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  W Nowy Rok zwykle wchodzimy z nadziejami na lepsze 365 dni. Wierzymy, że nie będą one gorsze od 
tych, które już za nami. Czy możemy i w tym roku patrzeć z optymizmem w przyszłość? To pytanie 
nurtuje chyba większość z nas. Rok 2022 przywitał nas dużymi zmianami oraz podwyżkami. Już od 
połowy grudnia wiemy o ile wzrosną ceny prądu (średnio o 24 proc.) i gazu (średnio o 54 proc.). To 
jednak nie koniec, bo w najbliższych miesiącach, według zapowiedzi ekonomistów, rosnąć będą także 
stopy procentowe oraz inflacja. Od nowego roku wzrosła również płaca minimalna o niespełna 8 proc. 
z 2800 złotych do 3010 złotych. Czy ten wzrost zrekompensuje inflację? 

 Już w lipcu bieżącego roku bę-
dziemy obchodzić jubileusz 50 
lecia powołania do życia „Maga-
zynu Hutniczego”. 
 Zaczęło się od okazjonalnej  
jednodniówki w czerwcu 1972 roku. 
Jednak już następne numery zaczęły 
się ukazywać w cyklu dwutygod-
niowym. Zawierały one materiały 
dziennikarskie, w tym reportaże z 
największych wówczas inwestycji 
tj. Huty Katowice i Walcowni Blach 
Grubych w Hucie Częstochowa. 
Lektura najstarszych numerów ga-
zety ukazującej działalność związ-
ków zawodowych na tle sytuacji 
ekonomicznej zakładów, mimo  
sztafażu gigantomanii jest niezwy-

kle interesująca, zwłaszcza dla ludzi 
pamiętających tamte czasy, które 
zakończyły się ogłoszeniem stanu 
wojennego i wstrzymaniem wyda-
wania pisma.

 Wzrostu cen energii i gazu mają, przez najbliższe 
miesiące (do końca maja 2022), nie odczuć przeciętni 
zjadacze chleba, gdyż Sejm uchwalił rządową ustawę 
antyinflacyjną, która obniża wysokość akcyzy oraz podatku 
VAT na nośniki energii, ale także zapewnia najbiedniejszym 
tzw. dodatek osłonowy. Według wyliczeń rządowych 
skorzysta z niego około 5 mln gospodarstw domowych. 
Wsparcie będzie wypłacane według kryterium docho-
dowego:
ź 400 zł rocznie dla gospodarstw jednoosobowych o 
dochodach do 2100 zł miesięcznie,
ź 600 zł rocznie dla gospodarstw dwu-trzyosobowych o 
dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

ź 850 zł rocznie dla gospodarstw domowych cztero-
pięcioosobowych o dochodach do 1500 zł na osobę 
miesięcznie,
ź 1150 zł rocznie dla gospodarstw domowych 
sześcioosobowych i większych o dochodach do 1500 zł na 
osobę miesięcznie.
 Zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki pod-
wyżki cen energii związane są z rosnącymi cenami kosztów 
jej wytworzenia, a także rosnącymi cenami zakupu 
uprawnień do emisji CO2. Jednak są one dla konsumentów 
indywidualnych znacznie mniejsze aniżeli wzrosty cen na 
rynkach hurtowych, gdzie o ich wysokości decyduje 
rynek, a nie URE. 
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 Dekarbonizacja i przejście na 
neutralność klimatyczną to proces 
skomplikowany a zarazem bardzo 
kosztowny, szczególnie gdy nie 
posiada się własnych zasobów tak 
ważnych dla jego powodzenia 
surowców. Stworzenie neutralnego 
dla klimatu systemu energetycznego, 
czy wprowadzenie na masową skalę 
elektromobilności, wymaga dużych 
ilości surowców krytycznych, które 

są potrzebne zarówno do tworzenia 
instalacji, jak i do budowy rozwiązań 
w zakresie magazynowania energii.
 Według sprawozdania Komisji 
Europejskiej w 2030 roku Unia może 
potrzebować do 18 razy więcej litu i 
pięć razy więcej kobaltu do 
produkcji akumulatorów pojazdów 
elektrycznych i magazynowania 
energii.

 O problemach związanych z metalami ziem rzadkich pisaliśmy 
na naszych łamach wielokrotnie. Dziś w przededniu dekarbonizacji 
gospodarki europejskiej stoimy przed ogromnym wyzwaniem zwią-
zanym z dostępnością tych krytycznych surowców. Pod koniec listo-
pada 2021 roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie,  w któ-
rym wzywa do budowy autonomii strategicznej UE w dziedzinie 
zaopatrzenia w surowce krytyczne, które ma być sposobem na unie-
zależnienie się od importu, głownie z Chin, ale także z Turcji i RPA. 

DOKOŃCZENIA NA STR.3

STARANNIE PRZYGOTOWALIŒMY 
LIKWIDACJÊ KOPALNI POMORZANY

 22 grudnia 2021 roku zarząd ZGH „Bolesław” zorganizował 
konferencję prasową, na której przedstawił szczegóły dotyczące 
likwidacji kopalni Pomorzany, a ściślej mówiąc zaprzestania 
pompowania z niej wody. Jak podkreślał prezes Bogusław Ochab 
koszt odwadniania kopalni przy dzisiejszych cenach energii 
elektrycznej to około 100 mln złotych i żadna firma na świecie nie 
jest w stanie ponosić takich kosztów.
 Spółka w grudniu 2020 roku zakończyła wydobycie rudy z Kopalni 
Pomorzany i od stycznia 2021 roku rozpoczęła proces jej likwidacji. 
Wcześniej przez lata firma przygotowywała się do pracy na wsadach 
obcych, w tym pochodzących z recyklingu. Roczna produkcja ZGH 
„Bolesław” to około 160 tys. ton cynku, 19 tys. ton ołowiu, 2,9 tys. ton 
srebra i 290 ton kadmu rafinowanego. 
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KONFERENCJA PRASOWA W ZGH „BOLES£AW” S.A.

NADZIEJE, REALIA I ZAGRO¯ENIA
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4 stycznia w siedzibie Straży Granicznej podpisano umowy na budowę czterech odcinków zapory na 
granicy z Białorusią, które wykona konsorcjum firm: Węglokoks, Polimex-Mostostal, Budimex i Unibep. 
Wartość podpisanego kontraktu to 589 milionów złotych.  Niezbędną stal dostarczą zakłady hutnicze Grupy 
Kapitałowej Węglokoks. Huta Łabędy i Huta Pokój Profile będą odpowiedzialne za produkcję kształtowników
i profili zimnogiętych, a Huta Pokój Konstrukcje i ZEM Łabędy na ich bazie wyprodukują przęsła zapory.   

 Bariera na granicy polsko-białoruskiej ma powstać 
najpóźniej do połowy br.. Budowa 187-kilomerowego 
stalowego płotu będzie wymagała około51 tys. ton stali, 
której dostawy w całości zabezpieczy Grupa Węglokoks. 
Na bazie dostarczonych profili i kształtowników 
powstanie ponad 37 tys. przęseł. Umowa zakłada budowę 
zabezpieczenia granicy państwowej na odcinkach 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Zapora ma 

mierzyć 5,5 m wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, 
zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie 
można było przejść na drugą stronę.
 Zastosowane zostaną także nowoczesne, elektro-
niczne metody zarządzania granicą, jak czujniki ruchu, 
czy kamery. Wykonawca tej części inwestycji nie został 
jeszcze wybrany. Jak zapewnia Straż Granicza jest to 
kwestia najbliższych tygodni.
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PODPISANO UMOWY NA BUDOWÊ ZAPORY NA GRANICY
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ENERGETYKA ZADECYDUJE O POZIOMIE ¯YCIA

METALE ZIEM RZADKICH NIEZBÊDNE 
W TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

GRUPA WÊGLOKOKS WYKONA STALOWE PRZÊS£A
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