałych wyrobisk. 

– Przygotowany został plan działań 
ukierunkowanych na możliwość zli-
kwidowania pola pożarowego. Z tym 
wiąże się propozycja zawężenia rejonu 
otamowanych wyrobisk, będąca pierw-
szym etapem działań zmierzających 
do poszukiwania zaginionych po kata-
strofie górników. Podjęcie tych działań 
wymaga akceptacji Okręgowego Urzędu 
Górniczego oraz przygotowania szczegó-
łowego planu akcji ratowniczej, bowiem 
wszystkie prace w tym rejonie muszą 
być wykonywane na zasadach takiej ak-
cji – wyjaśnia rzecznik JSW Tomasz Sie-
mieniec. Obecnie większość wskaźników 

wskazuje na możliwe wygaśnięcie poża-
ru, jednak temperatura w otamowanym 
rejonie prawdopodobnie wciąż jest wy-
soka, powyżej 200 stopni Celsjusza. 

– Otamowany obszar jest bardzo 
duży. Akcja poszukiwawcza byłaby 
utrudniona ze względu na duże odle-
głości i trudne warunki mikroklima-
tyczne. Należy zatem doprowadzić 
do stanu, w którym skrócimy drogi pene-
tracji i stworzymy ratownikom warunki 
do bezpiecznego działania. To oznacza 
przesunięcie tam do chodników ograni-
czających otamowany rejon do ściany 
i chodników przyścianowych – mówi wi-
ceprezes Wyższego Urzędu Górniczego 
Krzysztof Król, który jest też przewodni-
czącym specjalnej komisji wyjaśniają-
cej przyczyny i okoliczności katastrofy 
w Pniówku. 

Obecnie trudno przewidzieć, kiedy 
będzie możliwe wejście w rejon kata-
strofy, by odnaleźć zaginionych. Można 
przypuszczać, że nastąpi to najdalej wio-
sną przyszłego roku. MH

Kopalnia Pniówek

Przygotowania do 
wznowienia akcji 

16. rocznica katastrofy w kopalni Halemba
Tragicznie zmarłych przed 16 laty górników 21 listopada upamiętnili ich bliscy, koledzy, władze 
miasta, przedstawiciele kopalni Ruda i PGG SA oraz związkowcy. 21 listopada 2006 roku około 
godziny 16.00 w kopalni Halemba w pokładzie 506, na głębokości 1030 m doszło do jednego 
z najtragiczniejszych wypadków w historii polskiego górnictwa. Podczas prac likwidacyjnych 
wybuchł metan i pył węglowy, w wyniku czego zginęły 23 osoby.

  •

U
RZ

ĄD
�M

IA
ST

A�
RU

D
A�

ŚL
ĄS

KA

M I G A W K A



A K T U A L N O Ś C I1 – 1 5 � G R U D N I A � 2 0 2 24

Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu do  
spraw transformacji spółek energetycz-
nych i górnictwa węglowego, odwiedził 
najstarszą kopalnię Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. W Ruchu Knurów, który  
istnieje od 1903 roku, minister razem  
z Tomaszem Cudnym, prezesem Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, spotkał się z dy-
rekcją kopalni, górnikami pracującymi 
w ścianie 6 oraz przedstawicielami strony 
społecznej. 

Głównymi tematami spotkania w Ru-
chu Knurów było bezpieczeństwo pra-
cowników oraz perspektywy rozwoju 
kopalni. Jarosław Twardokęs, dyrektor 
Kopalni Knurów-Szczygłowice, zwrócił 
uwagę, że dla władz Spółki bezpieczeń-
stwo pracowników jest priorytetem, 
a JSW nie ogranicza środków na odpo-
wiednie wyposażenie i zabezpieczenie 
pracowników oraz na zwalczanie za-
grożeń. – Tylko w tym roku Spółka wyda 
na BHP ponad miliard złotych. W samej 
kopalni Knurów-Szczygłowice kwota 
ta sięgnie ponad 100 mln złotych – po-
wiedział Jarosław Twardokęs, dyrektor 
Kopalni Knurów-Szczygłowice. 

Podczas spotkania minister Piotr 
Pyzik zapoznał się z prowadzonymi 

w kopalni inwestycjami, które otwiera-
ją przed zakładem dalsze perspektywy 
rozwoju, między innymi poprzez pozy-
skanie zasobów złóż węgla koksowego. 
Przeanalizowano problemy, jakie napo-
tyka JSW w związku z planami posze-
rzenia swojej bazy zasobowej, co dla 
spółki górniczej jest warunkiem dalsze-
go funkcjonowania. – Głównym proble-
mem spółek górniczych jest przekona-
nie władz samorządowych do akceptacji 
prowadzenia działalności wydobywczej 
– powiedział podczas spotkania Tomasz 
Cudny, prezes JSW SA.

Po prezentacji minister w towarzy-
stwie prezesa Spółki i dyrektora kopalni 
zjechał na poziom 650 metrów do ścia-
ny 6 w pokładzie 401/2, aby osobiście 
sprawdzić, w jakich warunkach pracują 
górnicy. 

Po rozmowach z górnikami pracu-
jącymi w ścianie Piotr Pyzik wyjechał 
na powierzchnię, gdzie w towarzystwie 
prezesa Cudnego spotkał się z przedsta-
wicielami strony społecznej. – Głównym 
tematem naszych rozmów było bezpie-
czeństwo pracy oraz sprawy dotyczące 
ujednolicenia systemu płac we wszyst-
kich kopalniach Spółki. Ponadto strona 
społeczna przedstawiła interesujący 

pomysł zatrudniania w kopalniach JSW 
młodych fachowców, których w górnic-
twie za jakiś czas może zacząć brako-
wać – powiedział pełnomocnik rządu 
do spraw transformacji spółek energe-
tycznych i górnictwa węglowego.

Po wizycie w kopalni minister udał 
się z wizytacją do pobliskiej spółki Hal-
dex, z którą JSW współpracuje między 
innymi przy produkcji granulatu energe-
tycznego oraz remoncie urządzeń.

MAT. PRAS. JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa

W Knurowie o bezpieczeństwie

Głównymi tematami spotkania w Ruchu Knurów było bezpieczeństwo pracowników oraz perspektywy  
rozwoju kopalni
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– Bezpieczeństwo energetyczne jest nie-
słychanie ważne. Stąd patrzymy dzisiaj 
na Śląsk, na politykę klimatyczną nieco 
inaczej, niż patrzyliśmy wtedy, kiedy za-
wierana była umowa społeczna. Nie go-
rzej, tylko lepiej. Nie bardziej pesymistycz-
nie, ale bardziej optymistycznie – mówił 
prezes PiS Jarosław Kaczyński, który w ra-
mach objazdu kraju 19 listopada zagościł 
w Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju. 

Dzień później w Gliwicach potwier-
dził, że terminy likwidacji kopalń,  
które zgodnie z umową społeczną 
na większą skalę miałyby być zamyka-
ne od 2034 roku, trzeba będzie na nowo 
przemyśleć. – Do 2034 roku jeszcze tro-
chę czasu zostało, nawet sporo. To trze-
ba będzie jeszcze raz przeanalizować. 
I trzeba będzie tutaj wykazywać wobec 
partnera europejskiego duże zdecydowa-
nie. Musimy być zabezpieczeni, a czas, 
w którym będziemy zabezpieczeni przez 
energię atomową, z dzisiejszego punktu 
widzenia jest jeszcze odległy – wyjaśnił 
polityk. W gronie uczestników śląskich 
spotkań z liderem PiS nie brakowało 
ludzi w górniczych mundurach, wśród 
nich posłów, między innymi Grzegorza 
Matusiaka i Adama Gawędy.

20 MILIARDÓW  
URATOWAŁO GÓRNICTWO

Jarosław Kaczyński ocenił, że pod-
pisana w maju zeszłego roku umowa 
społeczna dobrze wpisała się w czas, 
kiedy była zawierana, jednak dziś sy-
tuacja jest inna, co rodzi wielkie znaki 
zapytania. – Czy w ogóle należy likwido-
wać przemysł górniczy? Czy w obecnej 
sytuacji, która obejmuje w wielkiej mie-
rze kryzys energetyczny, tamte decyzje, 
tamte zapowiedzi są jeszcze aktualne? 
Co najmniej trzeba się nad tym zastano-
wić – powiedział prezes PiS, zaznacza-
jąc, że sytuacja każdego kraju jest dobra 
wtedy, kiedy ma własne źródła energii 
i własne surowce. 

– Jeżeli chodzi o Polskę, to tym wła-
snym surowcem jest właśnie węgiel. 
Tu jest sfera wielkiego pytania, na które 
my w tej chwili – jeżeli chcemy być od-
powiedzialni – odpowiedzieć do końca 
nie możemy – przekonywał w Katowi-
cach Kaczyński. – Dziś jest tutaj wielki 
znak zapytania, bo jest problem naszej 
suwerenności i bezpieczeństwa ener-
getycznego w razie kryzysu. Dziś świat 
się rozchwiał, kryzysy różnego rodza-
ju są możliwe i trzeba taki zapas mieć 

– mówił dzień później w Gliwicach.  
– Elektrownie węglowe mają to do  
siebie, że są pewne i stosunkowo pro-
ste. Krótko mówiąc, ten problem musi-
my postawić – podsumował prezes PiS. 
Poinformował, że na ratowanie upada-
jących w 2015 roku spółek węglowych 
rząd Zjednoczonej Prawicy wydał około 
20 mld złotych z budżetu państwa oraz 
ze środków firm energetycznych.

– Czy w ogóle należy likwidować 
przemysł górniczy? Czy w obecnej 
sytuacji, która obejmuje 
w wielkiej mierze kryzys 
energetyczny, tamte decyzje, 
tamte zapowiedzi są jeszcze 
aktualne? Co najmniej trzeba się 
nad tym zastanowić – powiedział 
prezes PiS, zaznaczając, 
że sytuacja każdego kraju jest 
dobra wtedy, kiedy ma własne 
źródła energii i własne surowce. 

FUNDUSZ POMOŻE 
W TRANSFORMACJI

Prezes przypomniał, że w Sejmie jest 
już projekt ustawy o Funduszu Transfor-
macji Śląska – to również zobowiązanie 
wynikające z umowy społecznej. Dzięki 
funduszowi powstanie służący regiono-
wi stały mechanizm finansowy, z corocz-
nym wkładem państwa oraz udziałem 
między innymi Banku Gospodarstwa 
Krajowego, Polskiego Funduszu Rozwoju 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Bę-
dzie można stworzyć stały mechanizm 
finansowania opłacalnych inwestycji 
– powiedział prezes PiS, zastrzegając, 
że chodzi o przedsięwzięcia oparte 
na zasadach rynkowych. – Takie, które 
będą czyniły ze Śląska – już na nowy 
sposób, nie tylko w oparciu o węgiel – 
centrum przemysłowe Polski. Centrum 
przemysłowe Polski, którym Śląsk trady-
cyjnie był. Nam naprawdę chodzi o to, 
żeby ta tradycja została podtrzymana 
– zapewniał w Gliwicach lider Prawa 
i Sprawiedliwości, nawiązując do pięk-
nych śląskich tradycji oraz etosu ciężkiej 
pracy, z której słynie region.

MH

Umowa społeczna dla górnictwa do weryfikacji?

Nie gorzej, tylko lepiej
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Unijny projekt uderza w górnictwo

Metan wykończy kopalnie?
Metan – energetyczne bogactwo, ale 
i śmiertelne zagrożenie w kopalniach  
– za kilka lat może przysporzyć górnic-
twu kłopotów również w sferze ekonomii. 

Chodzi o projekt rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Euro-
pejskiej w sprawie ograniczenia emisji 
tego gazu w sektorze surowcowo-ener-
getycznym. Zakłada on, że po 1 stycznia 
2027 roku zakazane będzie uwalnianie 
metanu do atmosfery z szybów kopalń 
węgla innego niż koksowy, emitujących 
ponad pół tony metanu (po poprawkach 
wskaźnik ten ma być podniesiony do  
3 ton) na tysiąc ton wydobytego węgla. 

Za przekroczenie limitów będą grozić 
drakońskie kary. – Projektowane przepisy 
w obecnym kształcie oznaczają zamknię-
cie polskich kopalń po 2027 roku – prze-
strzegał podczas niedawnej konferencji 
„Śląski Ład” prezes Polskiej Grupy Gór-
niczej Tomasz Rogala.

KOSZTOWNE LIMITY
Cykl konferencji „Śląski Ład”, któ-

rego organizatorem jest grupa Europej-
skich Konserwatystów i Reformatorów 
w Parlamencie Europejskim, to inicjaty-
wa śląskiej europosłanki PiS Izabeli Kloc. 
Listopadową edycję forum poświęcono 
unijnemu projektowi, który ma usta-
nowić restrykcyjne normy zawartości 
metanu w odprowadzanym z kopalń 
powietrzu wentylacyjnym. 

W konferencji uczestniczyli między 
innymi wiceminister klimatu i środo-
wiska Ireneusz Zyska, przedstawiciele 
instytucji naukowych oraz górniczych 
i energetycznych spółek. Prezes PGG To-
masz Rogala na konkretnych liczbach 
pokazał, co projektowane przepisy – je-
żeli weszłyby w życie w takim kształcie 
– oznaczają dla polskich kopalń. 

– Na przykładzie Polskiej Grupy Gór-
niczej: rocznie emitowane jest 274 mln m 
sześć. metanu, z czego 85 mln m sześc. 
ujmujemy; realnie możemy to zwięk-
szyć jeszcze o około 30 mln m sześc. 
Ale 160 mln m sześc. to jest to, co jest 
w powietrzu wentylacyjnym – na to nie 
ma dzisiaj skutecznej technologii ujęcia 
– tłumaczył szef największej górniczej 
spółki. – Gdyby projekt rozporządzenia 
wszedł w takim kształcie jak dzisiaj – 
z maksymalną możliwą emisją metanu 
rzędu 3 ton na tysiąc ton wydobytego 
węgla, w 2027 roku musimy zamknąć 
dwie trzecie PGG, bo nie spełniamy tego 
wymogu. U nas jest to 8,1 mln ton, a żeby 

zapewnić wykonanie programu odejścia 
do węgla do 2049 roku, trzeba by zawią-
zać rezerwę na zwiększenie metanowo-
ści, dlatego należy przyjąć minimum 
12–13 mln ton – dodał Tomasz Rogala. 

– Jeżeli utrzyma się decyzja o limicie 
w okolicach poniżej 8 ton, to ta stric-
te polityczna decyzja będzie oznaczać 
wywrócenie umowy społecznej do góry 
nogami, bo ktoś będzie musiał powie-
dzieć, że utrzymanie terminów wynika-
jących z umowy powyżej 2027 roku jest 
niewykonalne ze względu na wprowa-
dzone w życie przepisy – przestrzegał 
prezes PGG. Jeżeli punktem odniesienia 
będzie obecna opłata za emisję CO2, spół-
ka musiałaby płacić około 2,1 tys. euro 
za każdą tonę metanu wyemitowanego 
ponad limit. – Jeżeli wskaźnik zostanie 
ustawiony na 3 tony, a w przypadku PGG 
potrzeba 8 ton, zaś w JSW, gdzie jest wyż-
sza metanowość ścian, potrzeba 14 ton, 
to oznacza zamknięcie polskich kopalń 
– mówił prezes Rogala.

Europosłanka Izabela Kloc  
nie ma wątpliwości,  
że wprowadzenie projektowanych 
unijnych przepisów w okresie 
kilku lat zagroziłoby egzystencji 
polskich kopalń.

GÓRNICTWO  
NA CELOWNIKU BRUKSELI
Również europosłanka Izabela Kloc 

nie ma wątpliwości, że wprowadzenie 
projektowanych unijnych przepisów 
w okresie kilku lat zagroziłoby egzy-
stencji polskich kopalń. Podkreśliła, że  
niezbędne są poprawki w projekcie.  
– Niestety planowane regulacje obarczo-
ne są tym samym błędem, co wszystkie 
projekty związane z Europejskim Zie-
lonym Ładem. Są zbyt mało elastyczne 
i skupione tylko na celach klimatycz-
nych. Nie biorą pod uwagę skutków go-
spodarczych, stabilności rynku ener-
getycznego, a w tym wypadku nawet 
ludzkiego bezpieczeństwa – mam na my-
śli pracę górników – mówiła parlamen-
tarzystka, ubolewając, iż mimo wojny, 
inflacji i kryzysu energetycznego Euro-
pejski Zielony Ład nabiera tempa i roz-
szerza się na kolejne obszary gospodar-
ki – obecnie na zagadnienia związane 
z metanem. 

Za emisję tego gazu cieplarnianego 
odpowiadają głównie trzy sektory: rol-
nictwo, gospodarka odpadami i paliwa 
kopalne. – Dla dwóch pierwszych Bruk-
sela nie przedstawiła wiążących wytycz-
nych. Zielona metanowa śruba ma zostać 
przykręcona tylko dla branży surowco-
wo-energetycznej, czyli dla gazu, ropy 
i węgla – zaznaczyła Izabela Kloc, która 
uparcie tłumaczy w Brukseli i Strasbur-
gu, że metanu z kopalń nie da się usunąć 
inaczej niż przez szyby wentylacyjne. 
– Nie jest to działanie na złość Brukse-
li ani na szkodę klimatowi. To wymóg 
technologiczny, podyktowany troską 
o życie górników i bezpieczeństwo ko-
palń. W Polsce, a szczególnie na Śląsku, 
gdzie mamy kopalnie metanowe, wiemy 
o tym. Wychwytywanie, neutralizowanie 
i wykorzystywanie metanu do produkcji 
energii jest jedną z dziedzin, w których 
jesteśmy naprawdę dobrzy. Z powodze-
niem zajmują się tym polskie wyższe 
uczelnie, instytuty badawcze, spółki wę-
glowe i energetyczne, a także prywatni 
przedsiębiorcy. Niestety Komisja Euro-
pejska chce ograniczać emisję metanu 
w jedyny znany sobie sposób – poprzez 
nakazy, zakazy, wyśrubowane normy 
i kary finansowe. Podam tylko jeden 
przykład: projekt rozporządzenia za-
kłada dla kopalń osiągnięcie w ciągu 
trzech lat normy pół tony metanu na ty-
siąc ton węgla (teraz wskaźnik ma być 
zmieniony na 3 tony – red.). Nie muszę 
mówić, że jest to po prostu niemożli-
we. Wskaźniki wyliczone w pierwszym 
kwartale tego roku dla polskich kopalń 
były około 10–30 razy większe – mówiła 
europosłanka, wyliczając, że na przykład 
Jastrzębską Spółkę Węglową takie regu-
lacje kosztowałyby około 2 mld złotych 
rocznie. 

– Takiego haraczu nie wytrzyma 
ani JSW, ani żadna inna spółka węglo-
wa – podsumowała Izabela Kloc, która 
w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii Parlamentu Europejskiego zo-
stała tak zwanym kontrsprawozdaw-
cą projektu i przygotowała do niego  
szereg poprawek. – Domagam się, aby 
przepisy metanowe zostały uchylone 
dla kopalń objętych planem zamknię-
cia do 2037 roku. Zakup i instalacja 
urządzeń do redukcji metanu, które 
są niezwykle kosztowne, nie miałyby 
ekonomicznego uzasadnienia dla ko-
palń z krótką perspektywą działalności 
– relacjonowała europosłanka podczas 
konferencji „Śląski Ład”.

METAN ZABÓJCZY  
DLA KLIMATU?

Ekspercką ocenę sytuacji przedsta-
wił dyrektor Głównego Instytutu Gór-
nictwa w Katowicach, prof. Stanisław 
Prusek. Przypomniał, że na ubiegłorocz-
nej konferencji klimatycznej w Glasgow  
110 państw (bez Polski) przyjęło glo-
balne zobowiązanie dotyczące meta-
nu, zmierzające do redukcji globalnej 
emisji metanu antropogenicznego, czyli 
związanego z działalnością człowieka, 
we wszystkich sektorach do 2030 roku 
o co najmniej 30 proc., wobec stanu 
z roku 2020. Obecnie procedowany 
w unijnych instytucjach projekt dotyczy 
czynnych i zlikwidowanych kopalń wę-
gla kamiennego (energetycznego i kok-
sowego) oraz brunatnego. 

Według prof. Pruska nawet plano-
wane podniesienie w projekcie limitu 
emisji z pół tony do 3 ton na tysiąc ton 
wydobywanego węgla, z punktu widze-
nia śląskich kopalń, absolutnie nie roz-
wiązuje problemu. – Limit, który nas 
zadowala, to powyżej 10 ton; kilkanaście 
ton na tysiąc ton wydobytego węgla – 
ocenił profesor. W przypadku wpisa-
nego na listę surowców krytycznych 
węgla koksowego limit ma być ustalony 
później niż w przypadku węgla energe-
tycznego – w ciągu trzech lat od wejścia 
w życie unijnego rozporządzenia; dla 
polskich kopalń to jednak wciąż za szyb-
ko. Jednocześnie obowiązkowy ma być 
monitoring uwalniania metanu podczas 
działań powydobywczych, jak transport, 
przetwarzanie, składowanie czy przeła-
dunek węgla. 

Jak podał prof. Prusek, roczne global-
ne emisje metanu, którego potencjał cie-
plarniany jest 28 razy silniejszy niż dwu-
tlenku węgla, w okresie 100 lat wynoszą 
około 580 mln ton, przy czym 60 proc. 
to emisje antropogeniczne. Tu najwięk-
szym źródłem jest rolnictwo (około 
25 proc. całości emisji), a następnie ener-
gia – 42,9 mln ton emisji ma związek 
z ropą, 39,6 mln ton z gazem, a 43,6 mln 
ton z węglem. 

W 2021 roku polskie kopalnie wy-
emitowały 815 mln m sześc. metanu, 
co przy wydobyciu 55 mln ton węgla 
daje 14,8 m sześc. metanu na tonę wę-
gla. W systemach odmetanowania ujęto 
340,9 mln m sześc. gazu, z czego gospo-
darczo wykorzystano 214,2 mln m sześc. 
Efektywność wykorzystania ujętego me-
tanu wyniosła 62,8 proc. MH
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Nie tylko węgiel i stal budują świat

Bez górnictwa wszystko jest niczym
– Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez 
górnictwa wszystko jest niczym – powie-
dział laureat Nagrody Nobla sprzed ponad 
100 lat Max Planck. Nieprzypadkowo te 
właśnie słowa niemieckiego fizyka przyto-
czył wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
Głównego Instytutu Górnictwa, prof. Józef 
Dubiński, podczas katowickiej konferen-
cji poświęconej metalom ziem rzadkich. 

Współczesnym wyzwaniem dla gór-
nictwa – oprócz wydobycia tradycyjnych 
paliw, jak węgiel, ropa czy gaz – jest bo-
wiem pozyskanie także tych surowców 
krytycznych, bez których nie byłoby in-
stalacji fotowoltaicznych, baterii do aut 
elektrycznych, monitorów, twardych 
dysków, systemów naprowadzania ra-
kiet czy platform bezzałogowych. Ta-
kich metali jest 17. Obecnie Europa jest 
w 100 proc. uzależniona od ich importu, 
głównie z Azji, a efektywnie odzyski-
wanych jest zaledwie 1 proc. tego typu 
surowców. – W ciągu najbliższych 20 lat 
zapotrzebowanie na metale ziem rzad-
kich wzrośnie wielokrotnie. Wszystkich 
tych surowców będzie brakować, już 
w najbliższych latach będzie ich niedo-
bór – mówi prof. Józef Dubiński.

ZIEMSKIE METALE,  
KOSMICZNE CENY
O co właściwie chodzi? O ile magnez, 

lit, kobalt czy boksyt to nazwy kojarzo-
ne dość powszechnie, o tyle neodym, 
dysproz, prezeodym, terb, cer, samar, 
erb, lantan, skand, holm, tul czy pro-
met to pierwiastki znane raczej specja-
listom. Korzystają z nich między innymi 
przemysły: energetyczny (na przykład 
do turbin wiatrowych i baterii słonecz-
nych), motoryzacyjny (w samochodach 
o napędzie elektrycznym), informa-
tyczny (do dysków twardych czy mo-
nitorów) i zbrojeniowy (w platformach 
bezzałogowych i systemach naprowa-
dzania). – Metale ziem rzadkich mają 
kluczowe zastosowania w transformacji 
energetycznej, produkcji samochodów 
elektrycznych czy wysokich technolo-
giach – podkreślał podczas konferencji 
w GIG prezes Polskiej Grupy Górniczej 
Tomasz Rogala, pokazując, co wydarzyło 
się na rynku tych surowców w minio-
nych dwóch latach. Na przykład dysproz 
podrożał z 900 tys. do 3,5 mln złotych 
za tonę, prazeodym ze 160 tys. do 980 tys. 
złotych za tonę, neodym z 250 tys. do  
700 tys. złotych za tonę, a terb z 2,8 mln do  
16,9 mln złotych za tonę. – Względnie 
stała podaż oraz gwałtowny wzrost za-
potrzebowania na metale ziem rzadkich, 
spowodowany polityką klimatyczno-
-energetyczną Unii Europejskiej, dopro-
wadził do niemal skokowego wzrostu 
cen na przestrzeni lat 2020–2022 – tłu-
maczył prezes PGG. Podkreślał niemal 
100-proc. uzależnienie w tej sferze 
od państw, na które Unia nie ma żad-
nego wpływu, i bardzo niski, zaledwie 
jednoprocentowy poziom odzyskiwania 
tych surowców. Jak to zmienić? – Me-
tale rzadkie mają takie znaczenie jak 
energia, ropa czy węgiel; są niezbędne, 
byśmy na co dzień funkcjonowali i za-
chowali obecny poziom życia. Dlatego 

to, ile kosztują i skąd pochodzą, powinno 
być głównym elementem dyskusji poli-
tycznej – uważa prezes PGG, wskazując, 
iż surowce te pochodzą zwykle z kra-
jów niedemokratycznych, często niere-
spektujących praw człowieka. – Należy 
zastanowić się nad redefinicją pojęcia 
bezpieczeństwa energetycznego w kie-
runku, by uwzględniać w miksie tylko te 
elementy, które kontrolujemy. Ponadto 
kraje chcące dostarczać metale rzad-
kie do Europy powinny spełniać normy 
środowiskowe i społeczne, na przykład 
respektować zakaz pracy dzieci – zazna-
czył szef największej górniczej spółki.

BĘDZIE CORAZ DROŻEJ
Eksperci nie mają wątpliwości, że już 

niebawem metali ziem rzadkich zacznie 
brakować. Jak wyliczał dyrektor Insty-
tutu Gospodarki Surowcami Mineral-
nymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 
prof. Krzysztof Galos, w pierwszej ko-
lejności zabraknie grafitu, kobaltu czy 
niklu; niedobór niektórych surowców 
może dać się we znaki już za dwa lata. 
– Rozwój odnawialnych źródeł energii 
czy elektromobilności niestety nie idzie 
w parze ze wzrostem produkcji górniczej 
tych surowców – ocenił profesor. Jego 
zdaniem taka sytuacja każe stawiać pyta-
nia o skuteczność europejskiej transfor-
macji energetycznej, zakładającej całko-
wite odejście od paliw kopalnych w ciągu 
najbliższych niespełna trzech dekad. – 
Całkowite przełożenie wajchy w ciągu  
30 lat budzi wątpliwości, bo nie będziemy 
mieć do tego surowców – uważa ekspert. 
Według prognoz w perspektywie 2050 
roku zapotrzebowanie na metale ziem 
rzadkich może wzrosnąć co najmniej kil-
kunasto-, a być może nawet kilkudziesię-
ciokrotnie. Już teraz niepokój na rynku 
przekłada się na wzrost cen. Na przykład 
w 2020 roku lit do produkcji przeciętnej 
baterii samochodowej kosztował około 
350 złotych, dziś już 5 tys. złotych, a więc 
15-krotnie więcej. Kompaktowe auto 
elektryczne kosztowało dwa lata temu 
około 125 tys. złotych, dziś ponad 160 tys. 
złotych, a prognoza na 2035 rok mówi 
o 300 tys. złotych. – Poza wzrostem cen 
litu oraz niektórych metali ziem rzadkich 
wzrosty cen samochodów elektrycznych 
napędzane będą między innymi przez 
drożejącą miedź, aluminium, stal, na któ-
re popyt napędza unijna transformacja 
energetyczna – przestrzega prezes To-
masz Rogala. – Jeśli założyć utrzymanie 
się średniego tempa wzrostu cen surow-
ców krytycznych, cena kompaktowego 
samochodu elektrycznego w 2035 roku 
może się podwoić względem cen dzisiej-
szych – dodaje. Tymczasem europejskie 
elektrośmieci, z których można odzyskać 
cenne pierwiastki, trafiają na składowi-
ska w Azji i Afryce. Według szacunków 
na około 41 mln ton wyeksportowanych 
tam w ciągu roku odpadów tego typu 
jedynie około 6 mln ton zutylizowano 
we właściwy sposób.

ZADANIE NA WIELE LAT
Konferencja w Głównym Instytucie 

Górnictwa poświęcona metalom ziem 
rzadkich była jednym z pierwszych 

eksperckich spotkań na ten temat. 
Dyrektor GIG, prof. Stanisław Prusek, 
nie ma wątpliwości, że będą kolejne, 
ze względu na wagę tego problemu dla 
transformacji energetycznej, która bę-
dzie procesem wieloletnim. – Cokolwiek 
planujemy, starajmy się określić wszelkie 
parametry w dłuższej perspektywie cza-
su – mówił wiceminister aktywów pań-
stwowych Piotr Pyzik. Europoseł Grze-
gorz Tobiszowski ma nadzieję, że dane 
dotyczące uzależnienia Europy od im-
portowanych metali ziem rzadkich oraz 
krytycznego znaczenia tych surowców 

dla gospodarki przebiją się także do świa-
domości unijnych decydentów. – Myślę, 
że w UE prędzej czy później nastąpi 
odkłamanie rzeczywistości, bo czasem 
mam wrażenie, że Bruksela żyje w świe-
cie iluzji. Prezentowane podczas konfe-
rencji dane to punkt startowy do zmiany 
świadomości i podjęcia działań w tym 
zakresie – zauważył Tobiszowski. Wśród 
uczestników spotkania w GIG byli rów-
nież między innymi senator Wojciech 
Piecha i poseł Adam Gawęda, a także szef 
górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
 HANNA KRZYŻOWSKA

Eksperci nie mają wątpliwości, że już niebawem metali ziem rzadkich zacznie brakować
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Samorządy rozpoczęły sprzedaż węgla

Po opał do gminy
Mimo oporu części samorządowców 
rząd przygotował, Sejm uchwalił, a pre-
zydent podpisał rozwiązania umożliwia-
jące udział lokalnych władz w dystrybucji 
węgla. 

Ustawa o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospodarstwa do-
mowe stanowi, że gminy, spółki i związki 
gminne mogą kupować węgiel od im-
porterów i producentów: PGG, Tauronu 
Wydobycie, Bogdanki, Węglokoksu i Wę-
glokoksu Kraj oraz spółki PGE Paliwa 
po 1,5 tys. złotych za tonę, by następnie 
sprzedawać go mieszkańcom za maksy-
malnie 2 tys. złotych za tonę. 500 złotych 
różnicy to środki na pokrycie kosztów 
dystrybucji, między innymi ceny trans-
portu. Po uwzględnieniu trzytysięczne-
go dodatku węglowego efektywna cena 
węgla za tonę wyniesie dla mieszkańców  
1 tys. złotych, podczas gdy aktualna cena 
rynkowa to 2,7–3,5 tys. złotych za tonę. 

RZĄD: WĘGIEL DLA 
SAMORZĄDÓW CZEKA
Pierwsze dostawy dla samorządów 

zrealizowano w połowie listopada. Rząd 
zapewnia, że w kolejnych tygodniach 
sprzedaż nabierze tempa. – Zaintereso-
wanie samorządów jest duże. Pomiędzy 
spółkami energetycznymi i samorządami 
są podpisywane umowy i lada moment 
będą realizowane dostawy. Pierwsze 
dostawy już zostały zrealizowane, ale 
w szerszym zakresie będą realizowane 

na początku przyszłego tygodnia. Za-
pasy węgla, które mogą być już rozdy-
strybuowane, czekają na to, aby trafiły 
do samorządów – zapewniał 17 listopada 
rzecznik rządu Piotr Müller. Tego dnia 
w Warszawie pod przewodnictwem pre-
miera Mateusza Morawieckiego zebrał 
się tak zwany komitet węglowy. – Premier 
regularnie, dwa–trzy razy w tygodniu, 
spotyka się z ministrami, szefami spółek, 
wojewodami, aby omówić kwestie reali-
zacji ustawy dotyczącej dystrybucji węgla 
przez samorządy – wyjaśnił rzecznik.

PO WĘGIEL DO HUTY
W Rudzie Śląskiej sprzedażą węgla 

po preferencyjnych cenach zajęła się 
należąca do Węglokoksu Huta Pokój, 
we współpracy z samorządem. – Ustawa 
dawała możliwość dystrybucji taniego 
węgla także samorządom. My wybra-
liśmy wariant współpracy z lokalnym 
przedsiębiorcą, w tym przypadku Hutą 
Pokój. Było to najbardziej rozsądne 
i racjonalne rozwiązanie. Huta posiada 
odpowiednie do tego zaplecze, a także 
ma możliwość organizacji transportu wę-
gla bezpośrednio linią kolejową – wyja-
śnia prezydent miasta Michał Pierończyk. 

– Handel węglem nigdy nie był ele-
mentem działalności Huty Pokój, ale 
podjęliśmy się tego trudnego zadania 
jako spółka Grupy Kapitałowej Węglo-
koks, w sytuacji kryzysu energetyczne-
go. Musieliśmy w krótkim czasie zbudo-
wać odpowiednie kompetencje w tym 

zakresie. Mogę zapewnić, że dołożymy 
wszelkich starań, by jakość węgla, jak 
i samej obsługi klienta stała na możliwie 
najwyższym poziomie – deklaruje prezes 
huty Jacek Srokowski. Węgla nie będzie 
natomiast sprzedawać samorząd Ryb-
nika – w tym mieście mają zająć się tym 
uprawnione firmy lub sąsiednie gminy.

FACHOWCY ZROBIĄ TO LEPIEJ?
Do współpracy w dystrybucji węgla 

z importu gotowe są prywatne firmy 
zajmujące się sprzedażą tego surow-
ca. Jak przekonuje Izba Gospodarcza 
Sprzedawców Polskiego Węgla, ich 
zaangażowanie będzie skuteczniejsze 
od powierzenia tego zadania samorzą-
dom. – Jesteśmy przekonani, że znacznie 
łatwiej będzie wykorzystać już istniejące 
i gotowe do pracy firmy, niż tworzyć 
od podstaw nowe składy opału – ocenia 
prezes IGSPW Łukasz Horbacz. Według 
izby obecnie przez odcięcie firm pry-
watnych od polskiego węgla de facto 
znacjonalizowano dystrybucję krajo-
wego surowca. 

– Szacujemy, że z tego powodu za-
mknęło się już lub zawiesiło działalność 
około 30 proc. z niemal 5 tys. firm han-
dlujących detalicznie węglem. Poprzez 
embargo na rosyjski węgiel kilkudziesię-
ciu prywatnych importerów zastąpiono 
państwowym duopolem. W prywatnych 
rękach została już tylko dystrybucja wę-
gla importowanego – czytamy w stano-
wisku organizacji sprzedawców opału.

PUSTKI W E-SKLEPIE PGG

Podjęcie współpracy z samorządami 
wymusiło zmiany po stronie największe-
go producenta węgla opałowego, jakim 
jest Polska Grupa Górnicza. Od połowy 
listopada oblegany od miesięcy sklep 
internetowy spółki do odwołania nie 
sprzedaje węgla opałowego luzem, zmie-
niły się też godziny sesji zakupowych. 
W e-sklepie nadal dostępny jest węgiel 
paczkowany oraz miały węglowe. Zgod-
nie z zapowiedziami Polska Grupa Gór-
nicza rozpoczęła też realizację sprzedaży 
specjalnymi ścieżkami: dla mieszkańców 
województwa śląskiego w trudnej sytu-
acji życiowej oraz dla rolników.

OBOWIĄZKOWE  
CIEPLO.GOV.PL
Od 26 września wszystkie podmio-

ty sprzedające ten surowiec mają obo-
wiązek zarejestrowania się w portalu  
cieplo.gov.pl, gdzie między innymi firmy 
mają informować o aktualnych cenach 
opału w danym punkcie. Za brak zareje-
strowania firmy oferującej węgiel w por-
talu grozi 15 tys. złotych kary. Rządowy 
portal ma zapewnić obywatelom infor-
mację, gdzie w najkorzystniejszej cenie 
można kupić opał na zimę. – Zależy nam 
na tym, aby wszyscy Polacy mieli równy 
dostęp do informacji w zakresie tego, jak 
kształtują się ceny opału – wyjaśnia peł-
nomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa 
Janusz Cieszyński.  MH



1 – 1 5 � G R U D N I A � 2 0 2 2 9W W W . N OW Y G O R N I K . P L Z I E L O N A  S T R E F A

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

Ekologiczne wiadomości

Problem, który słychać

Zanieczyszczenie hałasem  
– udręka współczesnych miast

NADZIEJE NA PRZYSZŁOŚĆ ZAGROŻONEGO PINGWINA 
AFRYKAŃSKIEGO. W rezerwacie przyrody 
w Afryce Południowej, gdzie obrońcy 
przyrody od lat starają się zachęcić 
zagrożone ptaki do rozmnażania się, 
wykluły się dwa pisklęta pingwinów 
afrykańskich. Wylęg nastąpił w czasie, 
gdy perspektywy przetrwania jedyne-
go gatunku pingwina zamieszkującego 
Afrykę rysują się bardzo ponuro, głów-
nie ze względu na zmniejszające się 
zapasy pożywienia. Jednak zachęcanie 
do tworzenia nowych kolonii w pobliżu 
obfitych źródeł pokarmu może pomóc 
przywrócić gatunek.
INDONEZYJSKIE DREWNO W UE. Obecnie Unia 
Europejska zakazuje handlu nielegal-
nym drewnem w Europie, ale jest w trak-
cie wydawania nowego rozporządze-
nia, które zakaże także drewna i innych 
towarów pochodzących z wylesiania. 

System legalności drewna w Indonezji 
jest jedynym na świecie uznanym przez 
UE. Wraz z nowymi wymogami doty-
czącymi zakazu wylesiania, które mają 
zostać nałożone przez UE, Indonezja 
dodaje elementy zrównoważonego roz-
woju, takie jak geolokalizacja.
BOLIWIJSKIE OBSZARY CHRONIONE MOCNO DO-
TKNIĘTE POŻARAMI LASÓW. Według danych 
rządowych do połowy września w Bo-
liwii spłonęło prawie 9 tys. kilometrów 
kwadratowych. Miejska przyroda doliny 
Tucabaca i Park Narodowy Otuquis, oba 
w półpustynnym regionie Chiquitania 
w południowej Boliwii, należą do obsza-
rów chronionych najbardziej dotknię-
tych pożarami w 2022 roku.

Dane satelitarne pokazują, że pożary 
objęły około 130 kilometrów kwadra-
towych, czyli 5 proc. miejskiej dzikiej 
przyrody Tucavaca Valley, we wrześniu 

i rozpoczęły się ponownie na początku 
listopada. Oprócz utraty siedlisk dzikich 
zwierząt dym z pożarów spowodował 
problemy ze wzrokiem i oddychaniem 
u mieszkańców pobliskich społeczności.
PILNA POTRZEBA OCHRONY REKINÓW. Państwa 
będące stronami CITES, światowej kon-
wencji o handlu zagrożonymi gatunka-
mi, popierają trzy propozycje umiesz-
czenia dziesiątek rekinów i płaszczek 
z trzech rodzin w załączniku do konwen-
cji. Chociaż nie zakazywałoby to handlu 
nimi, to regulowałoby go, wymagając 
zezwoleń na eksport. Niedawne bada-
nie wykazało, że ponad jedna trzecia 
rekinów, płaszczek i chimer jest zagro-
żona wyginięciem, co czyni je po pła-
zach drugą najbardziej zagrożoną grupą 
kręgowców.
WEDŁUG BADAŃ PONAD POŁOWA GATUNKÓW PALM 
MOŻE BYĆ ZAGROŻONA WYGINIĘCIEM. Naukowcy 

odkryli, że spośród 1889 gatunków palm 
prawie połowa odrębnych gatunków jest 
zagrożona wyginięciem, a także prawie 
jedna trzecia gatunków wykorzystywa-
nych przez ludzi (co najmniej 185 gatun-
ków palm). W badaniu zidentyfikowano 
również regiony o wysokim priorytecie 
ochrony palm, w tym Borneo, Hawaje, 
Jamajkę, Madagaskar, Nową Kaledonię, 
Nową Gwineę, Filipiny, Sulawesi, Vanu-
atu i Wietnam. Podobnie jak w przypad-
ku wielu innych zagrożonych gatunków 
roślin i zwierząt największym zagroże-
niem dla palm jest niszczenie siedlisk 
w wyniku ekspansji rolniczej i miejskiej. 
Palmy to ważny element tropikalnych 
krajobrazów, dostarczający żywność, 
narzędzia, lekarstwa i materiały dla do-
mów dla milionów ludzi na całym świe-
cie i odgrywający kluczową rolę w wielu 
ekosystemach.  •

Wśród tematów zanieczyszczenia plasti-
kiem, wylesiania czy zmieniającego się 
klimatu i katastrofy ekologicznej często 
ignorowane jest zanieczyszczenie hała-
sem. Czym jest, skąd się bierze i jakie nie-
sie konsekwencje?

Otaczające nas nadmierne dźwięki 
mogą powodować problemy zdrowotne 
u ludzi i zwierząt na lądzie i w wodzie. 
Od dźwięków ulicy, przez koncerty, od-
głosy miasta, po odgłosy motorówek czy 
statków – hałas może trwale uszkodzić 
słuch, wywoływać stres i podnosić ci-
śnienie krwi. W przypadku morskich 
zwierząt, których życie zależy od echo-
lokacji – hałas może zaważyć na ich 
przetrwaniu.

NIEWIDZIALNE ZAGROŻENIE. Hałas jest po-
tężnym, niedocenianym zagrożeniem. 
Jest zresztą tak wszechobecny, że często 
go nie zauważamy i ignorujemy. Dźwięk 
mierzony jest w decybelach. W co-
dziennym życiu natykamy się na różne 
dźwięki. I tak na przykład szelest liści to  
20–30 decybeli, kosiarka do trawy  
90 decybeli, pociąg od 90 do 115 de-
cybeli, grzmot pioruna – 120 decybe-
li, głośny koncert – 110–120 decybeli. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia 
narażenie przez ponad 8 godzin na cią-
gły hałas powyżej 85 decybeli może być 
niebezpieczne.

KONSEKWENCJE NARAŻENIA NA HAŁAS. 
Na działanie hałasu codziennie narażo-
ne są miliony ludzi. Najczęstszym pro-
blemem zdrowotnym wywołanym przez 
niego są urazy akustyczne, w tym utrata 
słuchu. Hałas może powodować także 
wysokie ciśnienie krwi, choroby serca, 
zaburzenia snu i stres.

Zaburzenia snu są często wynikiem 
ruchu samochodowego lub lotniczego 
w nocy i mogą wpływać na codzienną 
wydajność, a także prowadzić do poważ-
nych chorób.

Innymi problemami związanymi 
z wystawieniem na nadmierne dźwięki 
są dysfunkcje psychiczne. Rozdrażnienie 
hałasem jest reakcją, która może mieć 
wpływ na zachowanie ludzi. Hałas może 
także sprzyjać rozwojowi demencji.

Zanieczyszczenie hałasem ma istot-
ny wpływ na zdrowie i dobrostan zwie-
rząt. Badania wykazały, że głośne dźwię-
ki mogą powodować zmniejszenie liczby 
piskląt u ptaków, a także powodować 
szybsze bicie naczyń grzbietowych gą-
sienic (odpowiednik serca).

Zwierzęta używają dźwięku z róż-
nych powodów, w tym do nawigacji, 

znajdowania pożywienia, przyciągania 
partnerów i unikania drapieżników. 
Zanieczyszczenie hałasem utrudnia im 
wykonywanie tych zadań, co wpływa 
na ich zdolność przetrwania.

Statki, wiertła naftowe, sonary, 
urządzenia do badań sejsmicznych  
czy rekreacyjne jednostki pływające 
stanowią poważną przyczynę zanie-
czyszczenia hałasem życia morskiego. 
Dźwięki sonaru mogą dochodzić do  
235 decybeli i przemieszczać się setki 
mil pod wodą, tym samym wpływając 
na zdolność wielorybów do korzystania 
z echolokacji.

Wielorybom słuch pomaga w orien-
tacji, karmieniu i komunikowaniu się. 
Zanieczyszczenie hałasem zakłóca na-
wyki żywieniowe waleni (wielorybów 
i delfinów), wzorce reprodukcyjne i tra-
sy migracji, a nawet może doprowadzić 
do krwotoku i śmierci. Sonar może po-
wodować masowe wyrzucanie wielory-
bów na plaże.

SPOŁECZNE I EKONOMICZNE KOSZTY ZANIE-
CZYSZCZENIA HAŁASEM. Szacuje się, że jed-
na na trzy osoby w Europie musi sobie 
radzić z nadmiernym hałasem ulicz-
nym. Poza skutkami medycznymi za-
nieczyszczenie hałasem ma znaczące 
konsekwencje społeczne i ekonomiczne. 
Powodując zaburzenia snu, obniża wy-
dajność pracy, prowadzi do chorób i jest 
dodatkowym wydatkiem systemu opieki 
zdrowotnej. 

Innym aspektem jest wpływanie 
na rozwój dzieci, które cierpią z powo-
du stresu, upośledzenia ich umiejętno-
ści skupienia się, pamiętania, czytania 
i nauki.

JAK RADZIĆ SOBIE Z HAŁASEM
•  Unikaj miejsc, gdzie poziom hałasu jest 
wysoki.

•  W miejscach, gdzie poziom hałasu jest 
podwyższony – używaj zatyczek do 
uszu.

•  Jeśli to możliwe, zadbaj o to, żeby po-
ziom hałasu w domu nie przekraczał 
35–40 decybeli.

•  Wybieraj cicho pracujące domowe 
sprzęty.

•  Jeśli to możliwe – zadbaj o izolację 
domu materiałami pochłaniającymi 
hałas.

•  Unikaj długotrwałego używania słucha-
wek i dostosowuj głośność słuchanej 
muzyki.

•  Unikaj pracy z regularnym narażeniem 
na podwyższone poziomy hałasu. Uży-
waj zabezpieczeń słuchu.

 HANNA KRZYŻOWSKA
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Najczęstszym problemem zdrowotnym wywołanym przez hałas są urazy akustyczne, wysokie ciśnienie 
krwi, choroby serca, zaburzenia snu i stres
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Topniejący śnieg i znikające tafle 
lodu na zamarzniętej rzece odkryły  

ciało zaginionego kilka tygodni temu 
Zbigniewa. Ku zdumieniu wszystkich 
mieszkańców szybko okazało się, 
że z pewnością nie był to nieszczęśli-
wy wypadek. W okolicy serca i tuż pod  
nim były dobrze widoczne rany kłute. 
Mówiono także, choć tych informacji 
nigdy nie potwierdzono, że jego ręce 
były skrępowane, a nogi dodatkowo 
obciążono.

O Zbigniewie nikt właściwie nie wie-
dział zbyt wiele. Sprowadził się do mia-
sta kilka lat temu. Był ujmująco miły, 
wszystkich zagadywał, szybko nawiązał 
kontakt, ale większość z nich była dość 
pobieżna. Po prostu rozmowy o pogo-
dzie, meczu i o tym, jaka zanęta na ryby 
jest najlepsza. Zbigniew przez dłuższy 
czas spotykał się z Zofią. Pomieszkiwali 
ze sobą, gdy jej nastoletni syn spędzał 
weekendy u swojego ojca. I choć ani Zo-
fia, ani Zbigniew nie obnosili się ze swo-
imi uczuciami, to sprawa wydawała się 
jasna dla wszystkich okolicznych plot-
karek. Ale ile też można rozprawiać nad 
życiem mężczyzny, którego najbardziej 
emocjonującym punktem tygodnia jest 
dłuższy, niedzielny, popołudniowy spa-
cer. Tym bardziej że Zofia wydawała się 
znudzona relacją z partnerem, który 
– delikatnie mówiąc – nie był zbyt roz-
rywkowy ani pociągający.

Zbigniew wiódł przeciętne życie – 
ani specjalnie wystawne, ale nie prze-
sadnie skromne, po prostu zwyczajne. 
Jeździł na wakacje nad jezioro, miał 
starszy samochód, czasem pozwalał so-
bie na drobne przyjemności, jak wyjście 
do kawiarni czy do kina. Nosił zielone 
sztruksy i koszule w kratę, a włosy czesał 
na bok. 

Nikt do końca nie wiedział, czym się 
zajmował i jak zarabiał na życie. Część 
ludzi słyszała, że jest nauczycielem 
udzielającym korepetycji przez internet, 
ale były także hipotezy, że zarabia pisa-
niem powieści albo nawet utrzymuje się 
z pieniędzy zarobionych na sprzedaży 
swojej dawnej firmy. Nie był to jednak 
ktoś, kto mógłby wydawać się celem 
mordercy liczącym na szybki zarobek. 
Kto więc go zabił?

Atmosfera zagęściła się, a cała sytu-
acja nabrała rozpędu, kiedy do miasta 
przyjechała Anna – zadbana, ładna ko-
bieta w średnim wieku. Zbierała infor-
macje o życiu Zbigniewa, z początku nie 
chcąc ujawnić, w jakim celu. Dość szyb-
ko się jednak okazało, że była ona żoną 
zamordowanego. I to, oczywiście gdyby 
nie jego śmierć, nawet nie byłą, bo nigdy 
się nie rozwiedli. Wątpliwe jednak, żeby 
to ona stała za całą sprawą, bo czy za-
bójczyni wracałaby na miejsce zbrodni? 
Zdawało się zresztą, że dopiero teraz, 
po latach odkryła miejsce, w którym 

przebywał jej mąż, który zresztą nawet 
nie miał na imię Zbigniew.

Niedługo po przybyciu do miastecz-
ka Anny o Artura, bo tak naprawdę 
miał na imię Zbigniew, zaczęło wypy-
tywać więcej osób. W tym mocno zaka-
zane typy, które nie tylko nie przebie-
rały w słowach, ale także w środkach, 
by uzyskać jak najwięcej informacji 
o jego życiu. Okazało się, że zniknięcie 
Artura zdziwiło nie tylko jego żonę, ale 
także ludzi, z którymi był powiązany 
finansowo w niekoniecznie legalnych 
przedsięwzięciach.

Kolejne rewelacje miały jeszcze jed-
nak nadejść. Wisienką na torcie było 
bowiem to, że mężczyzna niedługo przed 
zniknięciem był sądzony za malwersacje 
i przestępczość zorganizowaną, za co zo-
stał skazany, ale finalnie nigdy nie trafił 
do więzienia.

Gdyby któregokolwiek niedzielne-
go popołudnia ktoś wskazałby na tego 
mężczyznę niespiesznie przechadzają-

cego się parkową alejką, z parasolką na  
wypadek deszczu, absolutnie nie do-
myśliłby się, że może to być człowiek, 
w którego życiu wydarzyło się coś bar-
dziej ekscytującego niż udana wyprawa 
na ryby.

Najbardziej tym wszystkim zszoko-
wana wydawała się Zofia, która myślała, 
że spotykała się z nudnym Zbigniewem, 
od którego nie mogła doczekać się po-
ważniejszych deklaracji. A tymczasem 
okazało się, że był on skazanym, żona-
tym złodziejem umoczonym w szemra-
ne, mafijne interesy, który na dodatek 
został zamordowany.

Co więc wydarzyło się w tym liczą-
cym niespełna sześć tysięcy mieszkań-
ców miasteczku? Tego mimo długiego 
śledztwa policji i detektywów nigdy 
do końca nie wyjaśniono, a opowiadane 
o nim historie z biegiem czasu rozwija-
ły się tak, że już trudno było określić, 
co jest prawdą, a co nie. 

  •
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Zwykły mężczyzna

Perfumy mogą być znakomitym dopełnie-
niem stroju, podkreślić charakter, nastrój 
i pasować do okazji. Mogą jednak również 
być nieznośne dla otoczenia, dlatego waż-
ne, żeby używać ich z głową.

Przede wszystkim – umiar. Otaczanie 
się chmurą zapachu i ciągnięcie za sobą 
jego ogona, który wyczuwalny jest jesz-
cze kilka minut po wyjściu z windy, jest 
nie tylko oznaką braku klasy i wyczucia, 
ale przede wszystkim brakiem szacunku 
dla ludzi wokół. Dlatego dwa czy trzy 
psiknięcia powinny być aż nadto wy-
starczające. Przyjęło się, że spryskuje 
się nadgarstki czy szyję – czyli miejsca, 
które są mocniej ukrwione. Sprawdzą 
się także włosy czy ubrania, choć zapach 
na nich będzie się inaczej układał, ale 
także z dużym prawdopodobieństwem 
dłużej się utrzyma.

Nie trzeba także raczej nikomu przy-
pominać, że użycie wody toaletowej, ko-
lońskiej czy perfumowanej nie zastąpi 
podstawowej higieny osobistej czy czy-
stych ubrań.

Inną sprawą jest jakość perfum. 
Wbrew pozorom dobre, jakościowe 
perfumy nie muszą być bardzo drogie. 
Warto wybrać nuty, jakie nam odpowia-
dają, i poszukać oryginalnych zapachów, 
które mają je w składzie. Trzeba jednak 
uważać na podróbki, których używanie 
mocno odradzamy. Jest to nie tylko nie 
w porządku, ale może także być niebez-
pieczne dla zdrowia.

Zapachy warto dobierać odpowied-
nio do pory dnia, okazji, pogody i sa-
mopoczucia. Mocne, piżmowe czy ka-
dzidlane perfumy mogą być niezwykle 
męczące dla otoczenia w upalny, gorący 
dzień w biurze. Warto je więc zostawić 
na inne okazje, a także uszanować, gdy 
ktoś z naszego otoczenia nie będzie 
akceptować naszych perfumiarskich 
upodobań.

Należy także pamiętać o tym, 
że w niektórych miejscach perfumy 
mogą być niestosowne – jak na przykład 
podczas odwiedzin w szpitalu.

Osobną kwestią jest kupowanie per-
fum jako prezentu. Często jest to bar-
dzo dobry pomysł, który może bardzo 
ucieszyć obdarowywanego, ale warto 
się na to zdecydować tylko wtedy, kiedy 
dobrze znamy daną osobę i doskonale 
wiemy, jakie zapachy lubi.

 HK

Jeśli na skórze nagle pojawiają się czer-
wone grudki, które się rozlewają, pieką  
i swędzą, najprawdopodobniej jest to eg-
zema. To stan zapalny, który może być 
spowodowany zarówno kontaktem skóry 
z czynnikiem, na który jesteśmy uczule-
ni, jak i wynikać z innych przyczyn (po-
drażnienie, łojotok, problemy z krążeniem 
żylnym). Niezależnie od mechanizmu 
powstania wygląd zmian skórnych i od-
czuwane dolegliwości mają wiele cech 
wspólnych. Najczęściej egzema pojawia 
się na dłoniach, gdzie lubią zagnieżdżać 
się alergeny.

JAKIE SĄ OBJAWY EGZEMY? Najpierw 
na skórze pojawia się zaczerwienienie, 
następnie swędzące grudki lub drob-
ne pęcherzyki wypełnione surowicą. 
Kiedy stan zapalny jest zaostrzony, skó-
ra w chorym miejscu staje się jaskra-
woczerwona i mocno swędzi. Egzema 
występuje przede wszystkim w okoli-
cach łokci, kolan, kostek, nadgarstków, 
na twarzy i klatce piersiowej. Uczuleniu 
skórnemu często towarzyszą katar, ka-
szel, zapalenie spojówek, czyli problemy 
związane z alergią wziewną.

JAK LECZY SIĘ TĘ CHOROBĘ? Najskutecz-
niejszym sposobem leczenia egzemy jest 
unikanie szkodliwych substancji, ponie-
waż im dłużej narażamy skórę na kon-
takt z czynnikiem drażniącym, tym 
trudniej wyleczyć chorobę. Stosuje się 
różne metody w zależności od typu eg-
zemy. Jeśli zaczerwienieniu towarzyszą 

wydzieliny, warto stosować środki w ae-
rozolu, mleczka i kremy, z kolei gdy skó-
ra rogowacieje i zaczyna się łuszczyć, 
najlepiej użyć maści. Jeżeli zwyczajna 
alergia trwa jednocześnie z zakażeniem 
bakteryjnym, potrzebne są antybioty-
ki. Miejscowo zazwyczaj skuteczne 
są maści z dodatkiem kortykosterydów. 
Powszechnie stosowane są również do-
ustne leki przeciwalergiczne (przeciw-
histaminowe). Jeśli lekarz podejrzewa 
nadkażenie zmian skórnych, może też 
przepisać środki przeciwbakteryjne lub 
przeciwgrzybicze.

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ EGZEMY? Aby utrzy-
mać skórę w jak najlepszym stanie, 
należy unikać kontaktu z szorstkimi 
rzeczami, nie narażać jej na zmiany 
temperatury, nosić luźne ubrania i nie 
dotykać zwierząt. Najgorszą porą dla tej 
choroby jest zima, dlatego powinniśmy 
wówczas nosić rękawiczki i nawilżać 
skórę. Jeśli przebywamy w ogrzewanych 
pomieszczeniach, stosujmy nawilżacze 
powietrza oraz pijmy dużo wody.

  •
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Podrażniona skóra,  
czyli egzema�P
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Perfumiarskie  
dobre maniery
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Przyjęło się, że spryskuje się nadgarstki czy 
szyję – czyli miejsca, które są mocniej ukrwione. 
Sprawdzą się także włosy czy ubrania
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Krzyżówka panoramiczna nr 23

WE WRZEŚNIU ŚREDNIA CENA NOWEGO SAMOCHODU 
OSOBOWEGO WZROSŁA ROK DO ROKU O 17,2 PROC., 
do 160,2 tys. złotych. Faktyczne wydatki 
mogą okazać się jednak dużo większe, 
bo wysoka inflacja mocno podniosła 
koszt finansowania auta kredytem lub 
leasingiem. W ankiecie przeprowa-
dzonej wśród nabywców samochodów 
co czwarty ankietowany musiał zdecydo-
wać się na auto tańsze i gorsze od wcze-
śniej planowanego. Na nowy samochód 
Polacy wydają średnio 34 pensje.
W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU FIRMY POŻYCZKO-
WE UDZIELIŁY O 10 PROC. WIĘCEJ POŻYCZEK NIŻ  
ROK TEMU, a kwota pożyczek wyniosła 
750 mln złotych – wynika z danych BIK. 
Średnia wartość nowo udzielonej po-
życzki pozabankowej wyniosła 2278 zło-
tych i była o 1,8 proc. niższa od średniej 
wartości pożyczki udzielonej w paździer-
niku 2021 roku. Wartość nowo udzielo-
nych pożyczek ze wszystkich przedzia-
łów kwotowych odnotowała wzrost. 
Najwyższą dynamiką wzrostu charak-
teryzowały się pożyczki z przedziału do  
500 złotych (wzrost o 14,7 proc.). W uję-
ciu liczbowym ujemną dynamikę odno-
towały pożyczki z przedziału powyżej  
5 tys. złotych. W tym ujęciu dominowały 
pożyczki do kwoty 1 tys. złotych, które 
stanowiły 45 proc. liczby udzielonego 
finansowania. 
INFLACJA W POLSCE W PAŹDZIERNIKU 2022 ROKU 
WYNIOSŁA 17,9 PROC. Ceny towarów wzrosły 
o 19,5 proc. rok do roku, z kolei usług 
o 13 proc. – podał GUS. To najwyższa 
inflacja od ponad 25 lat, która rzutuje 
na zachowania pracowników, chcących 
zarabiać więcej przez podjęcie pracy do-
datkowej. 13 proc. pracowników dorabia 
dzięki nadgodzinom, a co piąta osoba 
zdecydowała się na pracę dodatkową. 
Ponad połowa przyznaje także, że infla-
cja wpłynęła na ich decyzje zawodowe. 
Po pracowników dodatkowych chętnie 
sięgają różne branże i punkty, między 
innymi sklepy i magazyny, na przykład 
do wykładania towaru. Pod koniec roku 
wzrasta liczba ogłoszeń dotyczących po-
mocy przy inwentaryzacji, a przed świę-
tami część firm szuka dodatkowych rąk 
do pracy przy pakowaniu paczek.
 •

Katowice i Cieszyn dzielą 74 kilometry, 
ale teraz będzie łączyć je piwo. Browar 
Cieszyn został bowiem oficjalnym i wy-
łącznym dostawcą złotego trunku dla 
Międzynarodowego Centrum Kongreso-
wego oraz Hali Widowiskowo-Sportowej 
Spodek. Obie strony myślą też o nowych, 
organizowanych wspólnie wydarzeniach. 

Browar Cieszyn ma długą tradycję 
– został wybudowany przez arcyksię-
cia Albrechta Fryderyka Habsburga  
w 1846 roku. Piwo z Cieszyna stało się 
popularne w całej monarchii habsbur-
skiej. Dziś browar warzy piwa w histo-
rycznym miejscu, w niewielkiej skali 
i w tradycyjny sposób. Własną tradycję 
ma też katowicki Spodek, znany z licz-
nych koncertów oraz wydarzeń arty-
stycznych i sportowych. Jego właściciel 
stawia na różnorodność, niszowość 
i regionalność produktów oferowanych 
w trakcie swoich imprez, co było jed-
nym z argumentów, by podjąć współ-
pracę z Browarem Cieszyn. Obie marki 
w przyszłości zorganizują wspólne wy-
darzenia, których wspólnym mianowni-
kiem ma być historyczny aspekt obydwu 
obiektów – browaru i Spodka. 

PROHIBICJA NA MUNDIALU
Pomimo zawartego porozumienia 

władze Kataru w ostatniej chwili po-
stanowiły, że piwo nie będzie dostęp-
ne dla kibiców na stadionach podczas 

trwających już mistrzostw świa-
ta w piłce nożnej. Oznacza to, 
że przyjezdni fani będą mogli pić 
alkohol wyłącznie w specjalnych 
strefach (piwo jest w nich dostępne 
po 18.30, a kibice muszą kupić cztery 
kufle naraz), a także w niektórych ho-
telach i restauracjach. Na stadionach 
będzie dostępne jedynie bezalkoholowe 
piwo Bud Light. Jest to złamanie porozu-
mienia między władzami Kataru, Fifą 
i browarami, zgodnie z którym kibice 
mogliby kupić piwo na stadionie na trzy 
godziny przed rozpoczęciem meczu 
i przez godzinę po końcowym gwizdku. 
Gospodarz mundialu jako kraj muzuł-
mański na co dzień bardzo restrykcyjnie 
podchodzi do sprzedaży alkoholu, a jak 
podają media, katarska rodzina królew-
ska od dłuższego czasu naciskała Fifę 
na nałożenie takiego zakazu.

BUDWEISER KONTRATAKUJE
Najbardziej poszkodowany na tym 

zakazie jest oficjalny browar mundialu, 
amerykański Budweiser, który ma stracić 
z tego tytułu 75 mln euro. Jego władze 
jednak zamiast się skarżyć i procesować, 
postanowiły uciec do przodu i znaleźć 
w tej sytuacji jakieś plusy. W swoich me-
diach społecznościowych browar ogłosił, 
że przygotowane na mistrzostwa świata 
piwo otrzyma zwycięski kraj. Czy chodzi 
o państwo, którego reprezentacja wygra 
turniej, czy może o to, którego kibice będą 

najbardziej aktywni w komen-
tarzach? Tego koncern na ra-

zie nie zdradza. Jeśli to pierwsze, 
to według wyliczeń Uniwersytetu 

w Oxfordzie największe szanse na do-
stawę piwa mają Brazylijczycy. 

NIEMIECKI BOJKOT
U naszego zachodniego sąsiada 

coraz popularniejsze jest hasło #Boy-
cottQatar2022. Wielu niemieckich re-
stauratorów nie chce wspierać impre-
zy, której organizatorzy łamią prawa 
człowieka. Na szyldzie norymberskiego 
pubu Café Wanderer znajduje się wielki 
baner z logo protestu, a lokal zamiast 
na wspólne oglądanie zaprasza na dar-
mowe, specjalnie warzone Boycott Qatar 
Bier. Właściciel podaje kilka powodów, 
dlaczego bojkotuje tegoroczne mistrzo-
stwa: nieprzestrzeganie praw człowieka, 
poniżające warunki pracy, brak kultury 
piłkarskiej, komercjalizm zamiast piłki 
nożnej oraz podejrzenie korupcji. Ini-
cjatorzy protestu wzywają także firmy 

do nieprowadzenia 
kampanii marketin-
gowych w związku 
z mundialem. Ich 
apel wspiera około 
150 klubów piłkar-
skich, organizacji 
i pubów z całych 
Niemiec.

 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.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
FANTAZJA PANEM NIE UCZYNI.
Nagrodę wylosowała: VIKTORIA PILAK-POLASZEWSKA
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