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Temat na czasie
Robert Ostrowski, wiceprezes do
spraw ekonomicznych JSW SA:
Nie mamy już nic do sprzedania
na wypadek kryzysu, ponieważ
poświęciliśmy
koksownię Victoria
i SEJ, aby mieć
pieniądze na
przetrwanie.
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J astrzębie -Z drój . Porozumienia Jastrzębskie

37. rocznica
NOWY GÓRNIK

W Krynicy odbyło się XXVII
Forum Ekonomiczne.

cena

strona 3

Atom potrzebny,
żeby uratować węgiel
Zbudujemy elektrownię atomową. Elektrownia w Ostrołęce
będzie ostatnią dużą inwestycją
węglową w polskiej energetyce.
Na razie spółki energetyczne szukają pieniędzy na tę inwestycję.
strona 3

Porządek
w segregatorze
Segregacja odpadów.

strona 8

Ford EcoSport
zmodernizowany

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Migrujące narządy,
czyli przepuklina
Zdrowie.

strona 10

3 września pod pomnikiem Porozumień Jastrzębskich przy kopalni Zofiówka odbyły się uroczystości
związane z 37. rocznicą podpisania porozumienia pomiędzy strajkującymi górnikami i rządem.
Do 21 postulatów wysuniętych przez załogi zakładów strajkujących na Wybrzeżu Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy w KWK Manifest Lipcowy dołączył własne dotyczące spraw płacowych, socjalnobytowych oraz organizacji pracy. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi
Panny Matki Kościoła, którą koncelebrował biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.
Po nabożeństwie uczestnicy złożyli kwiaty pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego. W uroczystościach
udział wzięli m.in.: wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, władze miasta, samorządowcy, posłowie,
zarząd JSW SA, przedstawiciele związków zawodowych i górnicy.
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Pięścią w stół

O lekkość życia chodzi
W czasach rządów PO–PSL związki zawodowe prowadziły ostre boje o wzrost płacy minimalnej, ograniczanie
liczby śmieciówek i bardziej aktywną politykę społeczno-socjalną. Przekonywałem wtedy, że wbrew pozorom
państwu opłaca się wspierać najsłabszych, podwyższać
płacę minimalną i dbać o tak zwany socjał, ponieważ
na tym korzysta. Każda złotówka legalnie wprowadzona
na rynek oznacza kilkadziesiąt groszy zysku dla państwa. Ludzie muszą zapłacić podatki, zapłacą składki
na ZUS i na NFZ oraz podatek VAT w sklepach.

P

oprawa warunków życia, także tych, których nie
da się wycenić w złotówkach, oznacza, że społeczeństwo ma poczucie komfortu. To z kolei
poprawia nastrój. Jak jest dobry nastrój, to spada ochota do antyrządowych pikiet i manifestacji. Obecna
opozycja nazywa to kupowaniem spokoju społecznego
albo kupowaniem poparcia politycznego. Możliwe,
że to kupowanie spokoju społecznego i poparcia, ale
jeżeli nie ma innej możliwości na poprawę warunków
życia, to i taki sposób jest dobry. Jeżeli władza kupuje
spokój społeczny w sposób racjonalny, to robi dobrze.
W takiej sytuacji łatwiej się rządzi i łatwiej żyje się
obywatelom.
Pamiętam, że kiedy używałem tych argumentów,
byłem wyśmiewany i ogłaszany tanim populistą. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory między innymi
dzięki lansowaniu takiego programu społecznego. Nie,
nie ja pisałem ten program, nie ja też przyczyniłem

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Tania praca
szkodzi w dłuższej
perspektywie
gospodarce
i każdej firmie.

się do wygranej PiS. Politycy tej partii po prostu wykorzystali fakt, że po 1989 roku kolejne ekipy bardziej
koncentrowały się na umilaniu życia tym, którym się
powiodło, niż na wspieraniu tych, którzy znaleźli się
w ogonie społeczeństwa.
Z wielką przyjemnością przeczytałem wypowiedź
Rafała Trzaskowskiego, polityka Platformy Obywatelskiej, który powiedział między innymi: „Prawdą jest,
że PiS nawiązało kontakt z tymi obywatelami, z którymi
my nie potrafiliśmy tego kontaktu nawiązać, czyli tymi
wszystkimi, którzy czuli się pozostawieni poza nawiasem zmian, które się w Polsce od 28 lat dokonują, tymi,
którzy nie są beneficjentami tych zmian”.
Przytaczam tę wypowiedź, ponieważ rząd już
zdecydował, że w przyszłym roku płaca minimalna
wzrośnie do poziomu 2100 złotych, a stawka godzinowa do 13,70 złotych. To mniej, niż oczekiwały związki.
Także mniej, żeby zlikwidować problem braku rąk
do pracy. Po raz pierwszy od 1989 roku pracodawcy
twierdzą, że największym problemem jest brak wykwalifikowanych pracowników. Do tej pory największym
problemem była dla nich machina urzędnicza państwa.
Co dziwne, ci sami pracodawcy niechętnie godzą się
na podwyżki płac dla pracowników, ponieważ uważają,
że ich firmy stracą rentowność. Co to oznacza? Otóż
do tej pory firmy korzystały ze stosunkowo taniej siły
roboczej i nie szukały innowacyjnych rozwiązań ani
poprawy organizacji pracy. Tania praca szkodzi w dłuższej perspektywie gospodarce i każdej firmie. 
l

Kij w mrowisko

PGG potrzebuje cierpliwości
Jak już nie ma kogo zdzielić kijem, zawsze można
przyłożyć Polskiej Grupie Górniczej. Zarząd obrywa za brak węgla, a jeszcze nie tak dawno obrywał
za nadprodukcję. Krytykuje się pomysły oddawania
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ruchów kopalń zespolonych albo krytykuje się brak decyzji o oddawaniu
tych ruchów do SRK.

O

d PGG wymaga się, aby działała na zasadzie pogotowia ratunkowego – ma dostarczać węgiel
każdemu, kto zechce go kupić. Teraz modne
jest straszenie brakiem węgla. Rok temu straszono
nadmiarem produkcji.
Trzeba w końcu jasno powiedzieć, czego oczekuje się od Polskiej Grupy Górniczej. Moim zdaniem
firma powinna skoncentrować się na tym, aby zarabiać na swojej działalności. Jeżeli z jakichś powodów
na polskim rynku brakuje węgla z naszych kopalń,
należy go kupić za granicą. Po co ten lament? Czy
tabun płaczek chce, aby PGG wydobywała węgiel bez
względu na koszty tylko po to, żeby trzymać go na zwałach i czekać, aż ktoś go kupi? Tak było w 2015 roku.
Ówczesna Kompania Węglowa miała pełne zwały,
a i tak importowano węgiel dla energetyki i sektora komunalno-bytowego. Kompania Węglowa padła między
innymi dlatego, że zapanowała moda na totalnie wolny
rynek w sektorze węglowym i energetycznym. Ponieważ na świecie nie ma wolnego rynku w tych sektorach,
nasze górnictwo musiało stanąć nad przepaścią. W minionych latach nikomu nie zależało na skoordynowaniu
relacji między górnictwem a energetyką i ciepłownictwem i na uregulowaniu rynku wewnętrznego. Trwała
wojna polsko-polska, w której każdy walczył z każdym.
Teraz jest szansa na zracjonalizowanie sytuacji.
Górnictwo ma za sobą pierwszy etap naprawy. Ponieważ poprawiła się koniunktura, ma także trochę
pieniędzy. W kopalniach trzeba odtwarzać fronty wydobywcze, inwestować w potrzebne maszyny i urządzenia, poprawiać organizację pracy i efektywność. Jeżeli

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

W krótkim
czasie z dwóch
bankrutów
niewydolnych
technicznie nie
da się stworzyć
firmy, która
będzie miała
dobre efekty
ekonomiczne.
Przecież nawet
najzagorzalsi
krytycy PGG
nie wierzą,
że to możliwe.

okazuje się, że z powodów technicznych, ekonomicznych i geologiczno-górniczych nie można wydobyć
więcej, to znaczy, że nie można.
Polska Grupa Górnicza ma do wyboru – być firmą
rentowną albo za wszelką cenę zaspokajać wszystkie
potrzeby. Moim zdaniem trzeba postawić na rentowność i na zbudowanie mocnych fundamentów, aby nie
powtórzyła się sytuacja z nie tak dawnej przeszłości.
Proszę sobie przypomnieć – wtedy dawna Kompania
Węglowa na siłę udowadniała, że może fedrować, dlatego wydobywała także węgiel, którego nikt nie chciał,
aż w końcu przestała istnieć.
Mamy do czynienia z firmą, która najpierw powstała na gruzach rozwalonej KW, a po roku przejęła
kopalnie od bankrutującego Katowickiego Holdingu
Węglowego. Ponieważ wiceminister Grzegorz Tobiszowski w swej delikatności stara się jak najoględniej
oceniać sytuację sprzed kilku miesięcy, postaram się
w jakiś sposób go zastąpić. Otóż w krótkim czasie
z dwóch bankrutów niewydolnych technicznie nie da
się stworzyć firmy, która będzie miała dobre efekty
ekonomiczne. Przecież nawet najzagorzalsi krytycy
PGG nie wierzą, że to możliwe. Dlatego proponuję,
aby w końcu dać spokój spółce i pozwolić zarządowi
spokojnie pracować. Potrzeba cierpliwości, a nie chorobliwej żądzy wyników.
Moim zdaniem to najracjonalniejszy wybór. Jednak
politycznie bardzo niebezpieczny, ponieważ za chwilę
dziennikarze, politycy opozycji, a nawet część związków zawodowych zaczną atakować ministrów energii.
Ministerstwo będzie obwiniane za wszystko. Dlatego
już teraz dobrze zadać sobie pytanie, jak wyglądałaby sytuacja kopalń węgla energetycznego, gdyby nie
podjęte działania rządu PiS. Polska Grupa Górnicza
istnieje niespełna półtora roku. W składzie poszerzonym o kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego
pracuje od czterech miesięcy. Oczekiwanie, że w tak
krótkim czasie można wyprowadzić firmę na prostą,
jest naiwnością albo złośliwością.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor naczelny Nowego Górnika

Wielki burdel?
Diagnoza
w seksualnej otulinie

W

dzienniku Rzeczpospolita przeczytałem tekst.
Nie chwalę się. Piszę o tym, żeby zacytować
myśl, która mnie zainteresowała. „Przedstawiciele branży
w nieoficjalnych rozmowach mówią wprost: Zamiast
strategii na rynku węgla jest jeden wielki burdel”.

B

urdel nie powinien kojarzyć się z bałaganem. Musi
w nim panować porządek. Choćby dlatego, aby
personel nie wykonywał swojej pracy na odwal się
albo, co gorsza, po kątach. Diagnozie zaprezentowanej
w Rzeczpospolitej towarzyszy zbyt seksualna otulina
intelektualna. Przebija się przez nią myśl o tym,
że w Polsce brakuje węgla. Od jakiegoś czasu przekonuję,
że w Polsce węgla nie brakuje. Jest wydobywany
w polskich kopalniach i sprowadzany z zagranicy.
Ponieważ teraz węgiel z polskich kopalń jest tańszy niż
węgiel z importu, brakuje taniego węgla, czyli polskiego
– dlatego że każdy chce kupować tanio. Jak polski węgiel
będzie droższy od węgla importowanego, nie będzie go
brakować. Żeby nie brakowało polskiego węgla, wystarczy
podnieść jego cenę.

C

o ja patrzę, co ja patrzę, że takie rzeczy piszę? Patrzę
na przykład na rozmowę z Wacławem Czerkawskim,
wiceprzewodniczącym ZZG w Polsce, opublikowaną
na wnp.pl, który przekonuje, że nastał dobry czas
na podwyżki płac w górnictwie, ponieważ koniunktura
sprzyja takim decyzjom. Pamiętam, jak bardzo
koniunktura sprzyjała takim decyzjom mniej więcej pięć
lat temu. Wtedy nawet po raz pierwszy i ostatni w historii
KW pracownicy dostali wypłatę z zysku. Szczodre decyzje
finansowe zostały podjęte, przewodniczący wychwalał
wtedy ówczesną prezes KW Joannę Strzelec-Łobodzińską
za politykę sprzyjającą związkom zawodowym. Skończyło
się to upadkiem Kompanii Węglowej.

J

ak ja patrzę na taką rozmowę, to oczom nie wierzę,
uszom nie słyszę i wiarę w człowieka tracę. Dlatego
każdego człowieka godnego tego, aby stracić weń
wiarę, pragnę poinformować, że po 2018 roku nie
będzie rządowych planów osłonowych. Jak, nie daj Bóg,
PGG groziłby upadek, to będzie restrukturyzacja przez
upadłość. Czy wypowiedź przewodniczącego Wacława
jest mocnym sygnałem świadczącym o powrocie
do czasów dawnych, kiedy bez zbędnego krygowania
się lansowano koncepcję, że jedynie podwyżki płac
gwarantują niezależność energetyczną Polski? Podwyżki
też miały gwarantować zyski firmom górniczym
i umacniać pozycję węgla w naszej gospodarce. Kopalnie
miały zajmować się zachowaniem spokoju społecznego.
Tak oto po lekturze dwóch tekstów z seksualnej otuliny
wpadłem w opary absurdu.

H

asło o tym, że potrzebne są podwyżki, jest tak
słuszne, że próba jego realizacji niechybnie
doprowadzi do konfliktów. Każdy chciałby więcej
zarabiać. Jednak zysk Polskiej Grupy Górniczej jest tak
mały, że można go uznać jedynie za pozytywny sygnał
świadczący o tym, że działania zarządu dają nadzieję
na umocnienie pozycji firmy na rynku. Czy taki sygnał
ma być pretekstem do dobijania firmy?

W

spominanie o podwyżkach przed
wynegocjowaniem układów zbiorowych pracy
są dla liderów związkowych niczym strzał w kolano.
Górnicy gotowi poważnie potraktować te wypowiedzi
i wtedy co?
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W Krynicy odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne

Projekt Europa – jaki przepis
na następne dekady

Unia jest dotknięta kryzysami. Mamy
Brexit (wyjście Wielkiej Brytanii z UE), kryzys
związany z falą uchodźców i wciąż pobrzmiewający kryzys finansowy. – W związku z tym
pojawia się pytanie: w jaki sposób działać tak,
żeby te kryzysy przezwyciężać i żeby następnym kryzysom zapobiegać. Moim zdaniem kryzysy są zjawiskiem nieuchronnym. One z takich
czy innych powodów zawsze będą i są trudne
do przewidzenia. Pojawiają się z reguły nagle,
są zaskakujące – stwierdził prezydent.
– My, Polacy, jesteśmy obywatelami państwa, które przez lata starało się zostać członkiem Unii Europejskiej. Te starania i wysiłki,
które czyniliśmy, zakończyły się ostatecznie
sukcesem. I dzisiaj tym członkiem Unii Europejskiej jesteśmy. I – co bardzo mocno chcę
podkreślić – jest to dla nas, dla absolutnie
zdecydowanej większości Polaków, wielka
wartość. I chyba wszyscy widzimy różnego
rodzaju korzyści, jakie wypływają z faktu,
że członkiem Unii Europejskiej jesteśmy
– podkreślił.

J esteśmy w czołówce
w UE

NOWY GÓRNIK

Tegoroczna, XXVII edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywała się pod hasłem: Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady.
W panelu otwierającym Forum wziął udział
prezydent Andrzej Duda. – Dla absolutnie zdecydowanej większości Polaków to wielka wartość być członkiem Unii Europejskiej. Widzimy
różnego rodzaju korzyści, jakie wypływają
z tego faktu – powiedział prezydent.

– Mamy wyniki gospodarcze lepsze, niż
ktokolwiek się spodziewał. Agencja ratingowa
Moody’s ostatnio podwyższyła spodziewany
w Polsce wynik, jeżeli chodzi o przyrost produktu krajowego brutto, do ponad 4 proc.
w tym roku. To świadczy o bardzo dobrej polityce gospodarczej polskiego rządu, o tym, że te
wszystkie działania, które są dzisiaj realizowane przez polski rząd, przez polskie władze,
są działaniami skutecznymi – podkreślił prezydent. – Wszyscy zdają sobie z tego sprawę,
że jesteśmy w absolutnej czołówce w UE, jeżeli
chodzi o kwestie rozwoju gospodarki – dodał.

P odziały UE będą
rzeczywistym początkiem
jej końca
– Jeśli Unia Europejska zacznie się formalnie dzielić na Unię różnych prędkości,
to straci na swojej atrakcyjności. W tym
momencie będzie to rzeczywisty początek
końca Wspólnoty – powiedział prezydent
Duda.
Andrzej Duda stwierdził, że również
społeczeństwom państw, które będą w najważniejszej jej części, podział UE na Unię
różnych prędkości nie będzie się opłacał ani
z punktu widzenia politycznego, ani z punktu widzenia gospodarczego. Jeśli UE straci
na atrakcyjności dla państw, które zostaną

Prezydent Andrzej Duda: – Chyba wszyscy widzimy różnego rodzaju korzyści, jakie wypływają z faktu,
że członkiem Unii Europejskiej jesteśmy
wyrzucone z pierwszego kręgu decyzyjnego, będzie to rzeczywisty początek jej końca.
Społeczeństwa państw, które dzisiaj są do Unii
nastawione optymistycznie, poczują się odrzucone i przekonanie do UE będzie spadało,
czego efektem będą kolejne „brexity”. Polacy
są zwolennikami Unii Europejskiej otwartych
drzwi. Unia powinna być otwarta na nowe
państwa. Prezydent podkreślił, że nowe państwa członkowskie zwiększą między innymi
potencjał gospodarczy Unii.

– Warto należeć do Unii Europejskiej,
warto się starać, by do Unii Europejskiej wejść.
Oczywiście, że to jest trudne, oczywiście,
że rozwój sytuacji politycznej także to utrudnia, kryzysy w Unii także to utrudniają. Dlaczego? Dlatego że państwa Unii są w związku
z tym coraz mniej skłonne do przyjmowania
nowych członków – powiedział prezydent
podczas panelu otwierającego XXVII Forum
Ekonomiczne w Krynicy.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Zbudujemy elektrownię atomową. Elektrownia w Ostrołęce będzie ostatnią dużą inwestycją węglową w polskiej
energetyce. Na razie spółki energetyczne szukają pieniędzy na tę inwestycję

– Polska potrzebuje trzyblokowej elektrowni
jądrowej o mocy około 4,5 tys. megawatów –
powiedział podczas Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nie poinformował, z czyjej
technologii skorzystamy i ile taka elektrownia może kosztować. Warta około 6 mld złotych budowa nowej elektrowni w Ostrołęce
ma być ostatnią inwestycją energetyki węglowej w Polsce.

Z wypowiedzi ministra Tchórzewskiego
wynika, że dzięki budowie elektrowni atomowej Polska będzie mogła spełnić wymagania
tak zwanego pakietu zimowego. Chodzi o propozycje nowych norm emisji dwutlenku węgla
na poziomie 550 g/kWh.
– I wszystko wskazuje na to, że mamy taką
możliwość, i zasygnalizowałem to Komisji
Europejskiej, co zostało przyjęte ze zrozumieniem, że możemy ten pułap, jako średni dla
Polski, osiągnąć około roku 2050. Wtedy około
50 proc. energii wytwarzalibyśmy z węgla –
powiedział. – Ale żeby to osiągnąć, potrzeba
nam trzyblokowej elektrowni jądrowej o mocy
około 4,5 tys. megawatów. Elektrownia atomowa jest zeroemisyjna, dlatego nasza energetyka

spełniłaby warunki pakietu zimowego – dodał
minister.
Jeżeli polskim przedstawicielom udałoby
się wynegocjować z KE takie rozwiązania,
byłoby to ustępstwo ze strony unijnych urzędników. Do tej pory tak zwany pakiet zimowy
ma dotyczyć każdej elektrowni z osobna, a nie
średniej emisji dla kraju.
Minister poinformował o nowej koncepcji
po oficjalnym podpisaniu w Krynicy umowy
Taurona z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na objęcie obligacji hybrydowych przez
ten bank. Tauron, emitując euroobligacje dla
zagranicznych instytucji finansowych, musiał
podpisać zobowiązanie, że pieniądze nie będą
przeznaczone na inwestycje związane z węglem.
Podobne problemy mają inne firmy energetyczne – banki nie chcą finansować projektów
węglowych. To oznacza, że polska energetyka nie mogłaby uzyskać kredytów na budowę
elektrowni węglowych. Nie wiadomo także, czy
elektrownia w Ostrołęce zostanie wybudowana.
Inwestycję po połowie sfinansować mają Energa i Enea. Finansowanie inwestycji nie zostało
jeszcze dopięte. Decyzja o budowie elektrowni
atomowej także jeszcze nie zapadła.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NOWY GÓRNIK

Atom potrzebny, żeby uratować węgiel

Minister energii Krzysztof Tchórzewski: – Polska potrzebuje trzyblokowej elektrowni jądrowej o mocy
około 4,5 tys. megawatów
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Astana EXPO 2017

MAT. PRAS/ME

Powinniśmy rozwijać współpracę
polsko-kazachską
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
podczas otwarcia Kazachstańsko-Polskiego
Forum Gospodarczego w Astanie powiedział:
– Polska i Kazachstan mogą współpracować
zarówno gospodarczo, jak i w szeroko pojętym obszarze energii. Forum pokazuje potencjał i perspektywy dla zacieśnienia tej współpracy. W spotkaniu udział wzięli prezydent
RP Andrzeja Duda oraz prezydent Republiki
Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew.

Wiceminister Tobiszowski podkreślił,
że Polska posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych. – Jestem przekonany, że umożliwi
to zacieśnienie współpracy pomiędzy naszymi
krajami – powiedział. Dodał, że nasz kraj może
zaoferować Kazachstanowi m.in. wsparcie merytoryczne, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz
dostawy rozwiązań technologicznych, maszyn
i urządzeń górniczych. – Potencjał dla rozwoju
naszej współpracy bilateralnej jest ogromny
i powinniśmy go wykorzystać dla wzmocnienia
gospodarek obu naszych krajów – zaznaczył.
Zdaniem wiceministra energii fundamentem do rozwoju tych relacji są także dobre
REKL A M A

doświadczenia polskich firm działających
na rynku kazachskim. – Chcemy konsekwentnie wpierać polskich przedsiębiorców
w poszukiwaniu nowych rynków zbytu oraz
budowaniu trwałych relacji handlowych. Liczymy również na aktywność przedsiębiorców
z Kazachstanu – mówił.
Zaznaczył, że polski rząd konsekwentnie działa na rzecz unowocześnienia

i modernizacji poszczególnych sektorów obszaru energii. – Reformujemy górnictwo, modernizujemy energetykę, ograniczamy emisję
CO2 i stawiamy na innowacyjne technologie,
takie jak elektromobilność. To tworzy nowe
przestrzenie do międzynarodowej współpracy
gospodarczej – mówił Tobiszowski.
Sekretarz stanu w ME podkreślił, że jednym
z priorytetów Ministerstwa Energii jest również

rozwój transportu elektrycznego. – Wspieramy
uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, młodych
wynalazców i przedsiębiorców w pracy nad nowymi rozwiązaniami oraz nad innowacyjnymi
technologiami z Polski, które za kilka lat będą
stanowić poważną konkurencję dla innych marek światowych – mówił Tobiszowski.
Zaznaczył również, że polscy przedsiębiorcy mogą zaoferować kompleksowe rozwiązania
„pod klucz”. – Mam tutaj na myśli usługi w zakresie projektowania, wykonania, dostarczenia
maszyn oraz serwisu urządzeń. Możemy również udzielić wsparcia poprzez nasze instytuty
naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe – wymienił wiceminister Tobiszowski. Podkreślał
także, że polskie firmy są gotowe do realizacji
dużych przedsięwzięć przemysłowych, a współpraca pomiędzy Polską a Kazachstanem może
przyczynić się do umocnienia pozycji obu naszych krajów na arenie międzynarodowej.
``Kazachstańsko-Polskie Forum Gospodarcze
z udziałem przedstawicieli administracji rządowej,
przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki
zostało zorganizowane przy okazji obchodów
Narodowego Dnia Polski na Astana EXPO 2017.
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Krynica 2017

NOWY GÓRNIK

Polska będzie wielką specjalną
strefą ekonomiczną
Wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił
w Krynicy zmiany w zasadach funkcjonowania stref ekonomicznych. Cała Polska stanie
się jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną. Inwestorzy będą korzystać z ulg pod warunkiem, że firmy inwestujące w Polsce zobowiążą się do finansowania opieki zdrowotnej
i szkoleń dla pracowników. Rozwój naukowy,
współpraca z wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi będą obowiązkowe, aby
korzystać z systemu ulg.

– To, co dziś proponujemy, nie jest drobną
korektą, tylko prawdziwym prorozwojowym
przełomem w dotychczasowej polityce gospodarczej Polski. Każda gmina bez względu
na wielkość i swój charakter, każdy kilometr
z ponad 312 tys. kilometrów kwadratowych Polski może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną.
Tego oczekiwali od nas polscy przedsiębiorcy,
polscy inwestorzy oraz polscy samorządowcy i głównie z myślą o nich przygotowaliśmy
prezentowane rozwiązanie systemowe. Preferencje podatkowe będą uzależnione od trzech
podstawowych, a zarazem jasnych i czytelnych
kwestii: lokalizacji inwestycji, charakteru inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.
W moim przekonaniu niniejsza propozycja jest
też przykładem tego, w jaki sposób poważne,
nowoczesne i przedsiębiorcze państwo może
tworzyć impulsy rozwojowe służące całej krajowej gospodarce – mówił w Krynicy w czasie
Forum Ekonomicznego wicepremier, minister
rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

R ówne szanse
W Polsce działa 14 specjalnych stref ekonomicznych. Są to obszary przeznaczone dla
inwestorów. W zamian za budowę zakładu
pracy inwestor jest zwolniony przez określony
czas z płacenia części podatków. Najprężniejszą
i najlepiej zarządzaną strefą jest Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Powstała w 1996

Wicepremier Mateusz Morawiecki: – Każdy kilometr z ponad 312 tys. kilometrów kwadratowych Polski może stać się atrakcyjną strefą inwestycyjną
roku i była wielokrotnie powiększana. Zdaniem
wicepremiera Morawieckiego są strefy, które
działają dobrze i służą rozwojowi gospodarczemu. Jednak w Polsce, mimo spadku bezrobocia,
wciąż jest kilkanaście powiatów, w których bezrobocie przekracza 20 proc. – Chcemy doprowadzić do bardziej równomiernego rozwoju
kraju. Nie chcemy, żeby prowincja, małe miasta
były przez władzę traktowane jak piąte koło
u wozu – powiedział Morawiecki.
– W strefach najczęściej kładzie się nacisk
na niskie koszty pracy, a nawet tworzy się
miejsca pracy niewymagające kwalifikacji.
To trzeba zmienić – podkreślił Morawiecki.
Najważniejsze zmiany to rozszerzenie
działalności 14 stref na obszar całego kraju

i wydłużenie okresu, w którym inwestor
korzysta z ulg podatkowych, z dziewięciu
do nawet 15 lat. To oznacza, że przynajmniej
teoretycznie jednakowe szanse na inwestycje
będą miały rejony Polski, które są w czołówce przemysłowej, jak i tak zwana Polska B.
Aby inwestor skorzystał z preferencji, będzie
musiał zobowiązać się do rozwoju innowacyjności, współpracy z ośrodkami naukowymi i dbałości o pracowników. Chodzi
między innymi o opiekę zdrowotną, system
szkoleń, poziom wynagrodzenia i tworzenie
miejsc pracy dla osób dobrze wykształconych
i specjalistów.
– Młodzi Polacy nie powinni wyjeżdżać
w poszukiwaniu pracy. Pokolenie młodych

pracowników ma nowe oczekiwania. Trzeba
im zaproponować pracę w kraju – powiedział
wicepremier Morawiecki.

U stawa w przygotowaniu
Zmiany mają być wprowadzone w drodze ustawy, która na dniach trafi do uzgodnień międzyresortowych. Nowe strefy ekonomiczne mają zacząć działać od przyszłego
roku. – Przedstawiamy nową logikę podejścia
do specjalnych stref ekonomicznych, nową filozofię inwestowania. Wiele z tego, co działało,
zostawimy, ale w niektórych aspektach jest
to zmiana rewolucyjna – powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Inwestycja z jakością

Zrównoważony rozwój – nowe kryteria dostępu
Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowano najważniejsze założenia
projektu nazwanego Polska Strefa Inwestycji. W nowej koncepcji zachęty podatkowe
będą dostępne na całym terytorium Polski
(bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia
terenu. Dzięki temu zlikwidowana zostanie
długotrwała i obciążająca przedsiębiorcę
procedura zmiany granic specjalnych stref
ekonomicznych. Do tej pory obszar objęty
wsparciem wynosił 25 tys. hektarów, czyli
0,08 proc. powierzchni kraju, co powodowało
ograniczenia w dostępie do wartościowych
terenów inwestycyjnych. Po zmianie wykorzystany zostanie potencjał całego kraju, co jest
szczególnie ważne dla dużych inwestycji.

Instrument zwolnień podatkowych będzie
dostępny dla nowych inwestycji, które zgodnie

z definicją Komisji Europejskiej obejmują
utworzenie nowego zakładu produkcyjnego
oraz reinwestycję. Do tej pory były to tylko
kryteria ilościowe. Z nową ustawą inwestor
będzie musiał spełnić zarówno kryteria ilościowe, jak i przede wszystkim jakościowe,
które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.
Inwestycje będą musiały spełniać kryteria:
1. Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne
uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie
i wielkości przedsiębiorstwa.
2. Jakościowe – uwzględniające założenia SOR
w obszarach:
• Rozwój strukturalny – mierzony na podstawie: zatrudnienia kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatnych miejsc pracy; zgodność
inwestycji z aktualną polityką rozwojową
kraju oraz eksport produktów lub usług;

• Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi,
akademickimi oraz działalnością B+R;
rozwój klastrów sektorowych;
• Z równoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji
(np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia); dodatkowe punkty za wsparcie dla
mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych
miast oraz wsi;
• Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych
świadczeń dla pracowników, np. działań
w zakresie opieki nad pracownikiem, czy
wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia
i kwalifikacji;
• Maksymalnie projekt inwestycyjny może
otrzymać 10 punktów za zgodność z SOR.
Spełnienie kryteriów jakościowych

nastąpi po uzyskaniu 60 proc. W przypadku inwestycji zlokalizowanych
na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35 proc. (obszary należące
do województw: kujawsko-pomorskiego,
lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,
opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz
na obszarach należących do podregionów
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego
wschodniego) lub obszarach wskazanych
w „Programie dla Śląska” próg zmniejsza
się z 60 do 50 proc. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50 proc.
(województwa: lubelskie, podkarpackie,
warmińsko-mazurskie i podlaskie) próg
zmniejsza się z 60 do 40 proc.
l
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J astrzębska S półka W ęglowa . Grupa Jastrzębskiej

Spółki Węglowej zakończyła pierwsze półrocze tego roku zyskiem
netto w wysokości 1429,1 mln złotych, wobec 148,4 mln złotych
straty netto w tym samym czasie roku ubiegłego. Produkcja
i sprzedaż utrzymały się na dobrym poziomie. To efekt między
innymi korzystnych cen podstawowego produktu i programu
naprawczego. EBITDA za pierwsze półrocze wyniosła 2152 mln
złotych, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 roku było
to 300,8 mln złotych. Na wyniki finansowe pierwszego półrocza
istotny wpływ miała sytuacja na międzynarodowych rynkach
węgla, koksu i stali. JSW jako czołowy producent węgla koksowego
w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega
jednak ogólnym trendom rynku światowego. W pierwszym
półroczu 2017 roku ceny węgla koksowego sprzyjały osiągnięciu
dobrych wyników. Dzięki korzystnym cenom i prowadzonym
w tym czasie działaniom optymalizacyjnym i restrukturyzacji
udało się uzyskać stabilność finansową Grupy Kapitałowej
JSW. – Zarząd bardzo ostrożnie podchodzi do tego sukcesu.
Nie ma dobrobytu. Jest zatem oddech finansowy i nadal duże
zadłużenie – mówi w rozmowie z Nowym Górnikiem
Robert Ostrowski, wiceprezes zarządu do spraw ekonomicznych
JSW SA.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Ma pan kłopot z dobrobytem? Po pół roku JSW ma ponad 1,4 mld złotych zysku netto. Imponujący wynik EBITDA
– ponad 2,2 mld złotych. Sporo pieniędzy
na koncie. To robi wrażenie.
Robert Ostrowski: Zarząd bardzo ostrożnie podchodzi do tego sukcesu. Wyjaśnię,
z czego wynika nasza ostrożność. W zeszłym
roku mówiono o JSW, że jest prawie bankrutem. Po bieżącym półroczu mówi się, że śpimy na pieniądzach. Jednak wciąż bardziej
odczuwamy skutki kryzysu niż dobrobyt.
Dlaczego? Otóż w czasie kryzysu musieliśmy
wstrzymać albo bardzo ograniczyć wiele inwestycji w kopalniach i koksowniach. Żeby
utrzymać dobrą pozycję na rynku i zacząć
czerpać korzyści z poprawy koniunktury, musimy odrobić te zaległości. Przygotowujemy
się do uruchomienia ważnych i kosztownych
projektów.
W czwartym kwartale 2016 roku mieliśmy
szybki i duży wzrost cen na rynkach światowych. Pierwszy kwartał tego roku można uznać
za kontynuację hossy z czwartego kwartału
2016 roku. W drugim kwartale ceny zaczęły
spadać. Na razie nikt nie potrafi przedstawić
prognozy na najbliższe miesiące. Z naszymi
kontrahentami zawieramy umowy na bazie
indeksowej. Skutki huraganu w Australii zostały
usunięte. W Chinach rynek węgla koksowego
się stabilizuje. Ponieważ sytuacja w tym kraju
ma wielki wpływ na ceny, a jest ona na razie
nieprzewidywalna w dłuższej perspektywie,
musimy być przygotowani na spadek cen.
Najważniejszy etap restrukturyzacji
mamy za sobą. Teraz musimy skoncentrować
się na inwestycjach i budowie mocnych fundamentów finansowych Spółki na kolejne okresy.
Tworzymy fundusz inwestycyjny zamknięty,
aby zgromadzić pieniądze na sfinansowanie
inwestycji i na czarną godzinę. Chcemy zasilić
go kwotą około 1,2–1,5 mld złotych w zależności od bieżącej oceny sytuacji finansowej.
Zakładam, że zainteresujemy banki naszymi
planami rozwojowymi.
XXJSW tworzy „bank”. Aż korci, żeby zorga-

nizować skok na tę kasę. Związki zawodowe wytrzymają nerwowo i nie będą chciały
uszczknąć czegoś z tych pieniędzy?
– Jeżeli przejemy pieniądze, które mają być przeznaczone na inwestycje

Nie ma

jest od

Przed kryzysem były bardzo
duże zyski i po wyjściu z niego
znów mamy zyski. Żeby
mieć szansę na przetrwanie
czasów kryzysu, musimy
mieć dwie rzeczy: własny
bufor finansowy i dostęp
do finansowania bankowego.
Własny bufor oznacza
oszczędności wypracowane
w czasie koniunktury
przeznaczone na czarną
godzinę i na sfinansowanie
części inwestycji.
i na przetrwanie ewentualnego załamania
na rynku, wtedy firma nie przeżyje. Nie mamy
już nic do sprzedania na wypadek kryzysu,
ponieważ w ubiegłym roku poświęciliśmy
koksownię Victoria i SEJ, aby mieć pieniądze
na przetrwanie poprzedniego. Załoga i liderzy związkowi udowodnili, że dla ratowania
firmy można zrezygnować na trzy lata z części
składników wynagrodzenia. Dzięki tej decyzji
rocznie oszczędzamy 500 mln złotych. Gdyby
nie poświęcenie załogi, banki nie zgodziłyby
się na rozłożenie naszych zobowiązań na korzystne raty i nie zaakceptowałyby naszego
programu restrukturyzacyjnego. Bez decyzji
załogi nie przetrwalibyśmy 2016 roku. Dlatego
jestem optymistą i wierzę, że dopływ gotówki
nie zostanie oceniony jako koniec naszych
starań o naprawę Spółki.
Dzięki odpowiedzialnej postawie załogi
mamy zrestrukturyzowany dług. Ponieważ
wcześniej wykupiliśmy część obligacji, nasz
dług zmniejszył się o 600 mln złotych. Liczymy, że banki zaangażują się w finansowanie
rozwoju JSW. Zarząd stara się przekonać
banki, że węgiel koksowy i koks dają gwarancję zwrotu zainwestowanych pieniędzy.
Informujemy o tym załogę i dlatego uważam, że nie padniemy ofiarą populistycznych
haseł.
XXOczekuje pan zaangażowania banków
w rozwój JSW, ale w przypadku górnictwa

Robert Ostrowski, wiceprezes zarządu do spraw ekonomicznych JSW SA: Jeżeli przejemy pieniądze, które mają być przez
do sprzedania na wypadek kryzysu, ponieważ w ubiegłym roku poświęciliśmy koksownię Victoria i SEJ, aby mieć pieniąd
podejmują one decyzje oparte nie tylko na rachunku ekonomicznym. Wiele
banków ogłosiło, że nie będzie pożyczać
pieniędzy górnictwu węgla kamiennego,
ponieważ zgadza się z polityką antywęglową. To argument ideologiczny, a nie
ekonomiczny. Jak ma pan zamiar przekonać bankowców, żeby chcieli finansować rozwój JSW?
– Węgiel stosowany w sposób nowoczesny
nie jest brudnym surowcem. JSW wydobywa
przede wszystkim węgiel koksowy potrzebny
do produkcji koksu wykorzystywanego przez
przemysł stalowy. Bez stali nie ma przemysłu.
Bankowcy zdają sobie sprawę, że podejmujemy
działania, dzięki którym nasz negatywny wpływ
na środowisko jest coraz mniejszy.
XXPod koniec 2015 roku i w 2016 roku Spółka generowała potężne straty i była na granicy wypłacalności.
– Przed kryzysem były bardzo duże zyski
i po wyjściu z niego znów mamy zyski. Żeby
mieć szansę na przetrwanie czasów kryzysu, musimy mieć dwie rzeczy: własny bufor

finansowy i dostęp do finansowania bankowego.
Własny bufor oznacza oszczędności wypracowane w czasie koniunktury przeznaczone
na czarną godzinę i na sfinansowanie części
inwestycji.
XXIle trzeba mieć na koncie, żeby ten bufor
był realnym zabezpieczeniem?
– Bieżący operacyjny bufor to najskromniej licząc 700 mln złotych. Tyle wydajemy
w ciągu dwóch miesięcy na pensje z pochodnymi, podatki i na płatności wobec kooperantów. Ponieważ zaczęliśmy naszą rozmowę od dobrobytu, to proszę wykonać bardzo
prostą operację obliczeniową. Na poduszkę
finansową potrzebujemy minimum 700 mln
złotych. Inwestycje w najbliższym czasie pochłoną mniej więcej tyle samo pieniędzy. Okazuje się, że ten zysk 1,4 mld złotych wystarcza
na najpilniejsze potrzeby. Nie ma dobrobytu.
Jest zatem oddech finansowy i nadal duże
zadłużenie.
XXNa pana nie działa kwota 1,4 mld złotych zysku. Dla pracowników i działaczy
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ddech finansowy
Nie proponuję ciągłego
zaciskania pasa, ale
wynagradzanie uzależnione
od możliwości Spółki.
Można pieniądze przejeść,
a później ogłosić, że zarząd
ma sobie radzić. Nie
drukujemy pieniędzy, nie
możemy zmusić banków
do udzielenia kredytu ani
kontrahentów do kupowania
węgla drożej niż ceny
wynikające z kontraktów
i sytuacji rynkowej. Wiem,
że są organizacje związkowe,
które zdają sobie sprawę
z zagrożeń i wiedzą,
że trzeba im zapobiegać
z wyprzedzeniem.
a my z kolei nie chcemy skracać terminów
płatności, ponieważ sytuacja na rynku jest
niepewna. Rozmawiamy z kilkoma bankami,
które mogą wesprzeć te firmy.

znaczone na inwestycje i na przetrwanie ewentualnego załamania na rynku, wtedy firma nie przeżyje. Nie mamy już nic
dze na przetrwanie poprzedniego
związkowych to góra pieniędzy, którą można byłoby przeznaczyć dla załogi.
– Nie sądzę, aby w ten sposób myśleli: akcjonariusz większościowy, strona społeczna albo
załoga. Proszę sobie wyobrazić, że wydajemy
te pieniądze, a ceny węgla koksowego spadają
i znów jesteśmy w takiej sytuacji finansowej jak
na początku 2016 roku. W dodatku nie mamy
nic do sprzedania, bo SEJ i koksownia Victoria
zostały już sprzedane, aby JSW przeżyła, a państwo/rząd nie mogą w żadnej formie dotować
górnictwa. JSW musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe w przyszłości.
XXŻaden związek zawodowy nie zdobędzie
zwolenników, jeżeli powie załodze, że wciąż
trzeba oszczędzać.
– Nie oszczędzać, ale prowadzić racjonalną politykę płacową i finansową. Nie proponuję ciągłego zaciskania pasa, ale wynagradzanie
uzależnione od możliwości Spółki. Można
pieniądze przejeść, a później ogłosić, że zarząd
ma sobie radzić. Nie drukujemy pieniędzy, nie
możemy zmusić banków do udzielenia kredytu
ani kontrahentów do kupowania węgla drożej

niż ceny wynikające z kontraktów i sytuacji
rynkowej. Wiem, że są organizacje związkowe,
które zdają sobie sprawę z zagrożeń i wiedzą,
że trzeba im zapobiegać z wyprzedzeniem.
XXPrzyznam, że nie rozumiem, dlaczego

wielu organizacji związkowych nie można przekonać, że pole manewru się zawęża. JSW nie ma już nic do sprzedania, żeby
przeżyć kolejny kryzys. Gdyby trzeba było
ograniczać zatrudnienie, po 2018 roku nie
ma prawnej możliwości, aby z budżetu państwa sfinansować program osłonowy. Nie
będzie urlopów górniczych, hojnych odpraw i likwidowania kopalń na koszt państwa. Czy załoga i liderzy wielu związków
zdają sobie sprawę z tego, że w przypadku
katastrofy podobnej do tej z 2016 roku już
nikt nie wyciągnie pomocnej dłoni?
– To skrajny scenariusz. Teraz mamy inny
problem. Około połowę robót związanych
z uruchamianiem nowych ścian wykonują
firmy zewnętrzne. Ich system płac jest gorszy
niż u nas. Zaczyna im brakować pracowników.
Firmy te mają kłopoty z płynnością finansową,

XXTo wy w końcu macie pieniądze czy ich
nie macie?
– Mamy, ale nie jest to dobrobyt. Skrócenie terminów płatności o 30 dni powoduje,
że z kasy wypływa nam około 400 mln złotych. Skrócenie terminów płatności ze 120
dni do ustawowych 30 dni kosztowałoby nas
1,2 mld złotych. Uważam, że w obecnej sytuacji bardziej opłaca się rozmawiać z bankami,
które mogłyby wesprzeć te firmy. Agencja
Rozwoju Przemysłu ma linię faktoringową,
z której niektóre przedsiębiorstwa kooperujące z nami mogą korzystać. Na razie to działa,
ale skala jest za mała. Chcemy przekonać banki do finansowania zarówno JSW, jak i firm
okołogórniczych.
XXJak będzie kryzys, to będzie kryzys zarządu, a nie załogi. Do tej pory najczęściej
taka filozofia dominowała w JSW.
– Nie dominuje ona od prawie dwóch lat.
Mam nadzieję, że nie będzie też dominować
w przyszłości. Czy ktoś da nam gwarancję,
że za rok, dwa lata, a może później nie wrócimy na jakiś czas do cen około 80 dolarów
za tonę węgla koksowego? Musimy liczyć się
z takim ryzykiem.
XXKlęski żywiołowe w Australii, ograniczenie wydobycia w Chinach i kłopoty

transportowe spowodowały, że ceny węgla koksowego poszybowały. Jednak ciężko opierać biznesplan spółki giełdowej
na możliwych katastrofach, klęskach i kłopotach dotykających konkurentów. Do liderów związkowych trafia taki argument?
– Sądzę, że liderzy o tym wiedzą. Wiedzą
także, że na przykład ograniczenie dni roboczych w chińskich kopalniach powoduje wzrost
cen na rynkach światowych, a ich zwiększenie
może spowodować spadek cen. Jeżeli chiński
rząd zdecyduje o otwarciu kolejnych kopalń
węgla koksowego, ceny pewnie spadną. Duże
znaczenie ma wielkość produkcji stali w Chinach, bo to z kolei decyduje o zapotrzebowaniu
na koks. Decyzji chińskiego rządu i ich skutków
dla rynku nie da się zaplanować. Musimy być
gotowi na każdy wariant.
Jak wynika z niedawnych doświadczeń,
jesteśmy narażeni na to, że jakieś niespodziewane zdarzenia mogą spowodować istotne
obniżenie cen węgla. To jest gra rynkowa,
w której JSW nie decyduje o zasadach.
Na świecie rocznie wydobywa się ok. 900 mln
ton węgla koksowego, z czego JSW dostarcza
tylko ok. 11,5 mln ton. Mimo tylu niewiadomych musimy przyjąć jakieś założenia. Dlatego w naszych planach zakładamy ostrożny
scenariusz cenowy. Nie prognozujemy cen
80 dolarów za tonę naszego węgla, ale także nie zakładamy, że będzie to 250 dolarów.
Takiego podejścia oczekują od nas instytucje
finansowe.
XXJak można przygotować realną strategię, kiedy nie wiadomo, jaki będzie układ
zbiorowy pracy? Przecież od niego zależy
znaczna część finansów Spółki.
– Raz w roku będziemy weryfikować naszą strategię. Płace prognozowane w modelu
finansowym będziemy starali się pokazać
w modelu ostrożnym.
XXOdpowiada pan za finanse. Jak pan przekonuje liderów związkowych, że analizy
przygotowane przez fachowców są bardziej
miarodajne niż przewidywanie na tak zwanego nosa? Jak pan przekonuje, że możliwości finansowe firmy są mniejsze niż
oczekiwania?
– Wiemy, jakie mamy zasoby węgla.
Wiemy także, że nie mamy żadnego wpływu
na ceny światowe. Na rynku wciąż pojawiają
się nowi gracze, którzy na przykład wydobywają węgiel w kopalniach odkrywkowych i ich
koszty są bardzo niskie. Konkurencja jest duża,
dlatego musimy znaleźć złoty środek między
możliwościami finansowymi firmy a oczekiwaniami załogi. Uważam, że Artur Wojtków,
wiceprezes z wyboru załogi, i cały zarząd jest
przygotowany, aby szukać złotego środka. Inaczej rozmawia się z przedstawicielami załogi
w czasie kryzysu, a inaczej w czasie, kiedy
firma zarabia.
l
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Segregacja odpadów

Od 1 lipca 2017 roku weszły w życie nowe
zasady segregacji odpadów komunalnych,
obowiązujące na terenie całego kraju. Warto
więc przypomnieć, że już we własnym domu
możemy przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska śmieciami poprzez
ich odpowiednie składowanie i segregowanie. Swoją cegiełkę w ochronę przyrody mogą
dołożyć zarówno mieszkańcy domków jednorodzinnych, jak i mieszkań w bloku. I jedni,
i drudzy powinni też wiedzieć, jak się obchodzić ze zużytym sprzętem elektrycznym, tzw.
elektrośmieciami.

Śmieci są poważnym problemem środowiskowym na całym świecie, ponieważ każdy
człowiek, bogaty i biedny, wytwarza spore
ilości odpadów komunalnych. Źle gromadzone
i utylizowane mogą mieć poważne negatywne
konsekwencje dla otaczającego środowiska –
dotyczy to zarówno odpadów komunalnych,
jak i przemysłowych. Segregacja domowych
śmieci może wydatnie się przyczynić do poprawy jakości środowiska, szczególnie stanu
powietrza i wód. Wciąż wytwarzamy odpady
na potęgę, ale z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna obywateli, którzy poprzez
różne akcje są zachęcani do ich segregowania.
Właściwa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu, w którym powinniśmy oddzielać surowce od śmieci nienadających się do powtórnego przetworzenia.
Grupujemy razem tylko te rodzaje odpadów,
które mają takie same właściwości. Nie wolno
wyrzucać ich do śmieci zmieszanych, ponieważ posegregowane mogą stać się wartościowymi surowcami podlegającymi dalszemu
przetworzeniu. Wiele odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać, a z odzyskanych surowców uzyskać nowe, używane przez
nas na co dzień produkty, np. kubki, doniczki,
a nawet meble czy ubrania. Ministerstwo Środowiska twierdzi, że składowanie odpadów
jest najgorszą metodą ich zagospodarowania.

W miarę możliwości należy najpierw zapobiegać ich powstawaniu, a śmieci już wytworzone ponownie wykorzystywać lub poddać
recyklingowi.

N owa ustawa , nowe
pojemniki
Domowa segregacja odpadów polega
na oddzieleniu opakowań papierowych (papieru i tektury), odpadów szklanych (z podziałem
na szkło kolorowe i bezbarwne) oraz tworzyw
sztucznych, a następnie na ich umieszczaniu
w specjalnie oznakowanych pojemnikach.
Zgodnie z nową ustawą od tej pory śmieci będą dzielone na cztery grupy – papier,
szkło (możliwy jest też dalszy podział na szkło
bezbarwne i kolorowe), metale i tworzywa
sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji.
Niepotrzebne pozostałości papierowe wyrzucamy do niebieskiego pojemnika – trafiają
do niego m.in. opakowania z papieru, karton,
tektura, katalogi, gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty
i książki, papier pakowy oraz torby papierowe.
Zapamiętajmy, że 1 tona makulatury to 17 ocalonych drzew! Zielony pojemnik jest przeznaczony na odpady szklane (ewentualnie biały
na szkło bezbarwne i zielony – kolorowe), czyli
butelki i słoiki po napojach (także alkoholowych) i żywności oraz szklane opakowania
po kosmetykach (pod warunkiem że nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców).
Mimo szklanej konstrukcji recyklingowi nie
podlegają kryształy, szkła okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki
i świetlówki, opakowania po lekach, lustra
ani szyby okienne, termometry i strzykawki.
Do żółtego pojemnika lądują metale
i tworzywa sztuczne – odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach, opakowania
po produktach spożywczych, kartony po mleku i sokach, opakowania po środkach czystości
i kosmetykach, plastikowe torby, aluminiowe
puszki po napojach, sokach i konserwach,

Kalendarz ekologiczny
19 września
Dzień Dzikiej Fauny,
Flory i Naturalnych
Siedlisk
Człowiek wypiera dziką przyrodę i pozostawia jej coraz mniej miejsca. Zjawiska takie
jak rozrastające się miasta, osiedlanie się ludzi
na przedmieściach, przekształcanie terenów
rolniczych, regulowanie rzek i osuszanie obszarów podmokłych powodują, że zanikają
naturalne siedliska roślin i zwierząt.
Na wyginięciu są zwłaszcza gatunki wyspecjalizowane, które nie potrafią dostosować
się do zmian w środowisku, o wąskich wymaganiach pokarmowych i siedliskowych lub
migrujące po zagrożonych szlakach i do zagrożonych siedlisk, jak np. duże drapieżniki wymagające do życia rozległych, niezmienionych
przez człowieka obszarów. Żeby uzmysłowić
sobie skalę zagrożenia, wystarczy spojrzeć
na liczby – w Polsce żyje 38 mln ludzi i zaledwie 100 niedźwiedzi, 200 rysi i 850 wilków.

NOWY GÓRNIK

Porządek w segregatorze

Zagrożony pierwiosnek omączony rośnie tylko
w Jaworkach – jedynym w Polsce stanowisku
tej rośliny. Bez ludzkiej pomocy i ochrony
wiele gatunków nie przetrwa.

25 września
Dzień Rzek

Każdego roku w ostatnią niedzielę września obchodzimy Światowy Dzień Rzek. Dzięki
milionom litrów wody, tonom piasku i mułu
zapewniają dom tysiącom gatunków roślin
i zwierząt. Tworzą ekosystem zasobny w pożywienie, kanały migracyjne i wodopoje, jak również środowisko rozrodu i wychowania potomstwa. Tworzą wielkopowierzchniowe sieci
o skomplikowanej architekturze. Od tysiącleci
są nośnikiem transportu, natchnieniem twórców, miejscem wypoczynku, źródłem poboru
wody i odbiorcą ścieków z oczyszczalni. Nie
zapominajmy, że kręgosłupem Polski i królową jej rzek jest Wisła, nad którą powstawały
pierwsze osady i do dziś są położone największe miasta.
l

Zgodnie z nową ustawą od tej pory śmieci będą dzielone na cztery grupy
a także zabawki. Czwarty pojemnik – brązowy – przyjmie odpadki warzywne i owocowe,
gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny
i korę drzew, zawróci jednak kości zwierząt,
leki, płyty wiórowe, ziemię i kamienie.
Wszystko, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte
świetlówki, odpady po żrących chemikaliach,
a także zużyty sprzęt RTV i AGD), wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
Zużytych baterii możemy się pozbyć, wyrzucając je do pojemników stojących w sklepach,
urzędach i szkołach, a przeterminowane leki
oddać do aptek, skąd trafią do spalarni i zostaną bezpiecznie zutylizowane.

W  mieszkaniu i w domu
Segregować śmieci można zacząć już
w domu, nawet jeśli mieszkamy w kawalerce.
O mieszkańcach mniejszych metraży pomyślały firmy produkujące kosze na śmieci i segregatory, oferując pojemniki, które zmieszczą się pod zlewozmywakiem w szafce. Mają
one od kilkunastu do 25 litrów pojemności,
a część z nich zamontowana jest na stelażach
ułatwiających ich obracanie – każda komora
przeznaczona jest na innego rodzaju śmieci. W gospodarowaniu zbędnymi odpadami
pomagają też systemy pojemników i sortowników przeznaczone do zamontowania w kuchennych szafkach. Dzięki różnym rozmiarom
i konfiguracjom można je łatwo dopasować
do każdej wnęki. Jeżeli brakuje nam miejsca
na podłodze, możemy kupić kosze do zawieszenia na ścianie, do których nie trzeba
się schylać. Lokatorzy M2 mogą też zmienić
swoje nawyki, np. zamiast gromadzić wszystkie śmieci w kuchni, wrzucać zużyty papier
do kosza postawionego w pokoju.
Właściciele domków jednorodzinnych
mają o wiele więcej możliwości dokładnego segregowania śmieci. Oprócz ustawienia pojemników na różne odpady mogą też zainstalować
kompostownik na bioodpady. Segregacja opłaca im się również finansowo – obecne przepisy
dotyczące wywozu śmieci z gospodarstw domowych gwarantują, że opłaty za posegregowane odpady są niższe. Mogą się one różnić

nawet o połowę, co w rocznym przeliczeniu
dla czteroosobowej rodziny da oszczędność
średnio 480 złotych. Na szali jest też reputacja
właścicieli, ponieważ podpisują oni indywidualne umowy na wywóz śmieci i łatwiej wskazać
ich palcem, jeśli ich nie segregują.

E lektrotransfer
Jak już wspomniano, do kosza ze zwykłymi odpadami nie powinny też trafiać zużyte
sprzęty RTV i AGD, np. lodówki, telewizory,
komputery, telefony, ale też żarówki, baterie i świetlówki. Rocznie w Polsce powstaje
ponad 300 tys. ton elektroodpadów, które
wyrzucane do śmietników nie są obojętne dla
środowiska. Zawierają trujące substancje, jak
rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom
– jeden telefon może skazić metr sześcienny
gleby i 400 litrów wody. Tymczasem zużyty
elektrosprzęt można wykorzystać na wiele
sposobów, ponieważ zawiera cenne metale,
jak miedź i aluminium, czy nawet złoto i srebro. Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym urządzenia te
poddawane są obowiązkowi zbierania, odzysku i recyklingu. Jest na nich zresztą umieszczony przekreślony symbol kosza na śmieci.
Oznacza to, że po okresie użytkowania nie
mogą zostać po prostu wyrzucone do śmieci,
tylko powinny trafić do punktów odbioru odpadów elektrycznych, gdzie zostaną poddane
procesowi recyklingu lub unieszkodliwiania.
Za wyrzucenie elektrośmieci do zwykłego
pojemnika albo porzucenie na dzikim wysypisku grozi kara grzywny do 5 tys. złotych.
Konsument ma prawo do nieodpłatnego pozostawienia w sklepie starego sprzętu w ramach
zakupu nowego urządzenia. Sklepy nie mają
jednak obowiązku przyjmowania elektroodpadów w większych ilościach, dlatego zgodnie
z przepisami prawa gminy mają obowiązek informować na swoich stronach internetowych
o punktach zbiórki odpadów elektrycznych
i elektronicznych, które są na ich terenie. Innym wyjściem jest znalezienie specjalistycznej
firmy, która za kilkadziesiąt złotych odbierze
sprzęt do rozbioru na części, albo organizacji
ekologicznej, która prowadzi akcje zbierania
elektrośmieci.
l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Ford EcoSport zmodernizowany

Ford sprzedał w Europie 150 tys. kompaktowych SUV EcoSport

Nowy zaawansowany technicznie silnik Diesla EcoBlue o pojemności 1,5 litra

W zasadzie już nie nowy – choć dla nas wciąż
nowość, bo ten model jak dotąd nie jest w Polsce oferowany – Ford EcoSport przechodzi
modernizację. – Ford sprzedał w Europie 150
tys. kompaktowych SUV EcoSport od wprowadzenia modelu na tutejsze rynki w 2014
roku, a sprzedaż w ubiegłym roku wzrosła
o 40 proc. – przypomina Steven Armstrong,
wiceprezes grupy i prezes działu Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki w Ford Motor
Company.

na świecie 1,4 milionów hybryd, zaś w obecnym jest na dobrej drodze do wyniku 1,5 milionów egzemplarzy.
Globalna sprzedaż hybryd Toyoty
w pierwszej połowie 2017 roku wzrosła rok
do roku o 8,4 proc., do poziomu 768 tys.
aut. W ten sposób sprzedaż hybryd tego
producenta, a zarazem wszystkich japońskich aut spalinowo-elektrycznych, zmierza
ku kolejnemu rekordowi. Na drugim miejscu
po Toyocie znalazła się Honda, dostarczając
klientom w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 125 132 hybrydy, o 18 proc. więcej rok
do roku.
Na polskim rynku w pierwszym półroczu kupiono 8594 samochody hybrydowe,
o 90 proc. więcej niż rok wcześniej w tym
samym okresie. Głównie były to samochody
z akumulatorem nieładowanym z gniazdka.
Największy udział rynku hybryd (92,8 proc.)
mają Toyota i Lexus – łącznie obie japońskie
marki sprzedały w pierwszym półroczu 7979
aut z tym napędem. Najpopularniejszym modelem hybrydowym była Toyota Auris Hybrid
(2255 egz.), tuż za nią znalazł się nowy model
Toyota C-HR Hybrid (2232 egz.).

H ybrydy biją rekordy
sprzedaży
Japońscy producenci, przede wszystkim
Toyota i Honda, dostarczą w tym roku klientom prawdopodobnie 1,8 milionów hybryd –
byłby to wzrost z 1,6 milionów w 2016 roku.
Sama Toyota w ubiegłym roku sprzedała

A marok w nowych
wersjach
Podczas salonu samochodowego
we Frankfurcie Volkswagen przedstawił dwie
nowe wersje Amaroka. Studyjny Aventura
Exclusive ma nadwozie z podwójną kabiną
w kolorze kurkumy, stały napęd na cztery
koła i silnik o mocy 258 KM. Na skrzyni ładunkowej jest srebrna roleta zabezpieczająca, a we wnętrzu czarna skórzana tapicerka
z żółtymi szwami.
Z kolei limitowany model specjalny Amarok Dark Label został oparty na wersji wyposażenia Comfortline i ma lakier metalizowany
Carbon Steel. Jego wygląd wzbogaca czarne
orurowanie progów, matowoczarne orurowanie przestrzeni ładunkowej, chromowany
grill oraz 18-calowe polerowane obręcze kół
Rawson z lekkich stopów w kolorze antracytowym. Stylistykę tego modelu podkreślają
czarne matowe klamki i lusterka zewnętrzne,
a także logo Dark Label w dolnej części drzwi
i na dywanikach. Samochód ma się pojawić
w sprzedaży już wiosną 2018 roku.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Na europejskim rynku samochodowym
segment pojazdów SUV rośnie najszybciej.
Rejestracje SUV wzrosły o ponad 21 proc.
w ujęciu rok do roku, stanowiąc ponad jedną
czwartą wszystkich rejestracji nowych samochodów osobowych w 2016 roku. W ubiegłym
roku sprzedaż modeli SUV Forda w Europie
wzrosła o ponad 30 proc.
Mały SUV Forda po raz pierwszy będzie wyposażony w system napędu wszystkich kół Ford Intelligent All Wheel Drive.
Otrzyma też nowy, zaawansowany technicznie silnik Diesla EcoBlue o pojemności
1,5 litra. Silnik zapewnia moc maksymalną

125 KM i maksymalny moment obrotowy
300 Nm, przy zużyciu paliwa ograniczonym
do 4,5 l/100 km i emisji CO2 wynoszącej
119 g/km.
Po raz pierwszy dostępna będzie usportowiona wersja samochodu, nawiązująca do aut
przygotowywanych przez dział Ford Performance: EcoSport ST-Line.
Samochód jest oferowany w 12 wyrazistych kolorach nadwozia, a daje jeszcze więcej
opcji personalizacji – w tym kontrastujące
malowanie dachu.
Nowy Ford EcoSport na rynki europejskie będzie produkowany w zakładach Forda
w Krajowej w Rumunii, gdzie w przygotowanie jego produkcji zainwestowano 200 mln
euro, a do salonów sprzedaży trafi jeszcze
w tym roku.

Samochód jest oferowany w 12 wyrazistych kolorach nadwozia

Na targach we Frankfurcie Volkswagen przedstawił dwie nowe wersje Amaroka
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Romans
Maciej zabił swoją żonę. Nie z zimną krwią,
nie w afekcie, nie było to też zaplanowane.

Ich dwudziestoletnie małżeństwo przez
wszystkich było określane jako idealne. Znali
się od studiów, byli razem praktycznie od zawsze, robili wszystko razem, choć początkowo
różniło ich wszystko. Maciej pochodził z dość
skromnie sytuowanej rodziny, ojciec był nadużywającym alkoholu hydraulikiem, a matka
niezbyt zaradną szwaczką. Z ledwością wiązali
koniec z końcem, Maciej jako chłopiec chodził w zniszczonych ciuchach, które matka
otrzymywała od znajomych.
Anna pochodziła z kompletnie innej rodziny – oboje rodzice byli wykształceni, dużo
podróżowali, kolekcjonowali sztukę. Ona mogła mieć każdego i wiedziała o tym. Ale była
z Maćkiem, bo tylko on tak ją rozśmieszał
i tylko z nim czuła się tak swobodnie, nikogo
nie udając. Pobrali się szybko, jeszcze na studiach, korzystając przy tym głównie ze wsparcia rodziców Anny. Nie byli oni zachwyceni
jej wyborem, ale milcząco to znosili, długo
łudząc się, że córka zmieni plany.
W kilka lat po ślubie urodziła się pierwsza
córka, kilka lat później syn i bliźniaki. To Maciej zawsze chciał mieć dużą rodzinę. Sam nie

miał rodzeństwa i chciał oszczędzić związanych z tym przykrości własnym dzieciom.
Byli zgodną rodziną – Anna prowadziła
niewielką galerię i sklep z winami, Maciej wykładał na uczelni. Kłótnie zdarzały się tylko, gdy
pojawiali się ich rodzice. O ile z rodzicami Maćka nie było większych problemów, bo dzwonił
do nich wyłącznie z okazji świąt, a całą rodziną byli u nich z wizytą mniej razy niż palców
u jednej ręki, o tyle już spotkania z rodziną
Anny bywały problematyczne. I zdarzały się
regularnie, bo to oni byli głównymi sponsorami wyjazdów, wakacji i prywatnych szkół
dzieci. Uczelniana pensja Macieja na niewiele
wystarczała, a sklep Anny ciągle się rozkręcał.
I właśnie podczas jednej z takich dłuższych okołoświątecznych wizyt w domu teściów Maciej nie wytrzymał. Jedno z dzieci
złapało ospę wietrzną, kolejne także się zaraziły – i zostali uziemieni trzysta kilometrów od domu. Trwała przerwa na uczelni,
więc zadecydowali, że nie będą podróżować
z czwórką chorych dzieci. Tamte dwa tygodnie były dla Macieja prawdziwą przeprawą
i jednym wielkim festiwalem wytykania wad.
Gdy kolejnego mroźnego poranka jechał
po zakupy, przypadkowo w sklepie poznał
Amelię. Zamienili dosłownie kilka słów, ale

było to najprzyjemniejsze zdarzenie, jakie zdarzyło mu się od dawna. Przez kolejne dni jego
myśli krążyły wokół tego spotkania i zupełnie
nie mógł się ich pozbyć. Nie planował jednak
wracać do sklepu, nie sądził nawet, że jeszcze
kiedyś się zobaczą.
Spotkali się jednak ponownie kilka dni
później, w kawiarni, w której Maciej starał się
pracować nad swoim projektem. Znowu zbyt
dużo nie rozmawiali, ale wiszące między nimi
napięcie było tak gęste, że nawet przypadkowi
ludzie zdawali się je odczuwać. Maciej zdał
sobie sprawę, że choć mocno kochał Annę,
to coś takiego nie zdarzyło mu się nigdy w życiu. Starał się z tym uporać i nie dopuszczał
do siebie myśli, że coś może zniszczyć jego
rodzinę i mozolnie budowany każdego dnia
ład. Jednak wszystko wymknęło się spod kontroli i jeszcze tego samego tygodnia zostali
kochankami. Obojgu wydawało się oczywiste,
że nie potrwa to długo i niebawem się zakończy, razem z wyjazdem Macieja i jego rodziny.
Oboje chyba na to liczyli. Amelia mimo młodego wieku sama właśnie zakończyła nieudane
małżeństwo i nie miała zamiaru pakować się
w nowe relacje, szczególnie tak pogmatwane.
Mijały jednak tygodnie, później miesiące, a oni zachowywali się jak zakochane

szczeniaki. Amelia przyjeżdżała do miasta, kiedy tylko mogła, Maciej kombinował
na wszelkie sposoby. Przez cały ten czas Anna
odczuwała pewien niepokój, ale nie mogąc go
niczemu przypisać, zrzucała to na stresy związane z coraz gorzej prosperującym sklepem.
Wszystko posypało się jednego popołudnia, kiedy odkrycie jednego kłamstwa pociągnęło za sobą wszystkie inne. Do tej pory
zawsze spokojna i opanowana Anna wybuchła
i gdy zdała sobie sprawę, jak bardzo została oszukana, wyrzuciła Macieja z domu. On
sam do końca nie wiedział, czy powinien być
przerażony, czy wreszcie mógł odetchnąć bez
ciężaru wszystkich swoich kłamstw.
Szybko się jednak okazało, że Anna nie
odpuści tak łatwo. Nie miała ochoty dzielić
się z Maciejem niczym, co mimo wszystko
wspólnie stworzyli przez ponad dwie dekady. Było dla niej oczywiste, że po tym, jak
ją potraktował, dojście do jakiegokolwiek
porozumienia nie będzie możliwe. Kilka dni
przed pierwszą rozprawą rozwodową Anna
spowodowała wypadek samochodowy, którego była jedyną ofiarą. Okazało się, że była pod
wpływem alkoholu, zmarła w szpitalu. Maciej
czuł, że była to głównie jego wina.
l

Zdrowie

Organy mieszczące się w jamie brzusznej
są przytrzymywane nie tylko przez mięśnie
brzucha, ale też przez więzadła i rozcięgna
mięśni. W przypadku gdy dochodzi w niej
do znacznego wzrostu ciśnienia, następuje
ryzyko rozwarstwienia lub pęknięcia którejś
z warstw w miejscu, gdzie tkanki są osłabione. Obrazowo można porównać przepuklinę
do pękniętej opony, z której wystaje kawałek dętki, czyli wyściółka jamy brzusznej –
otrzewna. Z czasem przepuklina może się
powiększać, a jej objawy się nasilać. Rośnie
wtedy ryzyko uwięźnięcia jelit, co jest bardzo
groźnym w skutkach powikłaniem. Rocznie
w Polsce operuje się 60–70 tys. przepuklin
pachwinowych i około 3–4 tys. przepuklin
brzusznych.

Przepuklina brzuszna to dolegliwość,
w której części narządów znajdujących się
w jamie brzusznej przesuwają się poza jej granicę. Bezpośrednią przyczyną jest osłabienie
powłok jamy ciała i nacisk. Wskutek tego powstaje otwór, do którego wnikają wnętrzności,
jak części jelita cienkiego i grubego, żołądek,
pęcherz moczowy czy śledziona. Przy łagodnej, niepowikłanej przepuklinie skóra nie jest
naruszona, tylko uwypukla się w postaci guza
przepuklinowego. Obejmując go dłonią, można wmasować jego zawartość z powrotem
do wnętrza jamy brzusznej. Jednak jeśli przepuklina już raz powstanie, to zwykle wraca.
Na początku tylko przy wzmożonym ciśnieniu
wewnątrzbrzusznym, ale będzie się powiększała i z czasem mogą się pojawić powikłania.
Najczęściej występującym rodzajem
tego schorzenia jest przepuklina brzuszna,
którą stwierdza się, gdy uwypuklenie pojawia się w obrębie przedniej ściany powłok

brzusznych, najczęściej w okolicy nadbrzusza,
pępka, pachwiny lub blizny pooperacyjnej.
W 75 proc. przypadków jest to przepuklina
pachwinowa, która występuje, gdy część jelita przeciska się przez dolną część brzucha
do pachwiny. Wyróżnia się dwa jej rodzaje:
prostą i skośną.
W przebiegu przepukliny pachwinowej
tkanka tłuszczowa lub część jelita przesuwa
się przez kanał udowy do górnej, wewnętrznej części uda. Ze względu na wąskość kanału udowego często ulega ona uwięźnięciu,
co skutkuje niedrożnością jelit. Drogę przepukliny pachwinowej skośnej stanowi kanał
pachwinowy, a zaliczane są do niej przepuklina mosznowa i przepuklina wargowa, czyli
żeński odpowiednik mosznowej.

O bjawy
Najbardziej widocznym syndromem
przepukliny jest uwypuklenie na powierzchni brzucha – w okolicy pępka, pachwiny lub
blizny pooperacyjnej. Ma on postać twardego
guzka, którego nie można cofnąć. Powiększa
się on zwykle podczas kaszlu lub wysiłku –
staje się bardziej widoczny, gdy napinamy
mięśnie. Wraz z postępem choroby dochodzą
nowe objawy – mogą pojawić się wzdęcia, wymioty oraz nudności. Towarzyszący przepuklinie ból jest piekący w czasie uciskania guza
oraz w trakcie przemieszczania się zawartości
worka przepuklinowego. Ból promieniuje też
na inne okolice ciała w czasie wysiłku, kaszlu,
podczas wypróżniania się oraz przy długotrwałym staniu czy siedzeniu.

P rzyczyny przepukliny
Przepuklina brzuszna powstaje głównie
wskutek zaburzeń syntezy i degradacji włókien

kolagenowych. Czynnikami ryzyka, wpływającymi na zmniejszenie wytrzymałości powłok
brzusznych, są też złe nawyki żywieniowe i palenie papierosów. Do nacisku okolic brzucha
mogą również doprowadzić zatwardzenie,
podnoszenie ciężarów, a nawet uporczywy
kaszel. Rzadziej zdarza się, że przepuklina
brzuszna powstaje na pooperacyjnej bliźnie
z powodu osłabienia operowanych mięśni. Jest
ono przeważnie skutkiem niewłaściwej techniki chirurgicznej lub infekcji pooperacyjnej,
np. zropienia szwu.
Przepukliny pachwinowe trapią przede
wszystkim mężczyzn, natomiast przepukliny
brzuszne, zwłaszcza pooperacyjne, częściej
występują u kobiet. Schorzenie to często dotyka m.in. osoby otyłe, mężczyzn mających problemy z oddawaniem moczu, kobiety w ciąży
czy osoby wykonujące ciężką pracę fizyczną.
Ryzyko pojawienia się przepukliny brzusznej
wzrasta również u osób starszych, jak również
u astmatyków i chorych, którzy zmagają się
z chorobami połączonymi z intensywnymi
atakami kaszlu. Narażeni na przepuklinę są też
palacze, ponieważ składniki dymu papierosowego, które dostają się do krwi, osłabiają
tkankę łączną.

L eczenie
Przepukliny brzusznej nie można leczyć bezoperacyjnie, trzeba wykonać jeden
z dwóch rodzajów zabiegów chirurgicznych.
Starszą, tradycyjną metodę stosuje się w przypadku małych przepuklin (do 5 centymetrów),
podczas której chirurg usuwa przepuklinę
i zszywa brzegi ubytku. W leczeniu dużych
przepuklin, np. położonych w nadbrzuszu,
w miejsce ubytku wszywa się syntetyczną
siatkę, co umożliwia jego pewne zamknięcie.

ARCHIWUM

Migrujące narządy, czyli przepuklina

Drugi typ operacji to zabieg laparoskopowy,
w którym do jamy brzusznej za pomocą cienkiej igły wprowadza się laparoskop, dzięki
któremu można zobaczyć przepuklinę. W następnym kroku przez małe cięcia wprowadza
się narzędzia chirurgiczne, którymi usuwa się
przepuklinę i w miejsce istniejącego ubytku
wprowadza się siatkę.
Przez kilka pierwszych dni po operacji
przepukliny pacjenci muszą przyjmować leki
przeciwbólowe. Zaleca się także, aby rekonwalescenci starali się jak najwcześniej wstawać,
dzięki czemu nie powstaną ciągnące blizny.
Po operacji przepukliny należy też stosować
lekkostrawną dietę. Niestety mimo zabiegu
wciąż istnieje ryzyko nawrotu przepukliny,
mogą też wystąpić różne powikłania, jak
np. zakrzepica nóg czy powstanie krwiaka.
Chorzy, którzy nie mogą poddać się leczeniu operacyjnemu (np. z powodu chorób
krążenia lub podeszłego wieku), muszą zakładać specjalne pasy przepuklinowe, które
nie zabezpieczają jednak przed rozwojem
już istniejącej przepukliny. Powinny być one
zmieniane co trzy–sześć miesięcy.
l
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
122 tys. wolnych miejsc pracy na koniec
II kwartału. To o 29,4 proc. więcej niż przed
rokiem. W samym II kwartale w polskiej gospodarce (w podmiotach zatrudniających
co najmniej jedną osobę) utworzono 165 tys.
nowych miejsc pracy, z czego blisko 25 tys.
nie zostało obsadzonych. W porównaniu
do II kwartału 2016 roku liczba utworzonych w minionym kwartale miejsc pracy
wzrosła o 3,6 proc. Jednocześnie o 11,6 proc.
rok do roku zmalała liczba zlikwidowanych
miejsc pracy – wyniosła 60,9 tys. Zdecydowana większość wolnych miejsc pracy jest
w sektorze prywatnym (90 proc.). Na koniec II kwartału najwięcej wakatów było
w przemyśle przetwórczym, budownictwie
oraz handlu. Najwięcej wakatów było w województwach mazowieckim, śląskim oraz
wielkopolskim.
Aż czterech na dziesięciu pracodawców
w Polsce deklaruje, że w najbliższych
miesiącach będzie szukać nowych pracowników. Najwięcej miejsc pracy chcą
stworzyć pracodawcy z branży budowlanej,
przemysłowej i sektora nowoczesnych usług
dla biznesu. Niemal 51 proc. pracodawców
przyznaje, że w ostatnich miesiącach mieli
trudności z pozyskaniem kandydatów – głównie niższego i średniego szczebla.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Na grzyby”.
Nagrodę wylosował: Andrzej Czyż z Gliwic .

Piwo przez wieki

Potrzeba jest matką wynalazku, ale jego ojcem jest często przypadek. Wiele słynnych,
zmieniających świat i ludzkie życie odkryć
powstało dzięki łutowi szczęścia albo roztargnieniu. Pierwszy antybiotyk, penicylina,
była efektem ubocznym poszukiwań przez
Aleksandra Fleminga szczepionki na tyfus.
Przypadek odegrał też swoją rolę w odkrywaniu nowych alkoholi – początkowo bąbelki
musujące w białym winie z czerwonych winogron były uznawane za wypadek przy pracy. Dopiero po czasie stały się one znakiem
szczególnym nowego trunku – szampana.
Przez zbieg okoliczności powstało też piwo
lambic – chluba Belgii.

Hit eksportowy Walonów i Flandryjczyków swoją nazwę zawdzięcza wsi Lembeek
położonej nad rzeką Senna, w której w XVII
wieku założono browar Brouwerij Boon. Ówcześni piwowarzy, nie znając dokładnie procesów fermentacji, warzyli piwa naturalnymi
metodami i by schłodzić brzeczkę, wystawiali
ją na dwór lub otwierali okna i drzwi warzelni.
Znajdujące się w brabanckim powietrzu
dzikie drożdże z gatunku Brettanomyces dołączały do procesu spontanicznej fermentacji,
przemieniając jęczmień i cukry pszeniczne
w alkohol. Dzięki tym pasażerom na gapę piwo
z Leembek zyskało wytrawny, kwaśnawy, niepodrabialny aromat i smak. Z czasem stało
się dumą regionu, a 80 specjalnych szczepów
bakterii i różnych mikroorganizmów piwowarzy chronią jak oka w głowie. Unia Europejska
przystawiła ostatnią pieczęć, uznając lambic
za produkt regionalny.

z mocnymi akcentami owocowymi, ale też
ziemistymi.

O dmienne stany lambica

T wórczy ferment
Podstawą lambica jest mieszanina słodów
jęczmiennych i pszenicznych. Co ciekawe,
chmiel dodawany do tego piwa ma pełnić rolę
konserwującą, ale nie ma wywoływać goryczy,
dlatego stosuje się suszony chmiel, który jest
o wiele mniej gorzki od świeżego. Lambic
warzy się tylko od października do maja, ponieważ wtedy w powietrzu unosi się właściwa
liczba bakterii. Latem dodatkowe dzikie drożdże i bakterie mogłyby zepsuć smak piwa. Fermentacja trwa od roku do trzech lat, tyle samo
co leżakowanie – do tego celu wykorzystuje
się dębowe beczki po winie. Rzadko można
spotkać „czysty” lambic, ponieważ zgodnie
ze starą belgijską tradycją na etapie warzenia
do piwa dodaje się owoce, najczęściej wiśnie
(odmiana kriek) lub maliny (framboise). Drożdże w brzeczce wchłaniają zawarty w nich cukier, wskutek czego powstaje wytrawne piwo,

Lambic, ze względu na smak zbliżony
do wina, może zainteresować osoby, które nie
przepadają za piwami z powodu ich goryczy.
Najpopularniejszym rodzajem lambica jest
wiśniowy Kriek, o charakterystycznej ciemnoróżowej barwie i gęstej pianie. Ma łagodny,
delikatnie kwaskowaty smak, z wyczuwalnym wiśniowym posmakiem. Według legend
piwo kriek powstało w okresie wypraw krzyżowych – gdy krzyżowiec powrócił do Flandrii, do młodego piwa dodał wiśnie. Uzyskany
ciemnoczerwony napój miał być symbolem
krwi Chrystusa.
Równie ciekawą odmianą jest gueuze,
które powstaje poprzez zmieszanie młodego
lambica z dojrzalszymi rocznikami. Młody
trunek dostarcza cukrów do procesu fermentacji, a starsze z kolei – smak i aromat. Gueuze
dla odmiany fermentuje w butelkach, a nie
w beczkach. Przyczyna jest prozaiczna – celem zmiany procesu produkcji była lepsza
konserwacja piwa i ułatwienie w sprzedaży
detalicznej. Wyróżnia się kwaśnym, lekko octowym aromatem, z nutką wina owocowego.
Na finiszu dają znać o sobie kwas i lekka goryczka, jak również nutki zbożowe. Lambiki
powoli zdobywają sobie uznanie polskich
piwoszy, nie są jeszcze szeroko dostępne, ale
można je nabyć w coraz liczniej powstających
sklepach z piwami rzemieślniczymi, ale też
w dużych marketach, np. z sieci Piotr i Paweł.

MAREK KOWALIK

ARCHIWUM

Lambic jak penicylina

30,6 mln obywateli UE w wieku od 15
do 64 lat było samozatrudnionych
w 2016 roku – podaje Europejski Urząd
S tatystyczny E urostat . To 14 proc.
wszystkich aktywnych zawodowo obywateli Unii. W tej grupie ponad połowa miała
45 lub więcej lat. Ponad jedna trzecia samozatrudnionych to osoby z wyższym wykształceniem, a 71 proc. prowadziło firmy
jednoosobowe, niezatrudniające dodatkowych pracowników. Większość samozatrudnionych pracowała w handlu, warsztatach
mechanicznych naprawy samochodów lub
motocykli, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, budownictwie oraz prowadziła
działalność w zawodach wyspecjalizowanych, naukowych i technicznych. Najwięcej samozatrudnionych pracowało w Grecji (29 proc.) i Włoszech (21 proc.). Polska
uplasowała się na trzecim miejscu z 18 proc.
pracowników samozatrudnionych.
Oszczędni, którzy chcą ulokować swoje oszczędności na dłużej, mogą kupić
w PKO BP (lub przez Internet) obligacje
oszczędnościowe. Oprocentowanie papierów rządowych nie zmienia się od dłuższego
czasu. We wrześniu nowe emisje są oferowane
ze stawkami: 2,1 proc. (dwulatki), 2,2 proc.
(trzylatki), 2,4 proc. (czterolatki) i 2,7 proc.
w skali roku (dziesięciolatki).
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A K T U A L N O Ś C I
JSW

TOMASZ BURDYL

W rocznicę podpisania
Porozumień Jastrzębskich
W niedzielę, 3 września, przedstawiciele FZZG JSW SA tradycyjnie złożyli kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza.
– To już piętnasty raz, kiedy w rocznicę podpisania Porozumień spotykamy się nad grobem naszego kolegi, pierwszego
przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Robotniczej
w Jastrzębiu-Zdroju – rozpoczął Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia.

3 września 1980 roku zostały podpisane Porozumienia
Jastrzębskie, które kończyły strajk górników w KWK Manifest Lipcowy. Był to trzeci, po gdańskim i szczecińskim,
układ zawarty między rządem a strajkującymi. – Sygnatariuszami protokołu była Komisja Rządowa i Międzyzakładowy
Komitet Strajkowy, na którego czele stanął Jarosław Sienkiewicz – przypomniał Dąbrowski. – Jarek był człowiekiem
honoru, który z przekonaniem walczył o słuszną sprawę. Był
pracownikiem kopalni Borynia, z której został oddelegowany
do udziału w strajku. Został wybrany na przewodniczącego
MKS. Był doskonałym mówcą i nieugiętym negocjatorem.
Był bohaterem, który z powodu fałszywych oskarżeń wycofał
się z opozycyjnej działalności. Jesteśmy tu, aby dać świadectwo jego uczciwości i odwagi. Musimy przekazywać pamięć,
jak było naprawdę – mówił Zenon Dąbrowski. – Jarek był
naszym kolegą, który jak nikt rozumiał powagę chwili i rolę,
jaką przyszło spełnić, aby górnicy mogli z godnością żyć.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Uroczyste złożenie kwiatów na cmentarzu w Jastrzębiu-Zdroju
To On z wielką determinacją walczył o poprawę warunków
pracy w kopalniach. Nie był politykiem. Był związkowcem

z krwi i kości. To był wielki i mądry człowiek. Cześć Jego
pamięci!l

