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w
końcu doczekaliśmy
się zimy z prawdziwe-
go zdarzenia
– na chodnikach
i trawnikach zalega

kilkucentymetrowa warstwa śniegu,
znakomita część kierowców zapo-
mniała, jak prowadzi się samochód,
a w powietrzu tradycyjnie już zagościł
smog. ten ostatni element już na tyle
wgryzł się w nasz styczniowy krajo-
braz, że niedawno słyszałem komen-
tarz osoby, która miała okazję wąchać
filtr maski antysmogowej swojej żony
i stwierdziła, że ten pachnie... zimą!
smog opanowuje kolejne miasta,

a śledząc prasę lokalną odnosi się wra-
żenie, że miasta wręcz przeganiają się
w raportowaniu z frontu punktów po-
miarowych i każdy w zasadzie chciałby
się pochwalić wysokim stężeniem py-
łów, co ma chyba świadczyć o elitarno-
ści takiej miejscowości. oto bowiem,
poza standardowymi miejscami wystę-
powania, smog zawitał w tym roku
również m.in. do olsztyna czy Byd-
goszczy. W zasadzie to nie chciałem
już w tym sezonie poruszać tego wątku
w Punkcie Widzenia, tym bardziej że
dwa razy miałem okazję przybliżyć, jak
się sprawy mają na Dalekim Wcho-
dzie, gdzie problem zanieczyszczonego
powietrza jest tak duży, że to zastane
w krakowie czy na Śląsku hindusi
i chińczycy mogliby uznać za świeżą,
morską bryzę. zapalnikiem stał się
jednak Warszawski transport Pu-
bliczny, który uruchomił tematyczną
kampanię, w której o występowanie
zjawiska smogu w stolicy oskarża się
m.in. „spalanie miałów węglowych”.

Problem z nazewnictwem irytował
już przed rokiem. Doszło nawet
do pewnego nieporozumienia z udzia-
łem ministra tchórzewskiego, który
pytany przez dziennikarzy-dyletantów
o to, kiedy z rynku znikną takie paliwa
jak miały węglowe, musiał prostować,
że nie ma potrzeby, aby je z niego usu-
wać, ponieważ znajdują one zastoso-
wanie w elektrociepłowniach, nato-
miast stosowanie miałów w piecach
domowych jest – zdaniem szefa resor-
tu energii – „bardzo trudne”. niestety,
niektórzy nie zdążyli jeszcze przyswoić
wiedzy, która uświadomiłaby im, że
określenie „miał” odnosi się do sorty-
mentu węgla, tj. wymiarów ziarna,
a nie bezpośrednio jego parametrów
jakościowych. Dla przykładu, kopalnia
roW ruch rydułtowy ma w swojej
ofercie miały w wartości opałowej 29-
30 MJ/kg, z zawartością popiołu na po-
ziomie 6-8 proc. i siarki w grani-
cach 0,4-0,6 proc., podobny węgiel ma
również ruch Marcel, z jeszcze niższą
zawartością popiołu i siarki.
nie ma co się jednak dziwić, że takie

bzdury są powtarzane przez dziennika-
rzy, skoro podobne sformułowania
znajdują się w publikacjach – próbują-
cego pozować na autorytet w dziedzi-
nie zanieczyszczeń powietrza – Pol-
skiego alarmu smogowego. Jak może-
my przeczytać na stronie internetowej
Pas, miał, którym Polacy palą w swo-
ich piecach, jest „odpadem węglo-
wym”, zawierającym duże ilości siarki
i popiołu (przytoczony w poprzednim
akapicie przykład kopalń Pgg niech
posłuży za cały komentarz w tym te-
macie). Wbrew moim obawom, pre-
mier Morawiecki na ministra odpo-
wiedzialnego za walkę ze smogiem po-
wołał na szczęście osobę niepowiązaną

z alarmami smogowymi; został nim
Piotr Woźny, który już wcześniej zaj-
mował się implementacją programu
czyste Powietrze. co ciekawe, za wal-
kę ze smogiem będzie odpowiadać nie
resort środowiska, a przedsiębiorczo-
ści i technologii, mamy więc ciągłość
osobową (minister emilewicz).
W ramach nowego ministerstwa, ale

z tymi samymi osobami odpowiedzial-
nymi za problem zanieczyszczonego
powietrza, rząd będzie musiał przede
wszystkim brać poprawkę na problem
ubóstwa energetycznego. Według da-
nych eurostatu, ponad 7 proc. Polaków
nie stać na to, aby wystarczająco ogrzać
swoje gospodarstwo domowe, a zgod-
nie z danymi instytutu Badań struktu-
ralnych odsetek osób ubogich energe-
tycznie wynosi 12,2 proc., ale spada
z roku na rok. Jeszcze sześć lat temu
w tej grupie znajdowało się aż 5,5 mln
Polaków, a do 2016 r. ta liczba spadła
do 4,6 mln osób, z czego większość, bo
aż dwie trzecie, stanowią mieszkańcy
wsi. Wmieście jednak wcale nie jest le-
piej – na początku stycznia mieszkańcy
warszawskiej Pragi-Południe skando-
wali pod ratuszem dzielnicy hasła
o wyzysku energetycznym, ponieważ
ich kamienice nie są podłączone
do miejskiej sieci ciepłowniczej,
a ogrzewanie gazowe i elektryczne na-
raża ich na olbrzymie koszty.
chociaż w statystykach odsetkiem

ludzi ubogich energetycznie wyprze-
dzamy m.in. Węgrów, chorwatów,
greków i litwinów oraz średnią dla
całej ue (8,7 proc.), to jednak przy po-
dejmowaniu walki ze zjawiskiem, któ-
re w dużej mierze spowodowane jest
przez złe praktyki grzewcze najuboż-
szych i gdzie każda skuteczna z tym
zjawiskiem walka dotknie najbardziej

tę grupę społeczną, należy zachować
szczególną wrażliwość. szczególnie, że
w 2018 r. ma zdrożeć cały szereg in-
nych produktów i usług, w tym m.in.
żywność, jednorazowe torebki foliowe,
kredyty w złotówkach, podatki
od gruntu i nieruchomości, usługi
księgowe, egzamin na prawo jazdy,
opłaty za przegląd i kary za brak ubez-
pieczenia oc oraz właśnie wszystkie
formy ogrzewania: węgiel opałowy, gaz
i prąd. Minister Jadwiga emilewicz już
zapowiedziała, że w budżecie państwa
na ten rok jest 170 mln zł, które będą
przeznaczone na walkę z ubóstwem
energetycznym w ramach walki ze
smogiem.
Póki co rząd w ramach walki ze

smogiem wprowadził na początku ro-
ku nowe taryfy na energię elektryczną,
dzięki którym ogrzewanie domu za po-
mocą prądu ma być tańsze; na razie
jest ok. trzykrotnie droższe od węglo-
wego, dlatego korzysta z niego rap-
tem 1,9 proc. gospodarstw. taryfa,
zwana „antysmogową”, jest skierowa-
na nie tylko do osób ogrzewających
swoje domy piecami elektrycznymi, ale
również do posiadaczy samochodów
na prąd. opiera się na tańszej energii
w godzinach 22.00-6.00, kiedy zużywa-
my mniej energii na sprzęty agD
i rtV, a potrzebujemy właśnie ciepła.
Projekt taryf antysmogowych jest efek-
tem pracy Me w porozumieniu z Mr,
w podobnym układzie powstaje rów-
nież rozporządzenie o normach jakości
paliw, choć tu już doszło do pewnych
zgrzytów na polu szczegółowych zapi-
sów, dotyczących m.in. zawartości
siarki. Póki co jednak prace jeszcze
trwają, więc do tematu wrócę, kiedy
wreszcie poznamy finalną wersję no-
wych przepisów.

Punkt Widzenia
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Wykaz ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach opublikowanych przez Polską Grupę Górniczą S.A.  
na stronie www.pgg.pl w dniach od 15.01.2018 r. do 21.01.2018 r. (z wyjątkiem konkursów ofert)

Lp.
jednostka organizacyjna 

prowadząca postępowanie
data upublicznienia 

uruchomienia postępowania
data  

otwarcia ofert
nr postępowania przedmiot postępowania

tryb  
ostępowania

35 Oddział KWK Ruda 16.01.2018 r. 31.01.2018 r. 451700487/01
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego 
produkcji EKO-LAB dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.  

w 2018 r.

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

36 Oddział KWK Ruda 16.01.2018 r. 31.01.2018 r. 451700484/01
Świadczenie usług serwisowych sprzętu kontrolno-pomiarowego 
produkcji ANCHEM dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A.  

w 2018 roku

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

37 Oddział KWK Ruda 17.01.2018 r. 1.02.2018 r. 441701036/01
Wyłożenie 400 mb kabla 0,6/1 kV pomiędzy poziomami 522 m  

i 773 m wraz z dostawą i zabudową uchwytów kablowych w szybie 
Wschodnim dla PGG S.A Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

38 Oddział KWK Ruda 19.01.2018 r. 5.02.2018 r. 461701554/01

Dostawa urządzeń dla ZMPW na rzecz PGG S.A. Oddział KWK 
RUDA Ruch Bielszowice: zad. 1 – wirówka odwadniająca WOW 1,3 

lub równoważna; zad. 2 – podajnik trapezowy WPT-2,2  
lub równoważny; zad. 3 – rekuperator magnetyczny  

typu RM-91-200 F lub równoważny

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

39 Oddział KWK Ruda 19.01.2018 r. 5.02.2018 r. 451700389/01

Zawarcie umowy na wykonywanie robót awaryjnych  
– zabezpieczających w budynku sakralnym oraz ogrodzeniu 

probostwa i kościoła pw. św. Wawrzyńca przy ul. Nowary 
 w Rudzie Śląskiej

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

40 Oddział Zakład 
Elektrociepłownie 17.01.2018 r. 14.02.2018 r. 541700099/01

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko celem 
uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia polegającego na planowanej budowie 
nowej ciepłowni celem zaspokojenia potrzeb cieplnych  

KWK ROW Ruch Marcel oraz miasta Radlin po zakończeniu 
derogacji ciepłowniczej dla instalacji EC Marcel

postępowanie niepubliczne 
– przetarg nieograniczony

41 Oddział Zakład  
Remontowo-Produkcyjny 18.01.2018 r. 8.02.2018 r. 511700322/01

Remont elementów konstrukcji obudów zmechanizowanych  
dla PGG S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny w okresie 

24 miesięcy – umowa ramowa

zamówienie publiczne  
– przetarg nieograniczony

Politechnika
z Polską
gruPą
energetyczną
Politechnika Śląska w Gli-
wicach jest kolejną, 17.
już uczelnią, z którą PGe
Górnictwo i enerGetyka
konwencjonalna nawiąza-
ła wsPółPracę naukowo-
-techniczną. Porozumienie
w tej sPrawie PodPisano
w styczniu w koPalni węGla
brunatneGobełchatów. Po-
litechnika i sPółka mają
wsPółPracować m.in. w ob-
szarze Górnictwa, enerGe-
tyki, ciePłownictwa i
ochrony Środowiska.
– Współpraca z uczelnią

stworzy możliwość wymiany do-
świadczeń, wspólnego rozwiązy-
wania problemów natury teore-
tycznej, a co najważniejsze
z punktu widzenia spółki
– praktycznego wykorzystania
bazy naukowo-badawczej uczel-
ni – mówi sławomir zawada,
prezes Pge górnictwo i energe-
tyka konwencjonalna.
– Jest to także doskonała oka-

zja, żeby nawiązać ścisłą współ-
pracę w zakresie organizacji
praktyk studenckich, spotkań
dydaktycznych dla studentów,
jak również udostępniania mate-
riałów niezbędnych do napisania
pracy dyplomowej – dodaje pre-
zes.
spółka współpracuje już z 17

uczelniami i realizuje z nimi
m.in. projekty badawczo-rozwo-
jowe. Przykładem może być
opracowanie innowacyjnej me-
tody monitoringu bloku energe-
tycznego w elektrowni turów
z Politechniką Wrocławską. md


