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Scenariusze pracy bran¿y wêgla brunatnego
w I po³owie XXI wieku w Polsce

STRESZCZENIE. Polskie górnictwo wêgla brunatnego reprezentuje œwiatowy poziom. To jedna z naj-
lepszych specjalnoœci gospodarczych, jakie Polska posiada. Polskie górnicze uczelnie tech-
niczne, instytuty naukowe i projektowe oraz fabryki zaplecza technicznego ze swoimi tech-
nologiami i maszynami znane s¹ na ca³ym œwiecie. Polska jako jeden z nielicznych krajów na
œwiecie posiada wszystkie atuty do kontynuacji wydobycia wêgla z mo¿liwoœci¹ za 20–30 lat
znacznego jego zwiêkszenia. Zasoby wêgla, te zagospodarowane i niezagospodarowane,
stanowi¹ bardzo cenny skarb gospodarki Polski. Scenariusze pracy dzia³alnoœci górnictwa
odkrywkowego wêgla brunatnego w Polsce w I po³owie XXI wieku, opracowano analizuj¹c
mo¿liwe warianty w obecnie czynnych zag³êbiach górniczo-energetycznych, jak równie¿
w nowych regionach, gdzie wystêpuj¹ znaczne zasoby tego paliwa.

S£OWA KLUCZOWE: energetyka, górnictwo odkrywkowe, wêgiel brunatny, scenariusze rozwoju

1. Zasoby wêgla brunatnego w Polsce

Polska posiada bardzo bogate zasoby wêgla brunatnego zaliczane do jednych z naj-
wiêkszych na œwiecie. Zasoby geologiczne wêgla brunatnego o cechach bilansowych wy-
nosz¹ 22,583 mld ton, natomiast zasoby prognostyczne okreœlane s¹ na 22,606 mld ton.
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£¹czne zasoby wêgla brunatnego w Polsce, tj. zasoby geologiczne o cechach bilansowych
i zasoby perspektywiczne wynosz¹ 45,189 mld ton. Nasz kraj nie posiada oprócz wêgla
brunatnego i kamiennego innych surowców energetycznych w znacznych iloœciach. Dlatego
wêgiel okreœlany „brunatnym z³otem”, jako dobro ogólnonarodowe winien byæ strate-
gicznym surowcem energetycznym dla Polski na najbli¿sze i dalsze dekady XXI wieku.
Natomiast stan zasobów przemys³owych w czynnych zag³êbiach wêgla brunatnego w Pol-
sce wed³ug stanu na 31.12.2012 r. wynosi oko³o 1218,3 mln ton, a operatywnych oko³o
1140,1 mln ton. Stan zasobów przemys³owych i operatywnych wraz z zak³adanymi ter-
minami zakoñczenia eksploatacji przedstawiono w tabeli 1 (Kasztelewicz 2013a).

Z przedstawionych danych wynika, ¿e obecny poziom wydobycia wêgla brunatnego
mo¿e byæ utrzymany tylko przez nastêpne oko³o 7 do 10 lat, tj. do 2021 r. W kolejnych latach
bêdzie ulega³ stopniowemu obni¿aniu, a¿ do ca³kowitego zakoñczenia jego eksploatacji po
2040 roku. Dlatego dla utrzymania, czy rozwoju wydobycia wêgla brunatnego w dalszych
dekadach XXI wieku, konieczne jest zagospodarowania nowych z³ó¿, tak w rejonach gdzie
obecnie jest wydobywany wêgiel brunatny, jak i ca³kowicie nowych. W tym celu opraco-
wano mo¿liwe scenariusze rozwoju dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego opartego
na z³o¿ach wêgla brunatnego w Polsce z umownym podzia³em na siedem obszarów wystê-
powania tego paliwa:
G zag³êbie adamowskie,
G zag³êbie be³chatowskie,
G zag³êbie koniñskie,
G zag³êbie turoszowskie,
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TABELA 1. Stan zasobów przemys³owych wêgla brunatnego w kopalniach na 31.12.2012 r.,
na które obecnie kopalnie posiadaj¹ koncesje na wydobywanie [mln ton]

TABLE 1. Industrial resources of brown coal in Polish mines at December 31, 2012.
Mines which have mining concessions [own work]

Kopalnia
Stan zasobów

przemys³owych
[mln ton]

Stan zasobów
operatywnych

[mln ton]

Okres zakoñczenia dzia³alnoœci przy
obecnym poziomie wydobycia

[lata]

Adamów 36,328 34,52 2017/2022

Be³chatów 745,280 708,02 2038

Konin 91,650 87,07 2025

Turów 343,700 309,30 2044

Sieniawa* 1,3 1,2 2030

£¹cznie 1 218,258 1 140,11

* Kopalnia Sieniawa posiada zasoby wêgla brunatnego w obecnym kompleksie z³o¿owym w wielkoœci oko³o
1,2 mln ton.

�ród³o: Opracowanie w³asne



G region lubuski,
G region zachodni (legnicki),
G region centralnej Polski w tym:

G region wielkopolski,
G region ³ódzki.
Taki podzia³ umo¿liwi³ uwzglêdnienie wszystkich wa¿niejszych z³ó¿ tego surowca,

obecnie rozpoznanych w Polsce. Opracowane scenariusze rozwoju górnictwa wêgla bru-
natnego w Polsce przedstawiono wariantowo jako:
G scenariusz pesymistyczny – zak³ada wykorzystanie jedynie tych z³ó¿ wêgla brunat-

nego, na które kopalnie posiadaj¹ obecnie koncesje na wydobywanie,
G scenariusz realny – zak³ada kontynuacjê rozwoju tego górnictwa w oparciu o z³o¿a

satelickie czynnych obecnie kopalñ oraz zagospodarowanie z³ó¿ perspektywicznych
regionu ³ódzkiego Z³oczew i lubuskiego Gubin-Zasieki-Brody,

G scenariusz optymistyczny – zak³ada kontynuacjê rozwoju tego górnictwa na z³o¿ach
satelickich w czynnych kopalniach oraz powstanie nowych zag³êbi górniczych w oparciu
o z³o¿a perspektywiczne regionu zachodniego Legnicy i regionu wielkopolskiego Poniec
– Krobia, Oczkowice,

G scenariusz niektórych pozosta³ych z³ó¿ w Polsce – zak³ada rozwa¿ania w celu ewen-
tualnego zagospodarowania niektórych z³ó¿ regionu lubuskiego; Cybinka, Torzym,
Rzepin i Sieniawa i centralnej Polski, a w tym: regionu wielkopolskiego Trzcianka,
³ódzkiego RogóŸno i G³owaczów.

2. Scenariusze pracy bran¿y wêgla brunatnego

w I po³owie XXI wieku w Polsce

W rozdziale omówiono skrótowo za³o¿enia i zakres wydobycia wêgla brunatnego dla
poszczególnych scenariuszy, tj. trzy scenariusze rozwoju wydobycia wêgla brunatnego
w I po³owie XXI wieku oraz scenariusze zagospodarowania niektórych pozosta³ych z³ó¿
wêgla brunatnego w Polsce.

2.1. Scenariusz pesymistyczny

W pesymistycznym scenariuszu rozwoju wydobycia wêgla brunatnego w Polsce
zauwa¿a siê powolne, ale konsekwentne ograniczenia dzia³alnoœci bran¿y wêgla brunatne-
go. Brak otwarcia nowych z³ó¿ mo¿e byæ spowodowana coraz czêstszymi konfliktami
zwi¹zanymi miêdzy innymi z tym, ¿e ponad 30% powierzchni kraju zajmuj¹ obszary cenne
przyrodniczo, prawnie chronione, a znaczna czêœæ z³ó¿ nadaj¹cych siê do eksploatacji
znajduje siê w granicach tych obszarów (Uberman, Naworyta 2012). Wydobycie na obec-
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nym poziomie trwaæ bêdzie do koñca obecnej dekady, tj. do pocz¹tku lat dwudziestych
XXI wieku, a nastêpnie bêd¹ zamykane poszczególne kopalnie. Pierwsza zakoñczy dzia-
³alnoœæ kopalnia Adamów, nastêpnie Konin i Sieniawa. Najd³u¿sze wydobycie bêdzie
w kopalni Be³chatów i Turów.

Wydobycie wêgla brunatnego w scenariuszu pesymistycznym przedstawiono w tabeli 2
i rysunku 1.

2.2. Scenariusz realny

Scenariusz realny dzia³alnoœci bran¿y wêgla brunatnego w Polsce w porównaniu do
scenariusza pesymistycznego ulega zmianie – nastêpuje dodatkowe zagospodarowanie,
a tym samym uruchomienie wydobycia w:
G zag³êbiu be³chatowskim na z³o¿u Z³oczew,
G zag³êbiu koniñskim na z³o¿u Oœcis³owo, M¹koszyn Grochowiska i Dêby Szlacheckie lub

Piaski oraz na z³o¿u Tomis³awice Pó³noc,
G nastêpuje budowa nowej kopalni Gubin na z³o¿u Gubin-Zasieki-Brody.

Zag³êbie adamowskie i turoszowskie w tym scenariuszu bez zmian. Wydobycie wêgla
brunatnego w scenariuszu realnym przedstawiono w tabeli 3 i na rysunku 2.
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TABELA 2. Pesymistyczny scenariusz wydobycia wêgla brunatnego ze z³ó¿,
na które kopalnie posiadaj¹ obecnie koncesje

TABLE 2. Pessimistic scenario of brown coal extraction from deposits with mining concessions

Lata

Adamów Be³chatów Konin Turów Sieniawa £¹cznie

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

2013 4,5 42,2 10,5 9,0 0,08 66,3

2015 4,5 41,5 9,3 8,3 0,08 63,4

2020 3,5 37,3 9,3 10,9 0,08 61,1

2025 – 37,9 2,5 10,9 0,05 51,3

2030 35,0 – 11,5 0,05 46,5

2035 11,0 11,1 0,05 22,1

2037 5,0 11,1 –

2038 2,0 11,1

2040 – 4,7 4,7

2044 2,0 2,0

2045 –

Razem 34,52 708,02 87,07 309,30 1,2 1 140,11

�ród³o: opracowanie w³asne
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Rys. 1. Pesymistyczny scenariusz wydobycia wêgla brunatnego ze z³ó¿, na które kopalnie posiadaj¹ obecnie
koncesje (opracowanie w³asne)

Fig. 1. Pessimistic scenario of brown coal extraction from deposits with mining concessions

TABELA 3. Zestawienie zbiorcze wydobycia wêgla wed³ug scenariusza realnego

TABLE 3. Summary of brown coal extraction according to real scenario

Lata

Adamów Be³chatów Konin Turów Sieniawa Gubin £¹cznie

wydobycie
wêgla

[mln ton]

³¹czne
wydobycie
wêgla ze

Z³oczewem
[mln ton]

³¹czne
wydobycie

wêgla
[mln ton]

wydobycie
wêgla

[mln ton]

wydobycie
wêgla

[mln ton]

wydobycie
wêgla

[mln ton]

wydobycie
wêgla

[mln ton]

2013 4,5 42,2 10,1 9, 0 0,08 66,3

2015 4,5 41,5 9,3 8, 3 0,08 63,4

2020 3,5 37,3 9,3 10, 9 0,08 61,1

2025 37,9 8,8 10, 9 0,05 3,0 60,65

2030 35,0 8,8 11, 5 0,05 18 73,35

2035 30,5 6,2 11, 1 0,05 25,0 72,85

2040 21,0 4,2 4, 7 25,0 54,9

2044 21,0 2, 5 25,0 48,5

2045 21,0 3,0 25,0 49,0

2050 21,0 25,0 46,0

2055 5,7 25,0 30,7

Razem do 2055 roku 34,52 1 136,1 254,6 309,3 1,2 683,0 2 418,72



2.3. Scenariusz optymistyczny

W scenariuszu optymistycznym dzia³alnoœci bran¿y wêgla brunatnego w Polsce, w po-
równaniu do scenariusza realnego, nastêpuje dodatkowe zagospodarowanie, a tym samym
uruchomienie wydobycia w:
G zag³êbiu adamowskim – nastêpuje zagospodarowanie z³o¿a Grochowy-Si¹szyce i Piaski.

Wydobyty wêgiel mo¿e byæ podany do nowego bloku energetycznego np. 464 MW
w Elektrowni Adamów lub przewieziony do elektrowni koniñskich,

G zag³êbiu koniñskim – na z³o¿ach satelickich bez zmian w porównaniu do scenariusza
realnego. Natomiast nastêpuje zagospodarowanie z³o¿a perspektywicznego Poniec-
-Krobia i Oczkowice,

G nastêpuje zagospodarowanie legnickich z³ó¿ wêgla brunatnego,
G zag³êbie be³chatowskie i turoszowskie w tym scenariuszu pozostaje bez zmian,
G nastêpuje kontynuacja budowy nowej kopalni Gubin na z³o¿u Gubin-Zasieki-Brody.

Wydobycie wêgla brunatnego w scenariuszu optymistycznym przedstawiono w tabeli 4
i na rysunku 3.

Przedstawione w powy¿szym scenariuszu projekcje pozwalaj¹ na rozpatrzenie wielu
wariantów zagospodarowania i wykorzystania z³ó¿ satelickich czynnych kopalñ jak te¿
perspektywicznych z³ó¿ wêgla brunatnego rejonu centralnego tj. rejonu wielkopolskiego
Poniec-Krobia i Oczkowice jak i zachodniego (legnickiego) Legnica Zachód, Legnica
Pó³noc i Legnica Wschód.

Suma zasobów wêgla przeznaczonego do eksploatacji w scenariuszu optymistycznym
wynosi ponad 3600 mln ton w okresie do po³owy XXI wieku.
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Rys. 2. Realny scenariusz rozwoju wydobycia wêgla brunatnego w Polsce
�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. Real scenario of brown coal extraction in Poland
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TABELA 4. Zestawienie zbiorcze wydobycia wêgla wed³ug scenariusza optymistycznego [mln ton]

TABLE 4. Summary of brown coal extraction according to optimistic scenario

Lata

Adamów
(ze z³o¿ami

Piaski
i Grochowy-
-Si¹szyce)

Be³chatów
(ze z³o¿em

Z³ocze)
Konin Turów Sieniawa Gubin

Poniec-
-Krobia

Legnica £¹cznie

2013 4,5 42,2 10,1 9,0 0,08 – 66,3

2015 4,5 41,5 9,3 8,3 0,08 – 63,4

2020 4,5 37,3 9,3 10,9 0,08 – 62,1

2025 3,5 37,9 8,8 10,9 0,05 3,0 7,0 – 71,15

2030 3,5 35,0 8,8 11,5 0,05 18,0 13,0 3,0 92,85

2035 3,5 30,5 6,2 11,1 0,05 25,0 13,0 20,0 109,35

2040 3,5 21,0 4,2 4,7 – 25,0 13,0 31,0 102,4

2045 3,5 21,0 3,0 25,0 13,0 31,0 96,5

2050 3,5 21,0 25,0 13,0 31,0 93,5

2055 3,5 5,7 25,0 13,0 31,0 78,2

Razem do
2055 roku

157,4 1 136,0 254,5 309,3 1,2 675,0 468,0 666,0 3 667,4

�ród³o: opracowanie w³asne

Rys. 3. Optymistyczny scenariusz rozwoju wydobycia wêgla brunatnego w Polsce
¯ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 3. Optimistic scenario of brown coal extraction in Poland



Z³o¿a perspektywiczne mog¹ zostaæ zagospodarowane w ró¿nym czasie. Przedstawiony
harmonogram zagospodarowania jest tylko jednym z wielu mo¿liwych rozwi¹zañ. Równie¿
sposób zagospodarowania z³o¿a nie jest wskazywany jednoznacznie. Obok podstawowego
zu¿ycia wêgla w elektrowniach, niektóre zasoby mog¹ zostaæ poddane zgazowaniu naziem-
nemu, a z³o¿em które jako pierwsze mo¿e zostaæ poddane zgazowaniu w z³o¿u mo¿e byæ
z³o¿e Œcinawa-G³ogów w regionie legnickim (pod warunkiem opanowania tej metody na
skalê przemys³ow¹ w polskich warunkach zalegania wêgla brunatnego). Zagospodarowanie
z³ó¿ satelickich, jak równie¿ wybranych z³ó¿ perspektywicznych wêgla brunatnego jest
uzasadnione i mo¿e stanowiæ znaczn¹ czêœæ podstawy krajowej energetyki przez kolejne
50 lat. Nowe kopalnie i elektrownie musz¹ byæ zaprojektowane w sposób najbardziej
optymalny oraz opieraæ siê na najnowoczeœniejszych uk³adach wydobywczych i wytwór-
czych, tak aby koszty produkcji jednostki energii z tego paliwa by³y konkurencyjne z innymi
jej Ÿród³ami energii. Nowe elektrownie winny wykorzystywaæ czyste technologie wêglowe
dla uzyskania wysokiej sprawnoœci netto w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Natomiast uk³ady wydobywcze powinny charakteryzowaæ siê du¿¹ koncentracj¹ wydobycia
przy d¹¿eniu do jak najkrótszego czasu udostêpniania poszczególnych pól z³o¿owych
(Kasztelewicz 2013b).

2.4. Scenariusze zagospodarowania niektórych pozosta³ych z³ó¿ wêgla
brunatnego w Polsce

W Polsce oprócz wymienionych i przypisanych do poszczególnych opracowanych
scenariuszy z³ó¿ wêgla brunatnego jest jeszcze szereg zasobnych rejonów z³o¿owych, które
mog¹ stanowiæ rezerwow¹ bazê dla ewentualnego zagospodarowania w I po³owie XXI
wieku. Spoœród udokumentowanych i prognostycznych z³ó¿ wêgla brunatnego wybrano
grupê czterech z³ó¿, które spe³niaj¹ wstêpne warunki ekonomiczne i œrodowiskowe, przez co
ich zagospodarowanie w najbli¿szych latach wydaje siê byæ najbardziej prawdopodobne.
Dla tej strategii zaproponowano do wykorzystania cztery ze z³ó¿ lubuskich tj.: z³o¿e
Cybinka, Torzym, Rzepin i Sieniawa o ³¹cznych zasobach oko³o 1000 mln ton, a ze z³ó¿
centralnej Polski, tj. regionu wielkopolskiego i ³ódzkiego, z³o¿a: Trzcianka, RogóŸno i G³o-
waczów, których zasoby wynosz¹ oko³o 590 mln ton. £¹cznie zasoby wymienionych z³ó¿
wynosz¹ blisko 1600 mln ton brunatnego z³ota (Bednarczyk i in. 2010).

Na rysunku 4 przedstawiono sumaryczne wydobycie wêgla ze wszystkich siedmiu
zaproponowanych do zagospodarowania z³ó¿ lubuskich i rejonu centralnej Polski.

Ka¿de z tych z³ó¿ mo¿e zostaæ zagospodarowane w ró¿nym czasie. Przedstawiony
wykres jest tylko jednym z wielu mo¿liwych rozwi¹zañ, bez podania kolejnoœci uru-
chomienia kolejnych kopalñ. Obecne potrzeby gospodarki oraz zapewnienie rozwoju
kraju w przysz³oœci mo¿e zale¿eæ od zagospodarowania z³ó¿ wêgla brunatnego (Uberman
2011).
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Wniosek koñcowy

Bran¿a górnictwa wêglowego wydobywaj¹c obecnie oko³o 64 mln ton wêgla brunatnego
zapewnia produkcjê oko³o 35% energii elektrycznej. Produkcja pewnej i najtañszej energii
elektrycznej wnosi bardzo du¿y wk³ad w zapewnienie niezale¿noœci energetycznej Polski,
daj¹c jednoczeœnie ponad 20 tys. miejsc pracy. Przeliczaj¹c powy¿sze wyniki na liczbê
zatrudnionych w firmach zaplecza technicznego i us³ugach, to górnictwo wêgla brunatnego
daje zatrudnienie dla ponad 100 tys. pracowników.

Realizacja przedstawionych strategii bran¿y w I po³owie XXI wieku przyczyni siê do
zapewnienia dziesi¹tkom tysiêcy miejsc pracy tak w kopalniach i elektrowniach, jak te¿
w placówkach zaplecza naukowo-projektowego i w szeregu firmach produkuj¹cych urz¹-
dzenia i maszyny dla tej bran¿y. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y w XXI wieku wykorzystaæ
wieloletni dorobek techniczny i naukowy, który stworzy³ polsk¹ œwiatow¹ specjalnoœæ:
polsk¹ szko³ê górnicz¹, która ma wielkie uznanie na ca³ym œwiecie dla dalszego rozwoju
bran¿y wêgla brunatnego, która pozwoli zapewniæ bezpieczeñstwo energetyczne Polski.
Zapewnienie w pierwszej kolejnoœci produkcji energii elektrycznej z rodzimych surowców
energetycznych jest zasad¹ stosowan¹ we wszystkich krajach na œwiecie, posiadaj¹cych
w³asne zasoby tych surowców. Dla realizacji opracowanych scenariuszy, a szczególnie
scenariusza optymistycznego rozwoju górnictwa wêgla brunatnego na I po³owê XXI wieku
Porozumienie Producentów Wêgla Brunatnego winno opracowaæ szczegó³owy plan dzia-
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Rys. 4. Suma wydobycia wêgla ze z³ó¿ lubuskich i centralnej Polski w proponowanym scenariuszu
�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 4. Total production of brown coal from Lubuskie deposits and central Poland depostis
in the proposed scenario



³añ, który nale¿a³oby przekazaæ rz¹dowi RP jako wk³ad bran¿y dla zapewnienia bez-
pieczeñstwa energetycznego kraju.

Dla realizacji zagospodarowania np. legnickich z³ó¿ wêgla brunatnego Rz¹d RP winien
powo³aæ Grupê Polsk¹ z³o¿on¹ na przyk³ad z Firm: PGE SA i KGHM SA plus Inna Firma na
wzór powo³anych w ostatnim okresie Grup dla innych dzia³añ energetycznych w kraju.
Przedmiotowa Spó³ka winna rozpocz¹æ przygotowanie inwestycji, która w przysz³oœci mo¿e
zapewniæ produkcjê w Elektrowni Legnica o mocy 4 do 8 tys. MW o sprawnoœci oko³o 50%
najtañszej energii elektrycznej i daæ wiele tysiêcy miejsc pracy tak w kopalni czy elektrowni
w Legnicy jak i w szeregu firmach zaplecza technicznego w kraju. Powy¿szy projekt jest
najlepszym „lekarstwem” na kryzys gospodarczy w Polsce.

Górnictwo wêgla brunatnego mo¿e i powinno byæ przez wiele dekad XXI wieku gwa-
rantem energetycznym Polski, a z paliwa tego mo¿na dalej produkowaæ najtañsz¹ energiê
elektryczn¹. Zwiêkszenie roli wêgla brunatnego nale¿y te¿ upatrywaæ w jego przetwórstwie
na paliwa p³ynne i gazowe, w tym gaz syntezowy i wodór oraz w produkcji brykietu czy py³u
wêglowego. Dla realizacji tych zamierzeñ czyli zgazowania wêgla w instalacjach na-
ziemnych od kilku lat jest realizowane Zadanie badawcze nr 3 pt.: „Opracowanie technologii
zgazowania wêgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej” finan-
sowane przez Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju w ramach strategicznego programu
badañ naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii” z udzia³em Zespo³u Projektu sk³adaj¹cego siê z AGH Kraków, GIG w Katowicach
i Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla z Zabrza.
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Abstract

The Polish brown coal industry represents world-class quality. This is one of the best Polish
economic specializations. Polish mining universities, scientific institutes, design institutes, and
specialized manufacturing facilities with their technologies and machines are known all over the
world. Poland is one of the few countries in the world which can continue extraction of brown coal
with the possibility of a significant increase in production in the coming 20–30 years. Developed and
undeveloped brown coal resources are a valuable treasure for Poland. This paper presents working
scenarios for the Polish brown coal industry for the first half of the 21st century which have
been developed by analyzing a number of possibilities. The study examines the development of
active mining-energy basins as well as the potential of new regions which have large resources
of this kind of fuel.
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