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2023. Górnictwo z nadzieją na stabilizację

Rok węgla
Według chińskiego kalendarza minione 12 miesięcy były Rokiem Tygrysa. W chińskiej kulturze 
zwierzę to symbolizuje siłę, odwagę i pewność siebie. Natomiast za ponad tydzień, 22 stycznia, 

Chińczycy przywitają Rok Królika, symbolizującego spokój, rutynę i mądrość. W Polsce rok 2022 
był zdecydowanie Rokiem Węgla. Popyt i ceny surowca pobiły wszelkie rekordy, pod presją rynku 

kopalnie niemal wróciły do czterobrygadówki, a tysiące Polaków obległy sklep internetowy 
największej górniczej spółki. Paradoksalnie rok węglowego boomu i przywrócenia rentowności 

wydobycia był kolejnym rokiem spadku krajowej produkcji węgla. W nowym roku branża górnicza 
liczy na stabilizację i spowolnienie tempa wygaszania kopalń, a może i decyzje dotyczące nowych 

kluczowych inwestycji? Czas, by po dynamicznym Roku Tygrysa przyszedł w górnictwie mądry 
i spokojny Rok Królika. 
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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Metale ziem 
rzadkich mają takie znaczenie 
jak energia,  
ropa czy węgiel.

Aplikacja z nagrodą

Kopalnie JSW 360 stopni.
STRONA 3

Wyższa wydajność, pełna 
sprawność zabezpieczeń
Pracownik ZG Sobieski laureatem 
prestiżowego konkursu.
 STRONA 3

NABE na ostatniej prostej
Umowa społeczna dla energetyki 
węglowej i węgla brunatnego.

 STRONA 5

Nie wolno pomijać pracowników
Komentuje Paweł Koło-
dziej, przewodniczący 
FZZG JSW SA.
 STRONA 5 

Każdy może  
coś zrobić dla klimatu
Zmiany klimatyczne – czy możemy 
je jeszcze powstrzymać?
 STRONA 8

Volkswagen ID.7 coraz bliżej

Informacje motoryzacyjne.
 STRONA 9
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Dokąd zmierzamy?

M iniony, 2022 rok był kolejnym rokiem oficjalnej woj-
ny z węglem i bicia nowego rekordu w jego zużyciu 

przez światową gospodarkę. Międzynarodowa Agencja 
Energii poinformowała, że na świecie zużyto 8,3 mld 
ton tego paliwa. Taki poziom ma się utrzymywać także 
w latach 2022–2025. Nie znalazłem informacji o tym, 
jaki wpływ na zwiększenie zużycia węgla miała napaść 
Rosji na Ukrainę, ale sądzę, że w skali globalnej były 
to marginalne ilości. 

Popyt na węgiel pozostanie na wysokim poziomie 
z uwagi na rozwój gospodarczy między innymi ta-

kich krajów jak Chiny, Indie czy Indonezja. I to są głów-
ne czynniki powodujące wzrost zużycia tego paliwa. 
Koncepcja Unii Europejskiej związana z przejściem 
na zieloną gospodarkę ma podstawową wadę – powo-
duje dodatkowe koszty produkcji, bo energia staje się 
coraz droższa. Kraje, które chcą dorównać Zachodowi, 
będą stawiać na tanią energię, czyli energię z węgla. 
Tam nie obowiązują limity emisji dwutlenku węgla, nie 
trzeba płacić za nią astronomicznych sum ani martwić 
się emisją metanu do atmosfery z kopalń głębinowych 
i odkrywek. 

To właśnie planowane opłaty za emisję metanu mogą 
całkowicie rozłożyć nie tylko górnictwo, ale także 

całą unijną gospodarkę. Jeżeli limitami i opłatami zo-
staną na przykład objęte kopalnie JSW i PGG, to każda 
z tych spółek będzie musiała zapłacić rok w rok nawet 
miliardy złotych. Jeżeli limitami i opłatami zostanie 
objęte rolnictwo, to rolnicy albo splajtują, albo wszyst-
kie koszty przeniosą na konsumentów, a to spowodu-
je, że żywność gigantycznie zdrożeje. Czy przestrogą 
będzie porażka z samochodami elektrycznymi? Mia-
ły tanieć, jeżeli będzie rosła produkcja. Teraz wraz 
ze wzrostem produkcji rosną ich ceny. Jeżeli tak dalej 
będzie się działo, samochód stanie się dostępny tylko 
dla najbogatszych. Dlatego na początku 2023 roku 
zasadne jest pytanie: dokąd zmierzamy, gdzie się za-
trzymamy? •

Zróbcie rachunek sumienia

Opozycja wiesza psy na multienergetycznej Grupie  
Orlen za to, że mimo powrotu od 1 stycznia do  

23-proc. stawki VAT (przejściowo obowiązywała stawka 
8 proc.) ceny paliw nie wzrosły. Zarzut dotyczy minio-
nych miesięcy. Zdaniem opozycji skoro podwyżka VAT 
nie spowodowała wzrostu cen, to znaczy, że wcześniej 
płaciliśmy za paliwo drożej, niż moglibyśmy płacić. 
Konstrukcja zarzutu jest dość pokrętna, bo wcześniej 
ropa na rynkach była znacznie droższa, złotówka 
względem dolara słabsza, dostawy mniej pewne i w do-
datku trwało odchodzenie od importu ropy z Rosji. 
Gdybyśmy wciąż importowali z niej ropę, ceny były-
by niższe, Moskwa zarabiałaby pieniądze potrzebne 
na prowadzenie wojny i wciąż bylibyśmy uzależnieni 
od paliwa ze wschodu. 

D zięki konsekwentnej polityce Orlenu import ropy 
z Rosji i uzależnienie od niej szybko malały. Po ob-

jęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość na koniec 
2015 roku 90 proc. ropy naftowej, przerabianej wtedy 
przez dwie rafinerie Orlenu w Płocku i w Możejkach, 
pochodziło z Rosji. Na koniec 2021 roku udział rosyj-
skiej ropy w dostawach na rynek krajowy wynosił jesz-
cze 60 proc., a na koniec stycznia tego roku będzie to już 
tylko 10 proc. Te 10 proc. musimy kupować, bo mamy 
podpisany kontrakt obowiązujący do końca 2024 roku. 
Surowiec jest dostarczany ropociągami i na ten sposób 
dostaw nie obowiązuje unijne embargo. Zerwanie tych 
kontraktów oznaczałoby, że musielibyśmy płacić duże 
kary.

R ząd PiS przygotowywał Polskę od wielu lat do uzyska-
nia niezależności. Stąd koncepcja budowy Gazoportu 

w Świnoujściu zapoczątkowana przez śp. prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, dokończonego w 2016 roku, 
a obecnie rozbudowywanego, budowa gazociągu Baltic 
Pipe, a także systematyczne zwiększanie własnego wy-
dobycia gazu. Napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła 
niektóre decyzje. Dlatego opozycja zamiast atakować, 
powinna zrobić poważny rachunek sumienia.  •

F E L I E T O N

Górnik winny wszystkiemu
Najprostszym sposobem na zirytowanie większości Po-
laków jest pokazywanie im górniczych zarobków, przy-
pominanie dodatków funkcjonujących w tej branży oraz 
żądań zgłaszanych przez jej przywódców związkowych. 

Oprócz żądania 25-proc. podwyżki w JSW argu-
mentem tego stycznia stała się dodatkowo wyliczanka 
korzyści, jakie odniosą ludzie zatrudnieni w związa-
nych z węglem firmach górniczych (i energetycznych) 
przenoszonych do NABE.

Chodzi zawsze o górnictwo węgla kamiennego. 
O zarobkach w miedzi lub energetyce dyskretnie się 
nie mówi. Podobnie jak o tym, że duża spółka matka 
płaci i gwarantuje warunki lepsze niż spółki córki, 
a państwowa kopalnia zdecydowanie lepiej dba o pra-
cowników niż małe firmy górnicze i okołogórnicze.

Nie wspomina się też o minimalnym wpływie ludzi 
pracujących w górnictwie na liczbę funkcjonujących 
kopalń i eksploatowanych ścian, o wolumenie węgla, 
jaki kopalnia jest w stanie wydobyć i przygotować dla 
odbiorców w ciągu tygodnia, miesiąca i roku. Natomiast 
każdy, kto jest związany zawodowo z tą branżą, odpo-
wiada przed całym krajem za to, że do Lubomii czy 
Strzelec Opolskich nie dowieziono tyle węgla, ile gmina 
zamówiła, gdzieś dotarło za dużo groszku, a za mało 
orzecha, a gdzie indziej na odwrót.

Medialne szczucie na górnictwo ułatwia pomijanie 
tego, że generalnie jeśli chodzi o średnie zarobki, jako 
kraj wprawdzie wyprzedzamy nieco Węgrów, ale jeste-
śmy za Słowacją i Czechami, o Niemcach nie wspomina-
jąc. I że próby wymuszania, by zarobki w części jakiejś 
branży goniły ceny, nie jest niczym nadzwyczajnym. 
Hasło, że w ten sposób nakręca się inflację i pogrąża 
gospodarkę w kryzysie, dobrze brzmi.

ZBIGNIEW KORWIN

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

36-LETNI GÓRNIK Z PODLUBELSKIEJ KOPALNI BOGDANKA ZGINĄŁ  
7 STYCZNIA podczas prac związanych z obsługą kolejki 
na poziomie 990 m. To pierwszy w tym roku śmiertelny 
wypadek w polskim górnictwie.

GLIWICKA PROKURATURA UMORZYŁA ŚLEDZTWO W SPRAWIE KA-
TASTROFY W CZESKIEJ KOPALNI CSM STONAWA PÓŁNOC, gdzie po-
nad cztery lata temu w wyniku zapalenia i wybuchu 
metanu zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków. Nie 
doszło do naruszenia przepisów lub niedopełnienia 
obowiązków – uznali śledczy.

– ZAWSZE UWAŻAŁEM, ŻE RACJONALNE WYDOBYCIE POWINNO BYĆ 
KONTYNUOWANE, a nasze górnictwo węgla kamiennego 
długo jeszcze nie powie swojego ostatniego słowa. Tym 
bardziej że dojrzewają nowe technologie, które mają 
je uczynić bardziej bezpiecznym i bardziej opłacalnym 
– zadeklarował w przedświątecznym wywiadzie dla 
Dziennika Zachodniego premier Mateusz Morawiecki.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA W RAMACH PROGRAMU PREFERENCYJ-
NEJ SPRZEDAŻY WĘGLA PRZEZ SAMORZĄDY dostarczyła ponad  
390 tys. ton tego surowca do wszystkich 867 gmin, które 
zawarły umowy ze spółką. Samorządy chcą kontynu-
ować współpracę z PGG także w 2023 roku. – Jesteśmy 
na to w 100 proc. przygotowani – deklaruje największy 
krajowy producent.

SAMORZĄD KATOWIC PRZEJĄŁ OD POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ 
HISTORYCZNE BUDYNKI KOPALNI WUJEK, w tym łaźnię łańcusz-
kową, gdzie w grudniu 1981 roku górnicy strajkowali 
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Miasto 
przekaże obiekty Śląskiemu Centrum Wolności i Soli-
darności, pielęgnującemu pamięć o zamordowanych 
górnikach.

DO POŁOWY 2024 ROKU W BYŁYCH ŁAŹNIACH GÓRNICZYCH KO-
PALNI MOSZCZENICA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, obok będącej już 
w trakcie przygotowań stałej wystawy poświęconej 
węglowi, powstanie strefa biznesu oraz ekspozycja 
dotycząca Porozumienia Jastrzębskiego. Samorząd 
podpisał umowę z wykonawcą inwestycji za ponad  
38 mln złotych.

BYŁY WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WOJCIECH KA-
ŁUŻA został wiceprezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
ds. rozwoju. Stanowisko to było nieobsadzone od lipca 
2021 roku, kiedy z funkcji odwołano Tomasza Dudę. 
Dotąd obowiązki wiceprezesa wypełniał prezes JSW 
Tomasz Cudny.

OD STYCZNIA WARTOŚĆ FLAPSÓW, CZYLI PRZYSŁUGUJĄCYCH GÓR-
NIKOM POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, wzrosła w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej do 52,35 złotych. Uzgodniona przez 
związki i zarząd podwyżka kosztuje JSW 84 mln złotych 

rocznie. Związkowcy domagają się także 25-proc. wzro-
stu płac w firmie.

W LISTOPADZIE UB.R. KRAJOWE WYDOBYCIE WĘGLA KAMIENNEGO 
wyniosło około 4,5 mln ton, a sprzedaż 4,1 mln ton. 
Miesięczna produkcja była najwyższa od pół roku, 
choć wciąż mniejsza niż rok wcześniej, zaś miesięczna 
sprzedaż węgla spadła rok do roku o ponad 1 mln ton 
– wynika z danych ARP.

W CIĄGU 11 MIESIĘCY UB.R. WIELKOŚĆ KRAJOWEGO WYDOBYCIA 
WĘGLA KAMIENNEGO wyniosła około 48,3 mln ton wobec około 
50,2 mln ton w ciągu 11 miesięcy 2021 roku, a sprzedaż 
zbliżyła się do 48,4 mln ton wobec 53,3 mln ton przed 
rokiem – wskazują statystyki Agencji Rozwoju Przemysłu.

WARTOŚĆ INDEKSU CEN WĘGLA DLA ENERGETYKI wyniosła 
w listopadzie ub.r. 551,30 złotych za tonę (bez uwzględ-
nienia korekt księgowych – 549,13 złotych), zaś węgla  
dla energetyki 1043,03 złotych za tonę (bez korekt  
– 1030,73 złotych). W ujęciu jakościowym było to od-
powiednio 25,84 i 42,17 złotych za gigadżul – wskazują 
indeksy cenowe ARP.

W 2023 ROKU POLSKA DALEJ BĘDZIE IMPORTOWAĆ WĘGIEL na po-
trzeby gospodarstw domowych – oświadczyła minister 
klimatu i środowiska Anna Moskwa. Importem nadal 
będą się zajmować spółki Węglokoks i PGE Paliwa.  •

B Y Ł O ,  N I E  M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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Opracowana przez pracowników Grupy 
Kapitałowej JSW aplikacja Kopalnie JSW 
360 stopni została doceniona w 48. edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy 
Warunków Pracy, który organizuje Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Wręczenie nagród odbyło się 15 grudnia 
w Warszawie.

Pracownicy Grupy Kapitałowej JSW 
zdobyli nagrodę pierwszego stopnia 
w kategorii „Przedsięwzięcia organiza-
cyjne i edukacyjne”. Materiały filmowe 
i zdjęciowe oraz prezentacje i teksty apli-
kacji Kopalnie JSW 360 stopni zostały 
zrealizowane przez siedmioosobowy 
zespół pracowników JSW SA, JSW Szko-
lenie i Górnictwo oraz JSW IT Systems. 
– W imieniu wszystkich laureatów chcia-
łem podziękować pani minister Marle-
nie Maląg oraz wszystkim współorgani-
zatorom za przeprowadzenie kolejnej, 
48. edycji konkursu oraz możliwość za-
prezentowania opracowań związanych 
z poprawą bezpieczeństwa i warunków 
pracy. Nagrodę dla JSW dedykuję górni-
kom, którzy odeszli na wieczną szychtę. 
Przyznanie nagrody będzie motywacją 
do jeszcze cięższej pracy i podejmowania 
innowacyjnych rozwiązań technicznych, 
naukowo-badawczych i organizacyjnych 
w przyszłości – powiedział Edward Paź-
dziorko, zastępca prezesa zarządu JSW 
SA ds. technicznych i operacyjnych.

W tym roku do konkursu zgłoszono 
57 prac w trzech kategoriach: rozwiąza-
nia techniczne i technologiczne, prace 
naukowo-badawcze, przedsięwzięcia 
organizacyjne i edukacyjne. Statuetkę 
zwycięzcom z JSW wręczyła Marle-
na Maląg, minister rodziny i polityki 

społecznej. – Praca jest dla każdego z nas 
bardzo ważna. Daje poczucie godności, 
stabilizacji zawodowej, stabilizacji ro-
dzinnej, w pracy możemy się realizo-
wać, ale także łączyć obowiązki życia 
rodzinnego z pracą zawodową. Na pew-
no to wszystko jest bardzo ważne. Ale 

w miejscu pracy, w którym spędzamy 
wiele czasu, muszą być odpowiednie 
warunki, muszą być wprowadzane od-
powiednie zmiany, które są potrzebne, 
aby wszyscy czuli się bezpiecznie i aby-
śmy zwracali uwagę na te istotne sprawy 
dla każdego pracownika i pracodawcy. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratuluję – powiedziała Marlena Maląg, 
minister rodziny i polityki społecznej.

Konkurs jest przeznaczony dla przed-
siębiorstw, instytucji oraz pracowników. 
Jego celem jest rozpowszechnianie roz-
wiązań poprawiających bezpieczeństwo 
i warunki pracy. Organizatorem jest Mi-
nisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej 
we współpracy z innymi ministerstwa-
mi, Naczelną Organizacją Techniczną, 
urzędami kontroli warunków pracy, 
instytucjami ubezpieczeniowymi oraz 
partnerami społecznymi. 

Aplikacja Kopalnie JSW 360 jest 
pierwszym tego typu rozwiązaniem 
w Polsce w zakresie popularyzacji 
wiedzy o kopalni węgla kamiennego 
i występujących w niej zagrożeniach. 
Dotychczas, zarówno w skali przedsię-
biorstwa, jak i kraju, nie były znane 
i stosowane podobne przedsięwzięcia 
edukacyjne i popularyzacyjne w dzie-
dzinie górnictwa. 

Zapraszamy na stronę: www.jsw.pl/
biuro-prasowe/kopalnie-jsw-360

MAT. PRAS. JSW SA

Kopalnie JSW 360 stopni

Aplikacja z nagrodą

Materiały filmowe i zdjęciowe oraz prezentacje i teksty aplikacji Kopalnie JSW 360 stopni zostały 
zrealizowane przez siedmioosobowy zespół pracowników JSW SA, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz JSW IT 
Systems 
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Wyższa wydajność, pełna sprawność zabezpieczeń
15 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 
48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Po-
prawy Warunków Pracy. Wśród nagrodzo-
nych znalazł się dr inż. Tomasz Karpiel, 
główny elektryk w Zakładzie Górniczym 
Sobieski w Jaworznie, za swoją dysertację 
doktorską pt. „Optymalizacja zabezpieczeń 
stosowanych w systemie sterowania maszy-
ny wyciągowej współpracującej z agrega-
tem hydraulicznym układu hamulcowego”.

Praca dr. Karpiela jest jego prywatną 
inicjatywą, niemniej jednak inspirowa-
ną doświadczeniami zawodowymi oraz 
wiedzą nabytą w trakcie wieloletniej 
pracy w górnictwie. 

Badania układu sterowania maszy-
ny wyciągowej prowadzone na potrzeby 
tej dysertacji wykazały, że warunki pra-
cy badanego zabezpieczenia pozwalają 
na zakwalifikowanie go jako elementu 
urządzenia z samokontrolą. Nie jest za-
tem wymagane przeprowadzanie do-
datkowych, czasochłonnych procedur 
kontrolnych. Eliminuje się również ry-
zyko związane z możliwością uszkodze-
nia badanego elementu podczas prób, 
na przykład wymaganego demontażu, 
ponieważ element jest badany w jego 
środowisku pracy przy wykorzystaniu 
jego funkcji w układzie.

Kontrole wykonywane podczas nor-
malnej pracy pozwolą zmniejszyć czas 

przeznaczony na czynności dodatkowe. 
Dzięki temu zwiększył się czas pracy 
maszyny, a co za tym idzie – poprawiona 
jest wydajność urządzenia wyciągowego 
przy zachowaniu pełnej sprawności za-
bezpieczeń. Wyniki pracy dr. Karpiela 
znajdą zastosowanie w zakładach TAU-
RON Wydobycie. 

Organizatorem Ogólnopolskiego 
Konkursu Poprawy Warunków Pracy 
jest Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej we współpracy z Naczelną 
Organizacją Techniczną, innymi mi-
nisterstwami, urzędami kontrolnymi, 
instytucjami ubezpieczeniowymi oraz 
instytucjami i partnerami społecznymi. 
Sekretariat konkursu prowadzi Central-
ny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy.

Celem konkursu jest inspirowa-
nie i upowszechnianie wyników prac 
naukowo-badawczych, rozwiązań 

technicznych i technologicznych, a także 
przedsięwzięć organizacyjnych i edu-
kacyjnych prowadzących do poprawy 
warunków pracy.

W tym roku zaopiniowanych zosta-
ło 57 wniosków zgłoszonych do kon-
kursu. Komisja Konkursowa, skła-
dająca się z ekspertów wyłonionych 
spośród organizatorów i współorgani-
zatorów konkursu, przyznała: dziewięć 
nagród, 21 wyróżnień i sześć listów 
gratulacyjnych.

W Ogólnopolskim Konkursie Po-
prawy Warunków Pracy zostały przy-
znane nagrody w formie dyplomów 
oraz nagród pieniężnych. Wśród na-
grodzonych są zarówno reprezentanci 
dużych zakładów przemysłowych, jak 
i małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz instytucji naukowych – wszyscy, 
którzy działają na rzecz bezpieczeń-
stwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie.

Laureatom konkursu nagrody i wy-
różnienia wręczali: Marlena Maląg – 
minister rodziny i polityki społecznej, 
Paweł Wdówik – sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rodziny i Polityki Społecznej, 
Agnieszka Wołoszyn i Bożena Lenart, 
zastępczynie dyrektora Departamentu 
Prawa Pracy w MRiPS, oraz prof. Wiktor 
Marek Zawieska, przewodniczący Komi-
sji Konkursowej.

MAŚL/TAURON WYDOBY0CIE 
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Badania układu sterowania maszyny wyciągowej prowadzone na potrzeby tej dysertacji wykazały, 
że warunki pracy badanego zabezpieczenia pozwalają na zakwalifikowanie go jako elementu urządzenia 
z samokontrolą
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Według chińskiego kalendarza minione  
12 miesięcy były Rokiem Tygrysa. W chiń-
skiej kulturze zwierzę to symbolizuje 
siłę, odwagę i pewność siebie. Natomiast 
za ponad tydzień, 22 stycznia, Chińczycy 
przywitają Rok Królika, symbolizującego 
spokój, rutynę i mądrość. W Polsce rok 
2022 był zdecydowanie Rokiem Węgla. 
Popyt i ceny surowca pobiły wszelkie re-
kordy, pod presją rynku kopalnie niemal 
wróciły do czterobrygadówki, a tysiące 
Polaków obległy sklep internetowy naj-
większej górniczej spółki. Paradoksalnie 
rok węglowego boomu i przywrócenia 
rentowności wydobycia był kolejnym ro-
kiem spadku krajowej produkcji węgla. 

W nowym roku branża górnicza li-
czy na stabilizację i spowolnienie tempa 
wygaszania kopalń, a może i decyzje 
dotyczące nowych kluczowych inwe-
stycji? Czas, by po dynamicznym Roku 
Tygrysa przyszedł w górnictwie mądry 
i spokojny Rok Królika.

PRIORYTET: BEZPIECZEŃSTWO
Miniony rok przyniósł największe 

od lat górnicze tragedie. W kwietniu se-
ria wybuchów metanu w kopalni Pnió-
wek zabiła 16 górników i ratowników 
górniczych. Ciała siedmiu z nich wciąż 
znajdują się pod ziemią – jest szan-
sa, że poszukiwania będą wznowione 
w najbliższych tygodniach. W grudniu 
Jastrzębska Spółka Węglowa dostała zgo-
dę nadzoru górniczego na likwidację 
pola pożarowego i zawężenie otamo-
wanego obszaru. Trwają przygotowania 
do wznowienia akcji ratowniczej, w ra-
mach której będzie można bezpiecznie 
wejść w rejon katastrofy. Trzy dni po tra-
gedii w Pniówku w nieodległym ruchu 
Zofiówka po silnym wstrząsie i wypły-
wie metanu zginęło 10 górników. Komi-
sja wyjaśniająca przyczyny wypadku 
w Zofiówce nie dopatrzyła się winy czło-
wieka; komisja ds. Pniówka wciąż pra-
cuje. Ogółem w ubiegłym roku w całym 
polskim przemyśle wydobywczym zgi-
nęło 37 górników, a 12 odniosło ciężkie 
obrażenia. Niedawno prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mi-
rek wysłał do szefów spółek węglowych 
list w sprawie bezpieczeństwa w kopal-
niach. – Zwracam w nim uwagę, że wy-
dobycie, nawet to zwiększone, musi być 
prowadzone w oparciu o przepisy, 
z poszanowaniem wszystkich przepisów 
związanych z prowadzeniem wydobycia, 
racjonalne i rozsądne. I tego będziemy 
pilnować – nie możemy pozwolić, żeby 
presja na zwiększenie wydobycia węgla 
przekładała się na spadek bezpieczeń-
stwa w kopalniach – wyjaśnia prezes 
WUG, urzędu, który w minionym roku 
świętował swoje 100-lecie.

WSZYSCY CHCĄ WĘGLA
Węgiel i górnictwo znalazły się 

w zeszłym roku w centrum uwagi nie 
tyko z powodu tragicznych wypadków. 
Sytuację rynkową branży diametralnie 
zmienił kryzys energetyczny związany 
z wojną w Ukrainie oraz wprowadzo-
ne po wybuchu wojny embargo na ro-
syjski węgiel, który od lat uzupełniał 
krajową produkcję – szczególnie wśród 

odbiorców indywidualnych i w lo-
kalnych ciepłowniach. Rynkową lukę 
spowodowaną embargiem szacowano 
na co najmniej kilka milionów ton. Po-
nieważ przygotowanie nowych frontów 
wydobywczych trwa w górnictwie nawet 
dwa lata, a węgiel opałowy to jedynie 
część całej produkcji, kopalnie nie były 
w stanie szybko zwiększyć wydobycia, 
by zaspokoić popyt. Węgla zaczęło bra-
kować, a sklep internetowy największe-
go producenta – Polskiej Grupy Górniczej 
– oblegało nawet ponad 140 tys. klien-
tów na minutę. Ceny węgla opałowego 
wzrosły kilkukrotnie. Aby zapewnić opał 
wszystkim potrzebującym, zdecydowa-
no o imporcie milionów ton surowca 
drogą morską między innymi z RPA, 
Kazachstanu, Australii czy Indonezji. 
Parlament uchwalił też ustawę umoż-
liwiającą samorządom preferencyjną 
sprzedaż węgla dla gospodarstw domo-
wych. Do programu przystąpiło sześciu 
dostawców krajowego i importowanego 
węgla: Polska Grupa Górnicza, Tauron 
Wydobycie, Lubelski Węgiel Bogdanka, 
Węglokoks i Węglokoks Kraj oraz PGE 
Paliwa. Do wiosny za pośrednictwem 
samorządu można kupić do 3 ton pali-
wa; wcześniej osoby ogrzewające domy 
węglem otrzymały też dodatki węglowe 
w wysokości 3 tys. złotych. W efekcie wę-
gla dla nikogo nie zabraknie – zapewnili 
przedstawiciele rządu.

WIĘKSZY POPYT, MNIEJSZA 
PRODUKCJA – GDZIE TU SENS?
Paradoksalnie rok wzmożonego po-

pytu na węgiel jest w górnictwie kolej-
nym rokiem zmniejszenia jego produkcji 
– powodem jest zarówno malejąca z roku 

na rok liczba frontów wydobywczych, 
jak i rozmaite trudności techniczne 
w kopalniach, spowodowane głównie 
warunkami geologiczno-górniczymi czy 
naturalnymi zagrożeniami. Jak wynika 
z danych katowickiego oddziału Agen-
cji Rozwoju Przemysłu, w ciągu 11 mie-
sięcy zeszłego roku krajowa produkcja 
węgla była prawie o 2 mln ton mniej-
sza niż w porównywalnym okresie rok 
wcześniej, a sprzedaż mniejsza o prawie  
5 mln ton. We wrześniu zeszłego roku 
miesięczna produkcja i sprzedaż wę-
gla były rekordowo niskie – mniej wę-
gla było tylko w pandemicznym maju  
2020 roku, choć obecnie górnicy pra-
cują także w każdą sobotę i niedzielę. 
W ostatnim kwartale roku wydobycie 
znów zaczęło wzrastać – w PGG udało 
się zwiększyć poziom produkcji powyżej  
100 tys. ton węgla na dobę. – To pomyślny 
i trwały trend w kopalniach, szczególnie 
ważny wobec ogromnej aktualnie chłon-
ności rynku i wysokiego zapotrzebowa-
nia na węgiel opałowy – komentował 
prezes spółki Tomasz Rogala. Dodatkowa 
praca przyniosła załodze PGG dodatko-
we świadczenia, między innymi kilkuty-
sięczne rekompensaty inflacyjne, o które 
zabiegały związki zawodowe. Ubiegło-
roczna sytuacja rynkowa zwróciła uwagę 
opinii publicznej na faktyczną rolę węgla 
w polskiej gospodarce. Z węgla kamien-
nego i brunatnego wytworzono ponad 
71 proc. energii elektrycznej i 69 proc. 
ciepła. – Gdyby Polska nie chroniła wła-
snych zasobów węgla i realizowała bez 
zastrzeżeń politykę uznawania rosyj-
skiego gazu jako paliwa przejściowego, 
to jej bezkrytyczne wykonanie oznacza-
łoby dzisiaj dodatkowy wydatek rzędu  

180 mld złotych rocznie. Natomiast 
zamiana własnego węgla kamiennego 
na węgiel z importu oznaczałaby dla po-
datników i przedsiębiorców dodatkowy 
koszt dla obywateli i gospodarki na po-
ziomie około 30 mld złotych rocznie – pi-
sał w barbórkowym liście do załogi PGG 
prezes Tomasz Rogala.

NAJPIERW ATOM,  
POTEM ZAMYKANIE KOPALŃ
Popyt na węgiel, wzrost jego cen oraz 

konieczność zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego wywołały pytania 
o horyzont i dynamikę działania polskie-
go górnictwa. Jego przyszłość reguluje 
podpisana w maju 2021 roku między 
rządem a związkami zawodowymi umo-
wa społeczna, przewidująca stopniowe 
wygaszanie kopalń węgla energetycz-
nego do 2049 roku, przy czym – zgodnie 
z towarzyszącym umowie harmonogra-
mem – likwidacja miałaby przyspieszyć 
od 2034 roku. Górnicze związki przeko-
nują, że w obecnej sytuacji harmono-
gram wygaszania powinien zostać zmie-
niony, a kopalnie powinny inwestować 
w nowe złoża, by nie tylko utrzymać, 
ale i zwiększać poziom wydobycia. Po-
dobny pogląd prezentowali niektórzy 
przedstawiciele rządu, między innymi 
wicepremier Jacek Sasin, który w jednej 
z wypowiedzi ocenił, że przed urucho-
mieniem w Polsce energetyki jądrowej 
żadna kopalnia nie powinna zostać 
zamknięta. Dotąd nie zapadły jednak 
decyzje o nowych, rozwojowych inwe-
stycjach w górnictwie. W swoich wypo-
wiedziach przedstawiciele rządu zazna-
czali, że niezmieniona pozostaje data 
2049 roku jako moment zakończenia 

Rok Węgla

Górnictwo z nadzieją na stabilizację

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, który w początkach grudnia odwiedził Śląsk, przekonuje, że wprawdzie redukcja zależności energetycznej Unii 
Europejskiej od Rosji może skutkować spalaniem większej ilości węgla, jest to jednak tylko przejściowe
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działalności górnictwa węgla energe-
tycznego w Polsce. Program, zakłada-
jący wygaszanie kopalń w tym właśnie 
terminie, został zgłoszony do notyfikacji 
w Komisji Europejskiej. Jednocześnie, 
na podstawie znowelizowanej ustawy 
górniczej, na początku tego roku Pol-
ska wdrożyła system dopłat do redukcji 
zdolności produkcyjnych kopalń, wypła-
cając spółkom węglowym co najmniej 
kilkusetmilionową pomoc. Teraz, gdy 
kopalnie na siebie zarabiają, dotacje nie 
są potrzebne – na 2023 rok dla PGG nie 
przewidziano budżetowych dopłat.

NOWY FUNDUSZ DLA ŚLĄSKA
Umowa społeczna przewiduje także 

powołanie specjalnego funduszu wspo-
magającego transformację wojewódz-
twa śląskiego. 1 grudnia Sejm uchwalił 
ustawę powołującą taki fundusz, z kapi-
tałem zakładowym do 500 mln złotych 
z rządowego Funduszu Inwestycji Ka-
pitałowych i finansowaniem z budżetu 
państwa – do 100 mln złotych w latach 
2024–2030 i do 50 mln złotych w latach 
2031–2032. Związkowcy upominają się 
również o realizację innych zapisów 
umowy społecznej – tych dotyczących 

inwestycji w czyste technologie węglo-
we. Realizacja umowy społecznej i wdro-
żenie systemu dopłat do redukcji zdolno-
ści produkcyjnych kopalń poskutkowały 
zmianami w strukturze własnościowej 
górnictwa – bezpośrednim właścicielem 
Polskiej Grupy Górniczej stał się w tym 
roku Skarb Państwa, który odkupił akcje 
firmy (każdy pakiet za symboliczną zło-
tówkę) od dotychczasowych właścicieli – 
głównie kontrolowanych przez państwo 
firm energetycznych. W ostatnim dniu 
roku sfinalizowano natomiast, na po-
dobnej zasadzie, zakup przez Skarb Pań-
stwa 100 proc. akcji spółki Tauron Wy-
dobycie od grupy energetycznej Tauron. 
Załoga górniczej firmy otrzymała mię-
dzy innymi gwarancje zatrudnienia 
i jednorazowe świadczenie finansowe 
w dwóch ratach. Zgodnie z założeniami 
Skarb Państwa ma przejąć także firmę 
Węglokoks Kraj – właściciela kopalni 
Bobrek-Piekary.

WIĘCEJ WĘGLA?  
TYLKO CHWILOWO
Czy węglowy Rok Tygrysa zmienia 

perspektywę dla polskiego górnictwa? 
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans 

Timmermans, który w początkach 
grudnia odwiedził Śląsk, przekonu-
je, że wprawdzie redukcja zależności 
energetycznej Unii Europejskiej od Ro-
sji może skutkować spalaniem większej 
ilości węgla, jest to jednak tylko przej-
ściowe. – Zakładamy, że jest to chwilowa 
sytuacja, że przyspieszymy transformację 
w kierunku energii odnawialnej, która 
jest o wiele tańsza od węgla i oczywiście 
o wiele czystsza – mówił w Chorzowie 
główny promotor Europejskiego Zielo-
nego Ładu. – Wyraźnie widać, że unia 
swoje, a my swoje. Pan Timmermans jest 
przekonany, że można szybciej odejść 
od węgla, nawet w trudnej sytuacji zwią-
zanej z bezpieczeństwem energetycznym. 
My twierdzimy, że 2049 rok jest święty, 
a być może nawet w obecnej sytuacji 
trzeba by trochę pokombinować dalej, 
nie wiem, czy do 2055, czy do 2060 roku 
– komentował na gorąco lider śląsko-dą-
browskiej Solidarności Dominik Kolorz.

2023 W GÓRNICTWIE  
ROKIEM KRÓLIKA?
Dla strony społecznej sprawą o fun-

damentalnym znaczeniu jest obecnie 
notyfikacja umowy społecznej, która 

ma być bezpiecznikiem gwarantującym 
górnictwu stabilną, choć schodzącą, 
ścieżkę działania. – Trzeba ze smut-
kiem stwierdzić, że kryzys energetyczny 
niczego Europy nie nauczył. Bruksela 
wciąż chce narzucać zieloną transfor-
mację całej Unii Europejskiej i z żelazną 
konsekwencją dąży do dekarbonizacji 
kontynentu, zaś obecny rząd, a tym bar-
dziej opozycja, wszystkie te antywęglo-
we pomysły akceptuje. Jaki więc będzie  
2023 rok? Paradoksalnie, wyłączając 
kwestię polityki klimatycznej i uległej 
postawy polskich władz, perspektywy 
nie są złe, pod warunkiem że uda nam 
się doprowadzić do notyfikacji umowy 
społecznej, a rząd przedstawi projekt Po-
lityki energetycznej Polski do 2050 roku, 
gdzie węgiel – nie gaz – zostanie wpisany 
jako paliwo przejściowe. Z punktu wi-
dzenia pracownika istotne będą również 
negocjacje płacowe. Wszystkie te sprawy 
mają służyć jednemu – stabilizacji sekto-
ra. O ile zostaną pomyślnie załatwione, 
będę zadowolony – podsumowuje w fe-
lietonie w portalu Górniczej Solidarności 
przewodniczący Sekcji Krajowej Górnic-
twa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność 
Bogusław Hutek. HANNA KRZYŻOWSKA

Komentuje PAWEŁ KOŁODZIEJ, 
przewodniczący FZZG JSW SA

Wszystko drożeje, ponie-
waż mamy wielką infla-
cję. Dlatego zarząd JSW 
w planie techniczno-eko-
nomicznym na rok 2023 
uwzględnił realny (czyli 
znacznie wyższy) koszt 

energii, usług, inwestycji i zakupu sprzę-
tu. Niestety nie uwzględnił wzrostu płac. 
Reprezentatywne organizacje związkowe 
działające w JSW nie mogą się na to zgo-
dzić. Domagamy się 25-proc. podwyżki. 
Spółka ma rekordowe zyski za 2022 rok. 
To nie tylko efekt koniunktury. To także 
efekt wytężonego wysiłku załogi. Dociera-
ją do mnie komentarze osób spoza branży 
pełne zdziwienia. „Macie bardzo dobre 
zarobki, czego jeszcze chcecie?” – pytają 
mnie znajomi. 
Rzeczywiście mamy dobrą średnią płacę 
w spółce, ale na nią składają się wszystkie 
dodatki, łącznie z godzinami nadliczbowy-
mi. A nadliczbówki biorą się stąd, że za-
łoga rozumie, iż należy w maksymalny 
sposób wykorzystać koniunkturę. Dlatego 
pracuje w dni wolne od pracy. Czy zgoda 
na wytężony wysiłek ma być teraz argu-
mentem przeciwko załodze?
Na zamrożenie kosztów pracy przez za-
rząd JSW SA nie będzie zgody reprezen-
tatywnych organizacji związkowych. Jeżeli 
nie zostanie uwzględniony nasz postulat, 
rozpoczniemy spór zbiorowy z groźbą 
strajku włącznie. Zwróciliśmy się do rady 
nadzorczej, aby negatywnie zaopiniowała 
plan techniczno-ekonomiczny nieuwzględ-
niający podwyżki płac. Domagamy się spo-
tkania z wicepremierem Jackiem Sasinem. 
JSW po trzech kwartałach ma 6,36 mld 
złotych zysku netto. To efekt wysiłku całej 
załogi, a nie tylko koniunktury. Dlatego 
reprezentatywne organizacje związkowe 
działające w JSW są zdeterminowane, aby 
domagać się udziału załogi w tym wyniku. 
Nie wolno pomijać pracowników.

Nie wolno  
pomijać pracowników

Minister aktywów państwowych Jacek Sa-
sin, przedstawiciele spółek energetycz-
nych i związków zawodowych 22 grudnia 
podpisali umowę społeczną, towarzyszącą 
tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeń-
stwa Energetycznego (NABE). Pracowni-
cy firm, które trafią do agencji, otrzyma-
li gwarancje zatrudnienia i utrzymania 
praw pracowniczych, ustalono też warunki 
osłon socjalnych dla odchodzących z pra-
cy, między innymi specjalnych „emerytur 
energetycznych” i odpraw.

– Negocjacje były długie i ciężkie. 
Wydaje się, że ta umowa dobrze zabez-
piecza interesy załóg i pracowników, 
a to jest najważniejsze. Inaczej i lepiej się 
pracuje, gdy pracownicy mają poczucie 
bezpieczeństwa – skomentował szef So-
lidarności w Kopalni Węgla Brunatnego 
Turów Wojciech Ilnicki.

NAJPIERW UMOWA,  
POTEM USTAWA
Zgodnie z rządowym harmonogra-

mem Narodowa Agencja Bezpieczeństwa 
Energetycznego ma powstać do końca 
marca 2023 roku na bazie spółki PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonal-
na. Do NABE trafią węglowe aktywa 
wytwórcze kontrolowanych przez pań-
stwo spółek energetycznych – PGE, Enei, 
Taurona i Energi z Grupy PKN Orlen. 
Będą to elektrownie na węgiel kamienny 
i brunatny oraz kopalnie węgla brunat-
nego. Otworzy to spółkom możliwości in-
westycyjne dla innych źródeł energii, jak 
OZE czy atom, zaś aktywom węglowym 
ma dać perspektywę stabilnego działa-
nia tak długo, jak długo będą potrzebne 
w krajowym systemie elektroenergetycz-
nym. Po podpisaniu umowy wicepre-
mier, minister aktywów państwowych 
Jacek Sasin podkreślał, że porozumienie 
ma pełną akceptację całego rządu, co zo-
stało wyrażone w odpowiedniej uchwale 
Rady Ministrów. Rząd zobowiązał się, 
aby jak najszybciej przedłożyć projekt 

ustawy, która przełoży zapisy umowy 
na język legislacyjny. Nowa ustawa nie 
będzie dotyczyła samego tworzenia 
NABE, ale kwestii osłon socjalnych, jak 
choćby ustanowienia specjalnych „eme-
rytur energetycznych” czy odpraw dla 
odchodzących z pracy osób. Kalkulacje 
kosztów, jakie pociągnie za sobą usta-
wa, będą przedstawione razem z pro-
jektem. – Będą to jednak tylko szacunki, 
ponieważ dotyczą długiej perspektywy 
czasowej, rzędu 20 lat. Nie przewiduję, 
aby skutki finansowe były tak wysokie 
jak w przypadku górnictwa węgla ka-
miennego – ocenił wicepremier.

KIERUNEK: TRANSFORMACJA
Jacek Sasin podkreślał, że powoła-

nie NABE przyspieszy transformację 
energetyczną, ponieważ obecnie spół-
ki z aktywami węglowymi z powodu 
polityki instytucji finansowych mają 
ograniczone możliwości pozyskania ze-
wnętrznego finansowania. Agencja nie 
będzie inwestować w nowe źródła, a je-
dynie w utrzymanie przejętych aktywów 
w ruchu przez odpowiedni czas. Minister 
aktywów państwowych przekonywał, 
że wśród sygnatariuszy umowy społecz-
nej panuje zgoda, że transformacja jest 
procesem nieodwracalnym i musi być 
dokonana – wynika bowiem nie tylko 
z polskich zobowiązań jako członka UE, 
ale też z rachunku ekonomicznego i po-
trzeb cywilizacyjnych. – Jednocześnie jest 
zgoda, że musi uwzględniać podstawowe 
kwestie, jak bezpieczeństwo energetycz-
ne, ale także bezpieczeństwo społecz-
ne; bezpieczeństwo dziesiątek tysięcy 
pracowników zatrudnionych w sekto-
rze energetycznym – dodał Jacek Sasin. 
Przypomniał, że podpisane porozumienie 
dotyczy nie tylko spółek Skarbu Państwa, 
ale i prywatnego ZE PAK, który eksploatu-
je elektrownie na węgiel brunatny. – Od-
chodzenie od węgla, wygaszanie takich 
gałęzi przemysłu jak górnictwo węgla 
kamiennego i brunatnego, nie może się 

w żadnym wypadku wiązać z brakiem 
bezpieczeństwa dla zatrudnionych w tych 
sektorach i systemowych rozwiązań – 
mówił Sasin, zaznaczając, że wszelkie 
fundamentalne zmiany mogą się odby-
wać tylko przy zagwarantowaniu spo-
koju społecznego, praw pracowniczych, 
bezpieczeństwa pracowników i przy zgo-
dzie wszystkich stron co do kierunków 
i warunków zmian.

ENERGETYKA BEZ WĘGLA 
POSTAWI NA OZE I ATOM
Prezes PGE Wojciech Dąbrowski oce-

nił, że powołanie NABE to jeden z naj-
ważniejszych projektów gospodarczych 
w Polsce po 1989 roku. – Będzie to naj-
większa w Polsce firma produkująca 
energię elektryczną w oparciu o do-
stępne surowce i gwarantująca przez 
co najmniej 20 lat bezpieczeństwo ener-
getyczne. Dzięki powstaniu NABE spółki 
energetyczne będą mogły inwestować 
w OZE po to, żeby się rozwijać – wyli-
czał Dąbrowski. Przypomniał, że PGE 
ma w strategii wpisane inwestowanie 
w OZE i będzie te inwestycje konse-
kwentnie prowadzić: w offshore, foto-
woltaikę, a także w wiatr na lądzie (jeśli 
zmienią się przepisy), wielkoskalowe 
pompy ciepła oraz w atom. Na przeka-
zanie węglowych aktywów wytwórczych 
do NABE czeka również Grupa Tauron, 
która z końcem 2022 roku za symbo-
liczną złotówkę sprzedała już Skarbowi 
Państwa kopalnie węgla kamiennego, 
skupione w spółce Tauron Wydobycie. 
– Wydzielenie węglowych aktywów wy-
twórczych do Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego odblokuje 
nasz potencjał inwestycyjny poprzez 
wzmocnienie pozycji grupy w relacjach 
z instytucjami finansowymi. Największy 
strumień finansowy skierujemy w naj-
bliższych latach na rozbudowę aktywów 
OZE oraz rozwój sieci elektroenerge-
tycznych – zapowiedział prezes Taurona 
Paweł Szczeszek. MH

U M O W A  S P O Ł E C Z N A  D L A  E N E R G E T Y K I  W Ę G L O W E J  I  W Ę G L A  B R U N A T N E G O

NABE na ostatniej prostej
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NOWY GÓRNIK: – Napaść Rosji na Ukrainę 
udowodniła, że surowce energetyczne 
w konfliktach między państwami są rów-
nie istotne jak wielkie armie i nowoczesna 
broń. Czy Unia Europejska potrafiła przesta-
wić swoją politykę tak, aby w przyszłości nie 
była zakładnikiem wrogiego mocarstwa?

TOMASZ ROGALA: – Nie tylko surowce ener-
getyczne mogą być bronią użytą prze-
ciwko państwom unijnym. Unia stawia 
na zieloną energetykę i na zieloną gospo-
darkę. Żeby ją rozwijać, przemysł unijny 
musi korzystać z metali ziem rzadkich. 
Mają one zastosowanie wszędzie tam, 
gdzie są potrzebne turbiny wiatrowe, 
panele fotowoltaiczne i wydajne akumu-
latory. Nie można ich zastąpić w wielu 
produktach przemysłu komputerowego 
i teleinformatycznego. Metale ziem rzad-
kich mają takie znaczenie jak energia, 
ropa czy węgiel. Abyśmy co dzień funk-
cjonowali i zachowali obecny poziom 
życia, potrzeba ich coraz więcej. Dlatego 
kwestie dostępności, ceny, rytmiczności 
i pewności dostaw powinny być głów-
nym elementem dyskusji politycznej. 
Ważne jest także, skąd pochodzą. Metale 
ziem rzadkich są pozyskiwane głównie 
w krajach niedemokratycznych, takich 
jak Chiny. Chiny nie tylko je pozyskują, 
ale też zamieniają je w produkt gotowy, 
przez co uzależniają technologicznie 
i podporządkowują sobie inne pań-
stwa. Dlatego zawsze istnieje ryzyko 
związane z dostarczeniem surowców 
krytycznych. Proszę zwrócić uwagę, 
że od rosyjskich węglowodorów byliśmy 
uzależnieni w 40 proc. W przypadku 
metali rzadkich będziemy całkowicie 
zależni od państw, na które nie będzie-
my mogli mieć żadnego wpływu. Będą 
one prowadziły ekspansywną politykę 

gospodarczą w krajach, do których do-
starczają surowce krytyczne. Cała Euro-
pa jest uzależniona od krajów trzecich 
i zmierza do jeszcze większego uzależ-
nienia energetycznego. Wspomniałem 
o roli Chin, ale przecież Rosja jest także 
liczącym się producentem tych metali. 
W gronie producentów są państwa afry-
kańskie. Praktycznie każde z nich jest 
niedemokratyczne, a w dodatku wrogo 
nastawione do Europy. 

Przemysł unijny musi korzystać 
z metali ziem rzadkich. Mają 
one zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie są potrzebne 
turbiny wiatrowe, panele 
fotowoltaiczne i wydajne 
akumulatory. Nie można ich 
zastąpić w wielu produktach 
przemysłu komputerowego 
i teleinformatycznego. Metale 
ziem rzadkich mają takie 
znaczenie jak energia, ropa  
czy węgiel.

Czy to oznacza, że kryzys energetyczny 
wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę 
to nie szczyt zła, jakie może spotkać unijną 
gospodarkę?

Uważam, że bardzo ryzykowna 
jest wiara w zieloną energię i zieloną 
gospodarkę, które mają być receptą 
na zatrzymanie zmian klimatycznych. 
Dlaczego? Bo grozi nam uzależnienie 
od dostaw metali ziem rzadkich. Po-
dam kilka przykładów. Terb stosowany 
między innymi w optoelektronice i mi-
kroelektronice w 2019 roku kosztował  
2,8 mln złotych za tonę, teraz kosztuje  
17 mln złotych za tonę. W przypadku 
litu wykorzystywanego do produkcji 
akumulatorów samochodów elektrycz-
nych wzrost ceny jest jeszcze większy.  
W 2020 roku lit kosztował 39 tys. zło-
tych za tonę, ale polityka klimatyczna 
doprowadziła do tego, że teraz kosztu-
je 600 tys. złotych za tonę, co oznacza 
1500-proc. wzrost. To oczywiście prze-
kłada się na wzrost cen produktów. 
Przemysł unijny musi korzystać z metali 
ziem rzadkich. Mają one zastosowanie 
wszędzie tam, gdzie są potrzebne tur-
biny wiatrowe, panele fotowoltaiczne 
i wydajne akumulatory. Nie można ich 
zastąpić w wielu produktach przemysłu 
komputerowego i teleinformatycznego. 

Metale ziem rzadkich mają takie znacze-
nie jak energia, ropa czy węgiel Obawiam 
się, że zmierzamy do sytuacji z początku 
XX wieku, kiedy samochód był dobrem 
luksusowym i rzadkim. Czynnikiem, 
który w ciągu dekady lub wcześniej 
może zadecydować o kształcie polityki 
energetycznej, będzie dostępność metali 
ziem rzadkich niezbędnych do wytwo-
rzenia baterii, akumulatorów i rozwoju 
technologii OZE. Już teraz okazuje się, 
że na świecie nie ma po prostu tylu ko-
palń metali ziem rzadkich, żeby wydobyć 
ilość surowców konieczną do planowa-
nej skali rozwoju OZE. Widać, że jesz-
cze przed wybuchem wojny, tylko pod 
wpływem unijnej polityki klimatycznej 
i wzrostu popytu przy bardzo niskiej po-
daży globalnej, ich ceny szybowały. Jeśli 
utrzyma się trend wzrostu cen metali 
ziem rzadkich oraz wystąpi deficyt ich 
dostaw, to z pewnością będzie musiało 
to korygująco wpłynąć na nasze podejście 

do węglowodorów. Nie sprawdzają się 
jak dotąd zapowiedzi sprzed kilku lat 
o tym, że tylko na początku i krótkotrwale 
zmuszeni będziemy dopłacać do rozwoju 
nowych zielonych technologii. 

Czy tak będzie z innymi produktami zielo-
nej gospodarki?

Nie wiem. Na razie recykling w za-
sadzie nie istnieje i dotyczy zaledwie 
1 proc. W praktyce zużyte produkty za-
wierające cenne metale trafiają na wysy-
pisko na przykład do Ghany jako śmieci. 

Wróćmy jednak, proszę, do paliw i bezpie-
czeństwa energetycznego.

Metale ziem rzadkich mają taki sam 
wpływ na bezpieczeństwo energetycz-
ne jak paliwa. Dlatego trzeba by się 
zastanowić, czy podejście do bezpie-
czeństwa energetycznego nie powinno 
zostać zredefiniowane, tak aby w mik-
sie wymieniać tylko te elementy, które 

METALE ZIEM RZADKICH A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE. Unia stawia 
na zieloną energetykę i na zieloną gospodarkę. Żeby ją rozwijać, 

przemysł unijny musi korzystać z metali ziem rzadkich. Mają one 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie są potrzebne turbiny wiatrowe, 

panele fotowoltaiczne i wydajne akumulatory. Nie można 
ich zastąpić w wielu produktach przemysłu komputerowego 

i teleinformatycznego. Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie 
jak energia, ropa czy węgiel. – Od rosyjskich węglowodorów 

byliśmy uzależnieni w 40 proc. W przypadku metali rzadkich 
będziemy całkowicie zależni od państw, na które nie będziemy 

mogli mieć żadnego wpływu. Będą one prowadziły ekspansywną 
politykę gospodarczą w krajach, do których dostarczają surowce 
krytyczne – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG SA, w rozmowie 

z Nowym Górnikiem.

Paradoks 
zielonej energii

Przemysł unijny musi korzystać z metali ziem rzadkich. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie są potrzebne turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i wydajne akumulatory. 
Nie można ich zastąpić w wielu produktach przemysłu komputerowego i teleinformatycznego. Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel
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Paradoks 
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Przemysł unijny musi korzystać z metali ziem rzadkich. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie są potrzebne turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne i wydajne akumulatory. 
Nie można ich zastąpić w wielu produktach przemysłu komputerowego i teleinformatycznego. Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel

kontrolujemy. Jeżeli jakiś zasób nie jest 
kontrolowany przez nas, bo pochodzi 
z terenu politycznie niepewnego, to nie 
powinien być ujmowany w miksie ener-
getycznym jako źródło energii. Drugi 
element to jest efektywny recykling. Naj-
pierw zacznijmy efektywnie odzyskiwać 
metale rzadkie i wszystkie kluczowe su-
rowce, a dopiero później rozpocznijmy 
zamykanie sektora górniczego. I trzeci 
element – postawmy też takie same wy-
mogi dla krajów, które chcą dostarczać 
metale rzadkie do Europy, czyli zakaz 
pracy dzieci, standardy bhp i prawa pra-
cy oraz środowiskowe. 

Jest 17 metali ziem rzadkich, na któ-
re z roku na rok będzie rosło zapotrze-
bowanie. W ciągu najbliższych 20 lat 
zapotrzebowanie wzrośnie wielokrot-
nie. Proces wydobycia bardzo degradu-
je środowisko, a w krajach, które mają 
duże zasoby tych metali, łamane są pra-
wa człowieka. Wyzwaniem jest także 

pozostawienie pewnych zasobów dla 
przyszłych pokoleń, tak by relacja po-
między produkcją a konsumpcją się rów-
noważyła. Transformacja energetyczna 
polega na tym, że dokonujemy zamiany 
paliw kopalnych na inne źródła energii, 
a w przypadku transportu – samochody 
spalinowe wymieniamy na elektryczne. 
To przedsięwzięcie na gigantyczną skalę. 
Potrzebne są turbiny lądowe i morskie, 
baterie do magazynowania energii, sil-
niki elektryczne, baterie samochodowe, 
a to wszystko wymaga nowych materia-
łów. Wkrótce może zabraknąć surowców 
do ich produkcji albo dostęp do nich 
może być gigantycznie drogi. Będzie 
brakować na przykład grafitu, kobaltu 
czy niklu. W przypadku niektórych su-
rowców w najbliższych latach możemy 
odczuwać deficyt. 

Czy zmierza pan do postawienia tezy, 
że tylko węgiel może zapewnić bezpie-
czeństwo energetyczne?

W debacie o bezpieczeństwie ener-
getycznym bardzo często przeciwnicy 
węgla twierdzą, że jeżeli ktoś ostrzega 
przed szybką rezygnacją z tego paliwa, 
to jest przeciwnikiem ochrony klimatu. 
Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili 
nie mamy niezależnych od warunków 
atmosferycznych źródeł zielonej energii. 
Nie mamy także wydajnych systemów 
magazynowania zielonej energii. Uwa-
żam, że najpierw powinniśmy rozwiązać 
te problemy, a potem totalnie stawiać 
na zieleń.

Wojna w Ukrainie spowodowała, że nawet 
kraje tradycyjnie forsujące zieloną ener-
getykę wracają do węgla. Przynajmniej 
na razie. Czy polska gospodarka powinna 
wydłużyć proces odchodzenia od węgla? 

Zastanówmy się nad czynnikami 
determinującymi perspektywę dla kra-
jowego węgla kamiennego po wybuchu 
wojny i kryzysu paliwowego w Euro-
pie. Przewidywania są optymistyczne, 
jednak tylko w krótkim okresie trzech 
do pięciu najbliższych lat. Obecnie 
najtańszy w wytworzeniu energii jest 
węgiel brunatny, dlatego wszystkie 
jednostki na nim oparte w Europie 
są teraz maksymalnie eksploatowane. 
W ujęciu cenowym relatywnie tani po-
zostaje też krajowy węgiel kamienny 
oraz węgiel z importu, jednak trzykrot-
nie droższy od rodzimego. To, jak długo 
będziemy korzystali z węgla, zależeć 
będzie od dynamiki odtworzenia do-
staw gazu z nowych kierunków, innych 
niż z Federacji Rosyjskiej. Otwarte jest 
pytanie, ile czasu zajmą prace badaw-
cze, wiercenia w celu udostępnienia 

nowych zasobów gazu czy przygotowa-
nie nowych szlaków transportowych. 
Powinniśmy pilnie się przyglądać temu 
procesowi.

Metale ziem rzadkich mają taki 
sam wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne jak paliwa. Dlatego 
trzeba by się zastanowić, czy 
podejście do bezpieczeństwa 
energetycznego nie powinno 
zostać zredefiniowane, tak aby 
w miksie wymieniać tylko te 
elementy, które kontrolujemy. 
Jeżeli jakiś zasób nie jest 
kontrolowany przez nas, bo 
pochodzi z terenu politycznie 
niepewnego, to nie powinien 
być ujmowany w miksie 
energetycznym jako źródło 
energii.

Chociaż ceny węgla w Polsce mogą spadać 
w związku z importem surowca pozyski-
wanego z odkrywkowych kopalń, to jed-
nak nie zniknie problem przepustowości 
portów morskich.

Wzrost wydobycia krajowego wę-
gla kamiennego zależy od, liczonych 
w setkach milionów złotych, inwestycji 
w nowe ściany, a także od niezbędnego 
czasu na roboty przygotowawcze pod 
ziemią. Średnio to 18–20 miesięcy. Bardzo 
ważnym elementem kształtującym pro-
gnozy dla węgla są projektowane przez 
Komisję Europejską przepisy o ograni-
czeniu emisji metanu z kopalń. Zapisano 
w nich, że kary mają być odstraszające 
i może to wkrótce skutkować scenami, 
jakie pamiętamy z Turowa po naliczaniu 
ogromnych, drakońskich opłat karnych. 
Jeśli rozporządzenie metanowe wejdzie 
w życie, będzie oznaczać zamianę węgla 
krajowego na importowany, gdyż restryk-
cje nie dotkną producentów węgla spoza 
UE, którzy mają składać tylko deklaracje 
o własnej emisyjności. 

Jakie obciążenia ponosiłaby Polska Grupa 
Górnicza, gdyby propozycja rozporządze-
nia metanowego weszła w życie?

W PGG w ciągu roku emitowanych jest 
274 mln m3 metanu, z czego ujmuje się  
85 mln m3 i wynik ten można powiększyć 
realnie o dodatkowych 30 mln m3. Tym-
czasem pozostałych 160 mln m3 to metan 

w obiegu wentylacyjnym, którego obec-
nie nie potrafimy wychwycić i wyko-
rzystać tak, aby proces był skuteczny 
i ekonomicznie racjonalny.

Gdyby wprowadzić postulowane 
przepisy, to znaczyłoby, że w 2027 roku 
będziemy musieli zamknąć dwie trzecie 
aktywów PGG. Rozporządzenie dopusz-
cza emisję na poziomie 3 ton metanu 
na każde 1000 t wydobytego w kopal-
niach węgla, natomiast u nas wskaźnik 
ten jest wielokrotnie wyższy. Aby zapew-
nić skuteczne wykonanie planu ogra-
niczenia mocy wydobywczych kopalń 
do 2049 roku, wskaźnik ten musiałby 
wynosić co najmniej 12–14 ton. W prze-
ciwnym razie zagrożona byłaby reali-
zacja umowy społecznej o przyszłości 
górnictwa w Polsce.

W spółkach górniczych względy bez-
pieczeństwa stymulują przedsiębiorców 
do jak najefektywniejszego ujmowania 
i zagospodarowania metanu za złóż, 
działania takie są na bieżąco i aktyw-
nie prowadzone i nie potrzeba do nich 
żadnych dodatkowych zachęt. Problem 
dotyczy gazu zmieszanego z powietrzem 
wentylacyjnym – czyli nieujmowanej 
części metanu. Projekt regulacji zawie-
ra zapis o opłacie za emitowany do at-
mosfery gaz. Zdefiniowano wyraźnie, 
że kary takie muszą być „adekwatne, 
odstraszające i pozbawiające korzyści 
gospodarczych”, a zatem niemożliwe 
będzie ustanawianie przez państwo 
członkowskie UE niskiej symbolicznej 
opłaty metanowej.

Chodzi o stawki karne na bardzo 
wysokim poziomie i pewnym punktem 
odniesienia do ich naliczania będą naj-
prawdopodobniej opłaty obowiązujące 
już za emisje CO2. Według ostrożnych 
szacunków, jakie wykonał zespół PGG, 
mielibyśmy do czynienia ze stawką 
rzędu 2100 euro za emisję tony meta-
nu do atmosfery. W praktyce oznacza 
to wielomiliardowe opłaty i zakończenie 
produkcji na rzecz importu energii. 

Dlatego jestem zwolennikiem wpro-
wadzenia do projektu rozporządzenia 
większej swobody dla państwa człon-
kowskiego, które nakładałoby metanowe 
ograniczenia emisyjne, uwzględniając ca-
łokształt sytuacji. Drastyczne ogranicze-
nia mają dotyczyć wyłącznie węglowodo-
rów produkowanych w Unii Europejskiej, 
natomiast w imporcie emisyjność będą 
deklarować producenci zewnętrzni. Taką 
nierówność podmiotów można z pew-
nością opisać jako formę dyskryminacji 
europejskiego przemysłu oraz cios w jego 
konkurencyjność. Jaki jest sens takich 
działań? To jeden z paradoksów zielonej 
energii i zielonej gospodarki. •



1 6 – 3 1  S T Y C Z N I A  2 0 2 38 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

Zmiany klimatyczne – czy możemy je jeszcze powstrzymać?

Każdy może coś zrobić dla klimatu

Wyższe progi dochodowe, wyższe dofi-
nansowanie i urealnienie kosztów jednost-
kowych to główne zmiany w programie 
Czyste Powietrze, które mają zachęcić 
do głębokiej termomodernizacji związa-
nej z wymianą źródła ciepła.

Narodowy Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej wraz 
z Ministerstwem Klimatu i Środowi-
ska wprowadziły kolejną odsłonę 
programu Czyste Powietrze. Program 
ten jest największym projektem pro-
ekologicznym w Polsce. W tym roku 
zostały podwyższone zarówno progi 
dochodowe, jak i wysokość dotacji.  
Przy podwyższonym dofinansowa-
niu próg dochodowy wzrośnie z 1564 
do 1894 złotych na osobę w gospo-
darstwie wieloosobowym i z 2189 do  
2651 złotych w gospodarstwie jedno-
osobowym. Przy najwyższym wymiarze 
wsparcia progi wzrosną odpowiednio 
z 900 do 1090 złotych w przypadku go-
spodarstw wieloosobowych oraz z 1260 

do 1526 złotych w przypadku gospo-
darstw wieloosobowych. 

Beneficjenci będą mogli starać się 
o dofinansowanie na szereg rozwiązań 
służących dociepleniu budynku i wymia-
nie źródła ciepła wraz z na przykład mo-
dernizacją CO i CWU, montażem wenty-
lacji z rekuperacją oraz zamontowaniem 
mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Najwyższe dofinansowanie będzie 
można uzyskać w przypadku przepro-
wadzenia kompleksowej termomoderni-
zacji. Wymagany jest audyt energetyczny 
oraz wykonanie wszystkich elementów 
wskazanych w jednym z wariantów 
w przygotowanym audycie, który za-
gwarantuje zmniejszenie zużycia energii 
użytkowej na cele ogrzewania budynku. 
W poszczególnych częściach programu 
dofinansowania mogą wynosić do 66 tys. 
złotych, 99 tys. złotych i 135 tys. złotych 
bezzwrotnej dotacji. 

W programie urealniono wartości 
poszczególnych kosztów kwalifikowa-
nych – podniesiono maksymalne kwoty 

dotacji dla poszczególnych elementów 
finansowanych, a także maksymalne 
kwoty dotacji dla poszczególnych rodza-
jów przedsięwzięć.

Kolejne zmiany w programie 
to wprowadzenie możliwości uzyskania 
dotacji na kocioł na biomasę drzewną 
o obniżonej emisyjności cząstek stałych 
≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek 
jest podłączony do sieci dystrybucji 
gazu. Od 1 lipca 2023 roku będzie moż-
liwe dofinansowanie kotłów na biomasę 
drzewną, których emisyjność cząstek 
stałych przekracza 20 mg/m3. 

Nowa odsłona programu Czyste Po-
wietrze wprowadza również możliwość 
złożenia dwóch wniosków o dofinanso-
wanie. Przewidziano także zwiększenie 
kwoty kredytu objętej gwarancją banko-
wą, umożliwiono udzielanie kredytów 
bankowych oraz dotacji na ich spłatę 
na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie w banku. Został także 
uproszczony proces obsługi i rozliczeń. •

Temperatury na całym świecie rosną z po-
wodu gazów cieplarnianych zatrzymują-
cych ciepło w atmosferze. Na całym świe-
cie susze stają się coraz dłuższe i bardziej 
ekstremalne, burze nagłe i silniejsze, top-
nieją lodowce, ocieplają się wody w oce-
anach, wymierają kolejne gatunki zwie-
rząt. Gwałtownie rośnie liczba zagrożeń 
dla zdrowia i życia ludzi. Czy da się jeszcze 
powstrzymać katastrofę?

Jedną z poważniejszych przyczyn 
ocieplenia klimatu i globalnych zmian 
pogodowych jest spalanie paliw kopal-
nych, takich jak węgiel, ropa naftowa 
czy gaz ziemny. Podczas ich spalania 
do atmosfery uwalniane są duże ilości 
dwutlenku węgla i innych gazów cieplar-
nianych, co przyczynia się do ocieplenia 
planety.

Podwyższająca się temperatura 
może prowadzić do anomalii pogodo-
wych, częstszych fal upałów, intensyw-
niejszych burz i podnoszenia się pozio-
mu mórz.

Wylesianie i inne zmiany w użyt-
kowaniu ziemi również przyczyniają 
się do zmian klimatu poprzez zmniej-
szenie zdolności lasów i roślinności 
do pochłaniania dwutlenku węgla 
z powietrza.

Istnieje sporo rzeczy, które rządy, 
ale także każdy z nas może zrobić, aby 
pomóc w redukcji emisji gazów cieplar-
nianych i spowolnieniu tempa zmian 
klimatycznych. Niektóre z najskutecz-
niejszych sposobów to:

• BARDZIEJ EFEKTYWNE I WYDAJNE KORZYSTA-
NIE Z ENERGII. Może to pomóc w zmniej-
szeniu ilości gazów cieplarnianych 

emitowanych przez elektrownie i inne 
źródła energii.

• PRZECHODZENIE NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ. 
Odnawialne źródła energii, takie jak 
energia wiatrowa i słoneczna, nie pro-
dukują gazów cieplarnianych podczas 
wytwarzania energii elektrycznej.

• OGRANICZANIE WYLESIANIA I NASADZENIA 
DRZEW I INNEJ ROŚLINNOŚCI. Drzewa i rośli-
ny pochłaniają dwutlenek węgla z po-
wietrza i przechowują go jako węgiel 
w swoim drewnie, liściach i korzeniach.

• OGRANICZENIE PODRÓŻY SAMOLOTAMI I KO-
RZYSTANIE Z SAMOCHODU TYLKO WTEDY, GDY JEST 
TO KONIECZNE. TRANSPORT JEST GŁÓWNYM ŹRÓ-
DŁEM EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH. Zmniej-
szenie liczby przejazdów, wybieranie 

transportu publicznego, roweru czy 
spaceru może pomóc w redukcji emisji.

• WSPIERANIE POLITYKI OGRANICZAJĄCEJ EMI-
SJĘ GAZÓW CIEPLARNIANYCH. Rządy na całym 
świecie mogą przez uchwalanie praw 
i przepisów pomóc w redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Wspieranie po-
lityków i polityk, które nadają priorytet 
działaniom w zakresie zmian klimatu, 
może pomóc w przeprowadzeniu nie-
zbędnych zmian na poziomie krajowym.

• OGRANICZENIE SPOŻYCIA MIĘSA I PRODUK-
TÓW ODZWIERZĘCYCH. Produkcja żywności 
pochodzenia zwierzęcego generuje więcej 
gazów cieplarnianych niż produkcja żyw-
ności pochodzenia roślinnego. Stosowa-
nie diety opartej głównie lub całkowicie 

na roślinach może pomóc w zmniejszeniu 
emisji gazów cieplarnianych.

Zmiany klimatu to złożony i wielo-
aspektowy problem, którego rozwią-
zanie wymaga globalnego działania 
i współpracy. Chociaż całkowite po-
wstrzymanie zmian klimatycznych może 
nie być obecnie możliwe, wciąż możliwe 
jest podjęcie kroków w celu złagodzenia 
ich skutków i zmniejszenia tempa, w ja-
kim zachodzą. 

Ważne jest również, aby jednostki, 
społeczności i rządy współpracowały 
w celu sprostania wyzwaniom stawia-
nym przez zmiany klimatyczne i dosto-
sowania się do zmian, które już zacho-
dzą.  HANNA KRZYŻOWSKA

Zmiany klimatu to złożony i wieloaspektowy problem, którego rozwiązanie wymaga globalnego działania i współpracy

K O N K U R S  P L A S T Y C Z N Y

Rozstrzygnięcie 
konkursu  

„TAK dla Czystego 
Powietrza”

Zakończono czwartą edycję konkur-
su plastycznego na ekologiczny plakat 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
uczniów szkół podstawowych i świetlic 
środowiskowych z zakresu efektów li-
kwidacji niskiej emisji.

Na konkurs organizowany przez 
WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły  
284 prace uczniów z województwa 
śląskiego. 

Przyznano łącznie 30 nagród i wy-
różnień w sześciu kategoriach wieko-
wych. Do zwycięzców powędrowały 
drony, hulajnogi, słuchawki i czytni-
ki e-booków oraz zestawy do ryso-
wania. Wręczyli je zastępca prezesa 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, Adam Lewandowski, 
oraz przewodnicząca jury, Aleksandra 
Kuszka. 

Gratulujemy zwycięzcom!
 •

W Y Ż S Z E  P R O G I  D O C H O D O W E ,  W Y Ż S Z E  D O F I N A N S O W A N I E  
I  U R E A L N I E N I E  K O S Z T Ó W  J E D N O S T K O W Y C H

Zmiany w priorytetowym programie 
Czyste Powietrze
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Podczas salonu samochodowego w Las 
Vegas Volkswagen pokazał elektryczną 
limuzynę ID.7, a przynajmniej kolejny pro-
totyp, tym razem już „bliski produkcyjnego 
samochodu”. Na razie to jeszcze prototyp, 
którego linie ma nieco maskować koloro-
wy deseń przypominający kamuflaż czy 
kod QR. W tym wypadku sama technolo-
gia kamuflażu jest ciekawa.

Wykorzystano 40 warstw farby, 
z których część przewodzi prąd, a część 
stanowi izolację. Pozwala to podzielić 
nadwozie na 22 kontrolowane obszary, 
które mogą być oddzielnie sterowane. 
Dzięki zastosowaniu elektroluminescen-
cji niektóre warstwy lakieru mogą świe-
cić, a podłączenie sterowania tym świa-
tłem do nagłośnienia powoduje, że ID.7 
może pulsować w rytm muzyki. 

Nie zapominajmy jednak, że to już 
„niemal produkcyjna” wersja samocho-
du, który rzeczywiście trafi na rynek, 
choć pewnie na razie bez świecących 
lakierów. Większe szanse na trafienie 
do produkcyjnego samochodu mają wlo-
ty powietrza, które mają poprawić jego 
przepływ z boków samochodu, a przez 
to zmniejszyć opory aerodynamiczne 
i zwiększyć zasięg pojazdu. Volkswagen 
zapowiada, że ID.7 będzie mógł prze-
jechać na jednym ładowaniu nawet 
do 700 km. 

Volkswagen zapowiada wiele tech-
nicznych bajerów, takich jak wykry-
wanie przez samochód, kiedy zbliża 
się do niego kierowca (a dokładniej 
mówiąc, wykrywanie, że zbliża się 
kluczyk), i rozpoczynanie wstępnego 
ogrzewania lub schładzania wnętrza 
zależnie od pory roku. Koncern zapo-
wiada także ulepszenie przewietrzania 
wnętrza, oparte na nowym systemie 
szczelin nawiewów i sterowaniu stru-
gami powietrza. Wszystko będzie ste-
rowane za pomocą 38-centymetrowego 
dotykowego wyświetlacza, na którego 
ramie umieszczono podświetlane su-
waki dotykowe. 

Sedan ID.7 ma być szóstym samo-
chodem serii ID, opartej na modułowej 
platformie MEB, przeznaczonej dla aut 
elektrycznych. Ma być jednym z 10 no-
wych, całkowicie elektrycznych mode-
li, które Volkswagen chce wprowadzić 
na rynek do roku 2026. Jest przezna-
czony na trzy główne rynki – amery-
kański, europejski i chiński. Model dla 

Europy ma być produkowany w zakła-
dzie w Emden. 

TOYOTĄ MOŻNA PRZEJECHAĆ 
NAWET MILION KILOMETRÓW
Toyota często podkreśla, że jej samo-

chody są nie do zdarcia. Postanowiła 
to udowodnić. Od sierpnia zbiera w Klu-
bie Rekordowych Przebiegów auta, które 
mają na liczniku co najmniej 200 tys. 
przejechanych kilometrów. Na razie 
zgłosili się właściciele 4025 pojazdów. 
Przebiegi powyżej 500 tys. km osiągnęło 
148 samochodów, które otrzymały wy-
różnienie Platinum. Auta te wyróżniają 
się specjalną klubową ramką na tablicę 
rejestracyjną i naklejką na szybę. Ponad 
400 tys. km pokonały 342 samochody 
(kategoria Gold). 1266 aut przejecha-
ło ponad 300 tys. km (kategoria Silver), 
a 2269 samochodów ma ponad 200 tys. 
przebiegu (kategoria Brown).

W Klubie Rekordowych Przebiegów 
jest obecnie 141 egzemplarzy Priusa, 
w tym 25 minivanów Prius +. Najwięcej, 
bo 675 971 km, przejechał model trzeciej 
generacji z 2011 roku. Największy łączny 
dystans zgłoszony do tej pory pokonała 
Toyota Avensis z 2005 roku. Auto prze-
jechało już 951 512 km. 

POGOŃ ZA „ŚPIĄCĄ” TESLĄ
Tesla po raz kolejny dowiodła sku-

teczności swojego automatycznego pi-
lota, choć w dość niecodzienny sposób. 
Na autostradzie w Niemczech policjanci 
przez kwadrans starali się obudzić kie-
rowcę tesli, który spał za kierownicą. 
Jego samochód jechał przy tym z prędko-
ścią 110 km/h. Po przebudzeniu kierow-
cy i zatrzymaniu pojazdu okazało się, 
że mężczyzna był pod wpływem narko-
tyków. Spał za kierownicą, nie trzymając 
na niej rąk, co powinno wyłączyć system 
i zatrzymać samochód. Okazało się jed-
nak, że na kierownicy wisiał specjalny 
ciężarek, który oszukuje system, sugeru-
jąc, że ręka kierowcy na niej spoczywa.

W internecie można kupić wiele ro-
dzajów ciężarków mających oszukać au-
topilota tesli. Automat ten potrafi przede 
wszystkim samodzielnie utrzymywać 
prędkość, odległość od poprzedzających 
aut, pilnować pasa ruchu, po którym 
się porusza. Pozwala to oddać prowa-
dzenie na autostradzie samochodowi, 
ale tesla wymaga, by mimo to kierowca 
miał ręce na kierownicy. Przypomina 

o tym szczególnie po tym, jak kilkakrotnie 
zdarzały się wypadki w sytuacji, gdy kie-
rowcy traktowali autopilota jako w pełni 
autonomiczny system prowadzenia. Jeżeli 
kierowca nie trzyma rąk na kierowni-
cy, mechanizm wykrywa to i wyłącza 
automat.

Wymyślono więc specjalne ciężarki, 
które można zawieszać na kierownicy 
tak, jakby były na niej oparte ręce kie-
rowcy. Pozwala to oszukać autopilota 
i umożliwia właśnie takie zachowania 
jak drzemka za kierownicą (śpiąc, ra-
czej nie utrzymamy na niej rąk i system 
się wyłączy). Tesla i z tym zaczyna sobie 
jednak radzić. Algorytmy kolejnych ge-
neracji kontrolujące system zaczynają 
rozpoznawać, czy na kierownicy jest 
ciężarek, czy ręce kierowcy. Te drugie 
nigdy nie są bowiem w dłuższej per-
spektywie tak nieruchome. 

PASY BEZPIECZEŃSTWA  
STANĄ SIĘ KALORYFEREM
Zimą problemem samochodów 

elektrycznych jest między innymi to, 
że energię potrzebną do jazdy zużywa-
ją na ogrzewanie, które także jest elek-
tryczne. Koncern ZF przygotował roz-
wiązanie, które może nieco tę sytuację 
poprawić. Opracował podgrzewane pasy 
bezpieczeństwa – w pas są wplecione 
przewody grzejne. Są na tyle cienkie, 
że grubość podgrzewanego pasa jest tyl-
ko minimalnie większa niż zwykłego, 
a funkcjonalnie pasy zachowują takie 
same walory bezpieczeństwa. 

Pas podgrzewa się do 36–40 stopni 
Celsjusza, a że leży na ciele jadącego sa-
mochodem, otrzymuje on dawkę ciepła 
niemal natychmiast, co w porównaniu 
do tradycyjnego ogrzewania jest dużą za-
letą. Według zamysłu ZF pasy mają być 
uzupełnieniem dla podgrzewanych sie-
dzeń i razem stanowić elementy grzejne 
mogące zastąpić tradycyjne ogrzewanie 
nawiewowe. 

Koncern ZF przekonuje ponadto, 
że kontaktowe ogrzewanie jest znacznie 
skuteczniejsze niż podgrzewanie nawie-
wanego do wnętrza powietrza. Według 
badań ZF zastosowanie podgrzewanych 
siedzeń i podgrzewanych pasów może 
sprawić, że zimą zasięg elektrycznego 
samochodu będzie nawet o 15 proc. 
wyższy niż w przypadku klasycznego 
podgrzewania powietrza nawiewanego 
do kabiny. 

Wydaje się, że to żadna rewolucja 
– od dawna mamy na rynku podgrze-
wane szyby i lusterka, siedzenia, koła 
kierownicy czy manetki w motocyklach. 
W przypadku elektrycznych aut, które 
do ogrzewania nie mogą wykorzystywać 
ciepła odpadowego silnika, jak to jest 
w samochodach spalinowych, tylko mu-
szą korzystać z elektrycznych źródeł 
ogrzewania, to może być ważna zmiana 
w eksploatacji. Konieczność wykorzysty-
wania prądu z akumulatorów do ogrze-
wania to jeden z powodów, dla których 
zasięgi samochodów elektrycznych zimą 
mogą być nawet o 40–50 proc. mniejsze 
niż latem.  JAN STORA

Volkswagen zapowiada wiele technicznych bajerówID.7 będzie mógł przejechać na jednym ładowaniu nawet do 700 km

Pas podgrzewa się do 36–40 stopni Celsjusza
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O lga poznała Aleksa lipcowego, go-
rącego popołudnia na pikniku zor-

ganizowanym przez jej znajomych. 
Był uśmiechnięty, rozgadany i trudno 
było nie zarazić się jego entuzjazmem. 
Oprócz tego dobrze wyglądał i był wy-
sportowany. Olga i Aleks praktycznie 
od razu stali się nierozłączni na kolej-
ne tygodnie. Dużo rozmawiali, spędzali 
ze sobą każdą wolną chwilę i praktycz-
nie ze sobą zamieszkali.

Sytuacja zaczęła się zmieniać dopie-
ro późną jesienią, kiedy Aleks wielokrot-
nie wykręcał się ze wspólnych planów. 
Widywali się coraz rzadziej, aż często-
tliwość ich spotkań spadła do jednego 
na kilka tygodni. Olga nie bywała już 
u niego w domu, nierzadko na odpo-
wiedź na swoją wiadomość czekała kilka 
dni.

Lena darzyła Aleksa ciepłymi uczu-
ciami, odkąd tylko pamiętała. Poznali 
się jeszcze w szkole, mieszkali wtedy 
niedaleko siebie i siłą rzeczy przez lata 
często mieli ze sobą kontakt. W liceum 
chwilę się spotykali, zwyczajny szkol-
ny romans, po którym nie został ślad, 
gdy zaczęli studia. Lena mimo to miała 
nadzieję, że jeszcze kiedyś będą razem. 
Trzymała się tej myśli przez kilka lat, 
nawet gdy wszyscy wokół przekonywali 
ją, żeby ruszyła dalej.

Jej uczucia odżyły na nowo, gdy 
niespodziewanie spotkali się podczas 

odwiedzin Aleksa u jego mamy. Była 
jesień, dni stawały się krótsze, a ich 
na nowo rozbudzone uczucie sprawiło, 
że dziewczyna miała więcej energii niż 
przez ostatnie lata.

I cała ta sytuacja mogłaby się tak 
skończyć, gdyby Olga dała za wygraną 
i przyjęła ciche odejście Aleksa za tchó-
rzowskie zakończenie związku. Ona jed-
nak uwierzyła, że ich miłość przetrwa 
wszelkie zakręty i tuż przed świętami 
udała się do mieszkania chłopaka z nie-
wielkim prezentem. Chciała porozma-
wiać i naprawić to, co ich łączyło.

Aleks co prawda otworzył jej drzwi, 
ale był mocno zaskoczony wizytą. 
Przyjął prezent, ale poprosił, żeby po-
rozmawiali kiedy indziej, i zapewnił, 
że zadzwoni.

Można zwalać winę na wrażliwość 
dziewczyny albo jej młodzieńczą naiw-
ność, ale w ogóle się nie spodziewała, 
że jedną z przyczyn milczenia Aleksa 
może być pojawienie się w jego życiu 
kogoś nowego. Gdy więc chłopak na-
stępnego dnia nie zadzwonił, Olga pod 
wpływem emocji i alkoholu wypitego 
na imprezie świątecznej postanowiła 
odwiedzić go ponownie. Gdy zobaczyła 
go wchodzącego do domu w objęciach 
z Leną, wpadła w stan, który trudno opi-
sać słowami. Było to połączenie wielkiej 
fali smutku, desperacji i histerii. Sytuacji 
nie polepszył Aleks, który odesłał Lenę 

do swojego mieszkania i postanowił od-
wieźć Olgę do domu.

Po drodze tłumaczył dziewczy-
nie, że Lena to jego dawna koleżanka 
z podstawówki, że łączy ich wieloletnia 
przyjaźń, nic więcej. Trudno powie-
dzieć, co chciał tym ugrać, ale musiał 
być na tyle przekonujący, że Olga mu 
uwierzyła.

W ten sposób zaczęły się trwające 
tygodniami manipulacje i kłamstwa 
Aleksa. W rzeczy samej dość przeciętny 
chłopak o niestabilnej sytuacji zawo-
dowej stał się przedmiotem rywalizacji 
dwóch kobiet. Trwałaby ona zapewne 
dużo dłużej, gdyby przypadkowo nie 
spotkały się jednego dnia w przychodni 
lekarskiej. Obie odbierały wyniki, obie 
dostały podobną diagnozę.

Tego dnia obie też usiadły w kawiar-
ni i zdecydowały się spokojnie porozma-
wiać. Szybko ustaliły, że były karmione 
tymi samymi kłamstwami i mamione 

w podobny sposób, a każda miała drugą 
za niezrównoważoną wariatkę snują-
cą dziwne wizje. Obie kochały Aleksa 
– to niestety także było niezaprzeczalne. 
Wymyśliły wtedy plan, który miał mu 
utrzeć nosa.

Obie pojawiły się w umówionym 
miejscu o określonej porze, obie mia-
ły satysfakcję z reakcji mężczyzny. Coś 
jednak poszło nie tak i gdy Aleks upadł 
na kolana i zaczął błagać najpierw Olgę, 
a później Lenę o przebaczenie – ta druga 
zaczęła się wahać.

Olga nie była w stanie tego zrozu-
mieć, ale też nie próbowała. Bez słowa 
odeszła, zlikwidowała wszelkie ślady 
byłego związku i po niedługim czasie 
przestała do niego wracać myślami. Na-
uczyło ją to, że czasami miłość, o której 
myślimy, że chcemy, nie zawsze jest tym, 
co jest dla nas najlepsze.

Lena niestety miała tę lekcję przero-
bić jeszcze kilkukrotnie.   •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Lekcja

Wielokrotnie skupialiśmy się w naszych 
rozważaniach nad kwestiami ubioru. Do-
tyczyły one konkretnych części garderoby, 
okazji czy pory roku. Warto jednak ze-
brać garść podstawowych zasad, o których 
dobrze pamiętać, wybierając elementy 
garderoby.

Najważniejsza zasada jest dość oczy-
wista. Strój należy dopasować do okazji. 
Wcześniej warto upewnić się, że mamy 
ubrania, które będą odpowiednie. Jeśli 
mamy wątpliwości, a na zaproszeniu 
nie jest to zaznaczone – dobrze dopytać, 
jaki rodzaj stroju obowiązuje na danej 
uroczystości czy przyjęciu. Często nie 
jest to oczywiste, a przyjście w nieodpo-
wiednim ubraniu może być krępujące.

Podstawową zasadą jest także 
dbanie o higienę. Należy upewnić się, 
że ubrania są czyste, w miarę możliwo-
ści – zadbane i wyprasowane. Oczywi-
ście należy także pamiętać o higienie 
osobistej. Nawet najlepszy garnitur nie 
zrobi odpowiedniego wrażenia, gdy 
za noszącą go osobą będzie się ciągnął 
zapach potu.

Wybierając ubranie, warto mieć 
na uwadze innych – i unikać tych z na-
pisami czy znakami, które mogą kogoś 
zranić. Inną kwestią są kuse sukienki 
czy głębokie dekolty. Ostateczna decyzja 
należy oczywiście do kobiety noszącej 
ubranie, ale dobrze jest brać pod uwagę 
zdanie osób, z którymi się liczymy czy 
które są dla nas ważne.

Przy okazji warto także pamiętać 
o umiarze w używaniu silnych perfum, 
które mogą być drażniące dla otoczenia. 

Wybierając strój, należy także szano-
wać normy kulturowe. Podczas podróży 
lub uczestnictwa w wydarzeniach w in-
nych krajach lub społecznościach ważny 
jest szacunek dla lokalnych zasad. Może 
to oznaczać, że w niektórych miejscach 
należy zadbać o zakrycie ramion i kolan 
albo ubrać się bardziej oficjalnie.

Osobną kwestią jest także pamię-
tanie o tym, że nasze wybory odzieżo-
we mają wpływ na środowisko i lepiej 
decydować się na ubrania z dobrych, 
trwałych i najlepiej naturalnych ma-
teriałów. Pomysłem może być także 
szukanie ubrań z drugiej ręki. Są one 
bardziej ekologiczne, ale także często 
nawet te wykonane z dobrych materia-
łów kosztują ułamek pierwotnej ceny. 
Z kolei ubrania, których już nie nosimy 
– dobrze puścić dalej w obieg i sprzedać, 
oddać do komisu, mądrze podarować 
osobie, która będzie z danej rzeczy ko-
rzystała, albo wrzucić do przeznaczone-
go na to kontenera. HK

Jeszcze do 2010 roku osłabienie mięśni 
związane z wiekiem nie było traktowane 
jako choroba. Okazuje się jednak, że mi-
mowolna utrata masy mięśniowej, ich wy-
trzymałości i siły dotyka miliony starszych 
osób i jest ważnym problemem klinicz-
nym. Wiąże się to z upośledzeniem funk-
cjonowania całego narządu ruchu, przez 
co utrudnia wykonywanie nawet prostych 
czynności takich jak wchodzenie po scho-
dach. Nazwa schorzenia „sarkopenia” wy-
wodzi się z języka greckiego i oznacza 
„niedobór ciała” (sarx – mięso, ciało + pe-
nia – niedostatek, ubóstwo).

JAKIE SĄ OBJAWY TEJ CHOROBY? Na rozwój 
sarkopenii wskazuje przede wszystkim 
szybka męczliwość, czyli kiedy wykony-
wanie nawet najprostszych czynności 
staje się utrudnione. Osoba z tą chorobą 
ma bardzo słabą kondycję i niewielką 
tolerancję na wysiłek, przez co szybko 
łapie zadyszkę i musi długo odpoczy-
wać po jakichkolwiek aktywnościach. 
Chorzy odczuwają zaburzenia równo-
wagi, ulegają częstym upadkom oraz 
mają osłabioną koordynację ruchową. 
Jeśli sarkopenia postępuje, mogą poja-
wić się także poważne konsekwencje 
zdrowotne, jak zakrzepica, zatorowość 
płucna, złamania kości i utrata zdolności 
poruszania. Nieleczona może również 
wywołać depresję (chory czuje się nie-
samodzielny i zależny od innych osób).

CZY SARKOPENIĘ MOŻNA LECZYĆ? Lecze-
nie tej choroby polega na zwalczeniu jej 

przyczyny. Istotne są przede wszystkim 
uzupełnianie niedoborów białka i te-
rapia hormonalna, której celem będzie 
zwiększenie masy mięśniowej. Najlepszą 
formą walki z tą chorobą jest aktywność 
fizyczna oraz regularne treningi. Warto 
także zgłosić się do fizjoterapeuty, który 
pomoże przywrócić odpowiednią spraw-
ność ruchową.

Ponadto jednym z pierwszych kro-
ków, jakie należy podjąć w celu zapo-
biegania, jak i wspomagania osób cier-
piących na sarkopenię, jest stosowanie 
właściwej diety. Powinna się ona opierać 
na zasadach żywienia osób starszych, 
czyli być lekkostrawna i wysokobiałko-
wa. Aby była skuteczna, powinna: za-
pewniać liczbę kalorii odpowiednią dla 
każdej osoby; dostarczać odpowiednie 
ilości składników odżywczych stosownie 
do wieku, płci, stanu zdrowia, poziomu 
aktywności fizycznej; eliminować skład-
niki nietolerowane i szkodliwe; trwać 
przez czas wystarczająco długi dla po-
prawy zdrowia mięśni.

  •

Z D R O W I E

Ruchowa niemoc,  
czyli sarkopenia P
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Strój należy dopasować do okazji
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Krzyżówka panoramiczna nr 2
W 2023 ROKU WYPADA 13 DNI USTAWOWO WOLNYCH 
OD PRACY: 1 stycznia (niedziela) – Nowy 
Rok; 6 stycznia (piątek) – Święto Trzech 
Króli; 9 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc; 
10 kwietnia (poniedziałek) – Poniedzia-
łek Wielkanocny; 1 maja (poniedziałek) 
– Święto Pracy; 3 maja (środa) – Święto 
Konstytucji 3 Maja; 28 maja (niedzie-
la) – Zielone Świątki; 8 czerwca (czwar-
tek) – Boże Ciało; 15 sierpnia (wtorek) 
– Wniebowzięcie Najświętszej Marii Pan-
ny, Święto Wojska Polskiego; 1 listopada 
(środa) – Wszystkich Świętych; 11 listo-
pada (sobota) – Święto Niepodległości; 
25 grudnia (poniedziałek) – pierwszy 
dzień świąt Bożego Narodzenia; 26 grud-
nia (wtorek) – drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia. W 2023 roku wypadną trzy 
długie weekendy: 6–8 stycznia, 29 kwiet-
nia – 1 maja, 23––26 grudnia.
ZUS W 2023 ROKU POBIERZE SKŁADKI W WYSO-
KOŚCI 400 MLD ZŁOTYCH. W 2022 roku było 
to 376 mld złotych. To był wyjątkowo 
dobry rok, jeżeli chodzi o pobór składek 
w systemie ubezpieczenia społecznego. 
Oznacza to, że ZUS pokrył wydatki Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych prawie 
w 84,8 proc. i skorzystał z dotacji wyno-
szącej 36,5 mld złotych. Na bieżący rok 
przewidywany jest już wyższy udział 
dotacji, by pokryć wydatki na emerytury 
i na świadczenia chorobowe.

EKSPERCI PRZEBADALI RECENZJE NA TEMAT  
500 LOTNISK NA CAŁYM ŚWIECIE. Jak wynika 
z analizy badań, aż dziewięć z dziesięciu 
najbardziej stresujących portów lotni-
czych znajduje się w Europie. Za najbar-
dziej stresujące lotnisko na świecie uzna-
no to w Manchesterze (wskazało je aż 
82,5 proc. podróżnych). Drugie miejsce 
zajął port lotniczy Heraklion na Krecie, 
a kolejne – London Stansted, obsługujący 
głównie tanie linie lotnicze. W zestawie-
niu znalazły się również polskie lotniska. 
Na 17. miejscu – Port Lotniczy Warsza-
wa/Modlin, a na 19. miejscu – Katowice-
-Pyrzowice, które stresuje 66,55 proc. 
podróżnych. •

PINTA, największy browar rzemieślni-
czy w Polsce i pionier kraftowej rewolu-
cji w naszym kraju, ostatnie 12 miesięcy 
może zaliczyć do niezwykle udanych. Bro-
war z Wieprza pobił rekordy w różnych 
kategoriach – w ilości uwarzonego piwa, 
rodzajach trunków, pod względem wyni-
ków finansowych, a także liczby kontra-
hentów. Właściciele Pinty nie spoczywa-
ją na laurach i ogłaszają ambitne plany 
na 2023 rok.

W 2022 roku browar uwarzył  
27 307 hektolitrów piwa, co jest najlep-
szym wynikiem w jego 12-letniej historii. 
W porównaniu do 2021 roku produkcja 
wzrosła o 6 proc. Pinta uwarzyła w ze-
szłym roku aż 120 piw, z czego 90 było 
premierowych. Za te rekordowe wyniki 
w dużej mierze odpowiadają lokale ga-
stronomiczne, które wyraźnie ożywiły 
się po trudnym czasie związanym z pan-
demią. W porównaniu z 2021 rokiem 
o 70 proc wzrosła liczba beczek, do któ-
rych trafiły piwa Pinty. Największym 
zainteresowaniem cieszyła się seria 

PINTA Miesiąca, 
w ramach któ-
rej co miesiąc 
do wybranych 
pubów trafia 
inne piwo. Re-
kordy pod wzglę-
dem gości i obro-
tów biły również 

firmowe puby browaru we Wro-
cławiu i w Warszawie – każdy 
sprzedaje po 100–150 beczek piw 
miesięcznie. 

Eksport piw z Wieprza w beczkach, 
puszkach i butelkach wzrósł aż o 40 proc. 
Głównym odbiorcą w 2022 roku była Buł-
garia z 17-proc udziałem. Na kolejnych 
miejscach znalazły się Francja, Litwa 
i Czechy. Piwa z Pinty trafiły łącznie 
do 25 krajów, najdalszym z nich był Mek-
syk. Sukces browaru można też zmierzyć 
liczbą zdobytych nagród. PINTA i PIN-
TA Barrel Brewing zgarnęły w Konkur-
sie Piw Rzemieślniczych – Kraft Roku 
2022 kilkanaście medali, z czego pięć 
złotych, co jest najlepszym wynikiem 
w ich historii.

Właściciele Pinty podkreślają, że 
w 2023 roku ich celem nie będzie bicie 
kolejnych rekordów, tylko utrzymanie 
jak najlepszej, dostępnej dla każdego 
oferty. W dostępności ma pomóc otwarte 
w tym roku nowoczesne centrum dystry-
bucyjne OneMoreBeer. W nowym roku 
ma się również rozwinąć dystrybucja 
online przez portal onemorebeer.pl. 
W ciągu najbliższych 12 miesięcy zosta-
nie również otwarty trzeci firmowy lokal 
Pinty, tym razem na północy Polski. Jeśli 
chodzi o to, co najbardziej interesuje 
klientów, czyli piwa, browar zapowiada 
kolejną edycję serii PINTA Miesiąca oraz 
kontynuację popularnych serii Hazy  
Discovery i Collab PL. Niedługo premierę 

będzie mieć Porter Bałtyc-
ki uwarzony we współpracy 

z browarem Dalons na wyspie 
Reunion. W 2023 roku pojawi się 

również nowa seria piw jednochmie-
lowych, warzonych z chmieli uprawia-
nych na plantacjach w dolinie Yakima. 
Z kolei specjalistyczny browar PINTA 
Barrel Brewing zamierza wypuścić jesz-
cze więcej ekskluzywnych piw starzo-
nych w drewnianych beczkach.

CIESZYŃSKI SOLENIZANT 
Pod koniec roku Browar Zamkowy 

Cieszyn obchodził 176. urodziny. Z tej 
okazji w Komnacie Browaru Zamkowego 
można było zrobić świąteczne zakupy 
na stoiskach z rzemiosłem lokalnych 
twórców. Goście mogli degustować dwa 
nowe, ale historyczne likiery – Porte-
rówka i Owoce Lasu. Oznacza to powrót 
do tradycji wyrobu w Cieszynie likierów, 
co nawiązuje do Arcyksiążęcej Wytwór-
ni Wódek i Likierów, którą w 1814 roku 
założył arcyksiążę Karol Ludwik Habs-
burg. Po degustacji goście otrzymali an-
kietę i zostali poproszeni o wymyślenie 
własnej nazwy dla kosztowanych trun-
ków. Każdy, kto oddał wypełnioną ankie-
tę, dostał drobny upominek. Do atrakcji 
dwudniowego świętowania urodzin na-
leżały również darmowe zwiedzanie 
browaru, urodzinowy quiz o jego historii 
czy kolędowanie z Arturem Papierskim.

 MAREK KOWALIK
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