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Ochrona środowiska
Dobra z odzysku.
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Oto nowy Seat Leon
Informacje motoryzacyjne.



STRONA 9

Kapituła konkursu po raz drugi nagrodziła LW Bogdanka w kategorii Innowacyjność. Nagroda
została przyznana za innowacyjną technologię prowadzenia ścian eksploatacyjnych. Druga statuetka,
którą odbierał prezes Artur Wasil, trafiła do Bogdanki w kategorii Ekologia. Kopalnia otrzymała
ją za międzysektorową współpracę na rzecz społecznego ekorozwoju. Trzecią nagrodę przyznano
w kategorii Osobowość. Ta statuetka trafiła do prezesa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego,
dr. inż. Piotra Buchwalda. Otrzymał ją za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu
dla polskiego górnictwa w obszarze ratownictwa górniczego, w tym efektywną reorganizację,
wprowadzenie nowych standardów zarządzania oraz zwiększenie innowacyjności i skuteczności
służb ratowniczych. Konkurs Górniczy Sukces Roku jest organizowany od 11 lat przez Górniczą Izbę
Przemysłowo-Handlową. Jego celami są: promocja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności i rozwoju
górnictwa podziemnego w Polsce, wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w takie działania,
a także wskazanie inicjatyw proekologicznych w tym obszarze. Nagrody wręczał wiceminister
aktywów państwowych Adam Gawęda.

ARCHIWUM

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zatwierdziła Strategię
JSW z uwzględnieniem spółek
zależnych Grupy Kapitałowej do
2030 roku. To aktualizacja dotychczas realizowanej Strategii JSW.
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Zwiększać wartość firmy i całej
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół

G R Z E G O R Z M AT U S I A K
poseł RP

Pomieszanie z poplątaniem

Idziemy w zielone

K

ończy się era węgla w Europie. Trzeba przygotować
się do transformacji energetycznej. To oznacza
nie tylko zwijanie górnictwa węgla kamiennego, ale
także odchodzenie od energetyki węglowej. W jakim
tempie? Chyba zwycięży racjonalizm i Polska uzyska
coś w rodzaju indywidualnego toku przechodzenia
na zieloną energetykę i gospodarkę zeroemisyjną.
Nie do obrony w realiach Unii Europejskiej jest teza,
że świat twardo stoi przy węglu, to i my powinniśmy
być nieugięci. Nie mamy szans trwale płynąć pod prąd
unijnych trendów. Nie mamy także górnictwa, które
wygrałoby rywalizację na przykład z górnictwem
rosyjskim. Trwanie przy haśle, że skoro światu opłaca
się węgiel i energetyka węglowa, to i nam powinno się
to opłacać, jest bałamutne.

T

o nie wina górników ani menedżerów. Takie są realia.
Trudno dorównać krajom, w których przeważa
górnictwo odkrywkowe. Śląskie górnictwo nie może
nawet równać się z Bogdanką, która fedruje w bardzo
sprzyjających warunkach. Jeżeli Polska chciałaby mieć
jeszcze przez jakiś czas wydajne kopalnie, trzeba było
inwestować w Zagłębie Lubelskie. Teraz jest już zbyt
późno.

C

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

OD W YDAWCY

zy to oznacza, że należy przekreślić górnictwo?
Możliwe, że nie. Wszystko zależy od tego, czy uda
się zastosować technologie przyjaznego wykorzystania
węgla. Na przykład Japonia nie przekreśla energetyki
węglowej. Powstają w niej elektrownie o wysokiej
sprawności i bardzo niskiej emisyjności. Może to jest
szansa na utrzymanie energetyki i części górnictwa?
Od dłuższego czasu trwają rozmowy przedstawicieli
rządów Polski i Japonii na temat współpracy
w energetyce i przetwórstwie węgla. Możliwe, że wkrótce
przy kopalni Bogdanka powstanie instalacja zgazowania
węgla. Jest wielce prawdopodobne, że informacje
o śmierci górnictwa są przedwczesne. Idziemy w zielone,
a tam także może być miejsce dla tradycyjnego paliwa. •

Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, powiedział, że europejska młodzież zbyt angażuje się w obronę klimatu i dlatego będzie ponosić koszty dotacji dla polskich górników.
Dyplomata chyba chciał dobrze, ale wyszło mu fatalnie.
Pomieszał fakty z domysłami. Stworzył nieistniejący unijny
budżet dotacji dla polskich górników. Nie ma żadnych dotacji dla pracowników naszych kopalń i nie ma planów, aby
były. Będą, na razie symboliczne, pieniądze dla regionów
górniczych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Borrell
nie wspomniał o pieniądzach dla niemieckich ani hiszpańskich regionów górniczych. To dziwne, bo jest przecież Hiszpanem, byłym ministrem spraw zagranicznych tego kraju.
Wypowiedź pana Borella ubodła wszystkich. Słusznie, ponieważ jak na dyplomatę wypowiedział się bardzo topornie.
Ocena dyplomaty wymaga kilku sprostowań.
Po pierwsze – nie tylko młodzież nie zdaje sobie sprawy
z konsekwencji nieracjonalnych żądań formułowanych
pod szyldem ochrony klimatu. Nie zdają sobie z nich
sprawy także urzędnicy UE. I od razu zastrzeżenie
– trzeba dbać o to, aby jak najmniej gazów cieplarnianych zatruwało atmosferę, ale nie da się ograniczyć ich
emisji do symbolicznych poziomów w krótkim czasie
ani we wszystkich krajach w jednakowym tempie.
Po drugie – młodzież nie będzie musiała pracować
na dotacje dla polskich górników, ale na coraz większe
koszty ich utrzymania. Wszystko przez zieloną energię,
elektryczne samochody, drożejące produkty spożywcze
po wprowadzeniu opłat klimatycznych za emisję metanu
i za emisję związków azotu w efekcie stosowania nawozów sztucznych. Może za około 200 lat będzie taniej.
Teraz nie ma na to szans, ponieważ Unia Europejska
chce przestawić europejską gospodarkę na nowe tory.
To musi kosztować. Zapłacimy za to my i nasze dzieci.
Może nawet wnuki. Czy to znaczy, że nie trzeba chronić klimatu? Trzeba, ale z głową. Łatwo jest wywołać
rewolucję, ale trzeba uważać, bo każda rewolucja zjada
swoje dzieci. Tym razem dziećmi rewolucji mogą być
obywatele UE. 
HANNA KRZYŻOWSKA

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Niszczymy przemysł
i społeczeństwo

M

am swoje lata, dlatego wolno patrzeć mi na świat
ze spokojem. Przeżyłem wiele. Jednak to, co niesie
ze sobą zielona rewolucja ogłoszona przez Unię
Europejską, jest nawet dla mnie ekscytujące. Nie
dlatego, że zgadzam się ze wszystkimi tezami, ale
dlatego, że zanosi się na niezły bałagan.

Z

auważyłem, że zwolennikami tej koncepcji
są młodzi Europejczycy i weterani młodzieżowych
rewolt w krajach Europy Zachodniej. Ci drudzy
z biegiem lat ustatkowali się, zaczęli chodzić
w garniturach, jeździć mercedesami i walczyć
ze zmianami klimatycznymi. Ci pierwsi, pokolenie
ich wnuków, z zapalczywością podobną do tej, która
kierowała ich dziadkami, sądzą, że da się zmienić
świat szybko i wyłącznie siłą woli. Nie da się. Zanim
zaczęli walczyć o te zmiany, ich kraje w nieludzki
sposób przez kilka wieków niszczyły przyrodę i inne
cywilizacje. Rewolucja przemysłowa rozpoczęła
na dobre zmiany klimatu. Wypalanie tropikalnych
lasów pod uprawy potrzebne krajom kolonialnym
spowodowało zagładę lokalnych plemion, zwierząt
i zburzyło równowagę w przyrodzie.

N

ajbogatsze kraje Unii Europejskiej wzbogaciły
się nieprzyzwoicie przez te wieki. Teraz chcą
narzucić także swoją technologię, tak jak ją narzucały,
poczynając od wieku XVIII, i wytyczały dla świata
koleiny rozwoju. Prawda wygląda tak – oni zniszczyli
świat, a teraz chcą być liderami w jego naprawie
i czerpać korzyści z tego przywództwa. Czy to możliwe?
Raczej nie. Europa przestała być pępkiem świata.
Nawet jeżeli ogłoszony przez UE Zielony Ład jest
najlepszym rozwiązaniem, ostatecznie przegramy,
ponieważ przy okazji niszczymy przemysł. To oznacza,
że niszczymy także tradycyjne społeczeństwo
europejskie. •

SPÓ ŁK A RESTRUK TURYZ AC JI KOPALŃ

WĘGLOKOKS

Kopalnia Piekary zakończyła wydobycie węgla
Po 65 latach kończy działalność kopalnia
Bobrek-Piekary, ruch Piekary. Należy do
Węglokoksu Kraj, odkąd w 2015 roku KWK
Piekary została połączona z KWK Bobrek
w Bytomiu.
Choć przez ostatnie lata analizowano
możliwość dalszego wydobycia, badania
pokazały, że złoża występujące w zasięgu
likwidowanej kopalni nie mogły stanowić
jej rezerw. Część z nich była trudno dostępna, występowały one zbyt głęboko lub
zbyt płytko. Było to także bezpośrednim
powodem, dlaczego z końcem 2018 roku
zapadła decyzja o przekazaniu części ruchu Piekary do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Rozpoczęto również proces alokacji załogi. Grzegorz Wacławek, prezes
Węglokoksu Kraj, podkreślał jednak, że
mimo nadwyżki zatrudnienia spowodowanej likwidacją kopalni wykwalifikowani pracownicy to największa wartość
firmy. Część górników pozostanie w kopalni, żeby wspierać jej likwidację, która
może potrwać około dwóch lat.
HK

Złoża węgla z filaru ochronnego głównych szybów byłej kopalni Andaluzja zostały wyczerpane. Mimo że było to pole resztkowe, wydobycie do końca było
opłacalne, bo pozyskiwany węgiel miał dobre parametry jakościowe
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Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zatwierdziła Strategię JSW z uwzględnieniem spółek zależnych Grupy Kapitałowej
do 2030 roku. To aktualizacja dotychczas realizowanej Strategii JSW

Zwiększać wartość firmy i całej Grupy
Misją Grupy jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy
węgla koksowego oraz koksu w Europie
w sposób zapewniający wzrost wartości
Spółki, z uwzględnieniem oczekiwań
interesariuszy. Wizją Grupy jest status dostawcy strategicznego surowca
chemicznego, niezbędnego w procesie
produkcji stali, będącej fundamentem
zrównoważonego rozwoju i transformacji ku niskoemisyjnej gospodarce.

CELE STRATEGICZNE GK JSW
Jako cele strategiczne na lata 2020–
–2030 przyjmuje się:
• Uzyskanie średniej marży EBITDA
w latach 2020–2030 na poziomie
co najmniej 25 proc.;
• Rozwój bazy zasobowej węgla koksowego poprzez rozwojowe inwestycje związane z udostępnieniem nowych złóż oraz nowych poziomów
wydobywczych;
• Zwiększenie udziału produkcji i sprzedaży węgla koksowego o stabilnych
i pożądanych parametrach jakościowych powyżej 85 proc od 2021 roku.
Celem strategicznym Jastrzębskiej
Spółki Węglowej jest także ciągłe podnoszenie wysokich standardów bezpieczeństwa. Bezpieczna JSW to firma
dbająca o warunki pracy i zapewniająca
stosowanie najnowszych osiągnięć techniki w celu stworzenia możliwie najbezpieczniejszych warunków pracy.
JSW musi wciąż poprawiać efektywność. Wskaźnik natężenia robót korytarzowych powinien być na poziomie
co najmniej 4,5 mb/tys. ton rocznie. Optymalizacja struktury i poziomu kosztów
z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań oraz efektywne wykorzystanie węglopochodnych i dążenie do samowystarczalności energetycznej to bardzo ważne
działania służące poprawie efektywności.

CELE WSPIERAJĄCE
• Organizacja ucząca się – zarządzanie
wiedzą i ciągłe doskonalenie;
• Ograniczanie wpływu na środowisko;
• Stabilny pracodawca rozwijający kompetencje pracowników;
• Elastyczna organizacja 4.0 – rozwój
poprzez innowacje.
Najważniejsze plany rozwoju będą
opierać się między innymi:
• Na działaniach optymalizacyjnych
w obszarze wydobywczym i koksowniczym oraz działaniach pogłębiających integrację tych dwóch obszarów
działalności;
• Na zapewnieniu samowystarczalności energetycznej JSW poprzez rozwój
mocy wytwórczych opartych na własnej bazie surowcowej (metan, gaz
koksowniczy);

• Na wdrożeniu Programu Jakość – modelowaniu harmonogramów produkcji i złoża, bieżącym monitorowaniu
i nadzorze nad jakością produktów GK
JSW, wprowadzaniu innowacyjnych
technik badawczych.
We wszystkich działaniach realizowanych przez GK JSW zostaną wdrożone rozwiązania ograniczające wpływ
na środowisko naturalne. Strategia
wyznacza podstawowe kierunki działań w obszarze ochrony środowiska,
w tym w zakresie wpływu na klimat,
śladu węglowego oraz pozostałych emisji. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań zapewni realizację postawionych
celów.

• Podejmowanie działań dla zapewnienia poziomu finansowania, którego wielkość będzie pozwalać

na podtrzymanie ciągłości procesów
działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej na zakładanym poziomie. •
DAWID LACH/JSW SA

W Strategii na lata 2020–2030 wyznaczono nowe kierunki i przedsięwzięcia, które
wspomagają dążenie Grupy Kapitałowej
JSW do zwiększenia wartości firmy i całej
Grupy. Wyznaczone zostały cele strategiczne, a przy ich ustalaniu uwzględniono
parametry wynikające z obecnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

ZAŁOŻENIA OPERACYJNE:
W latach 2020–2030 planuje się stopniowy wzrost wydobycia węgla z poziomu około 14,8 mln ton w 2019 roku
do około 18 mln ton w 2030 roku. Strategia zakłada:
• Docelowe zwiększenie wydobycia
poprzez inwestycje w rozbudowę nowych poziomów wydobywczych oraz
uruchomienie wydobycia z obszaru
Bzie-Dębina. Struktura planowanego
poziomu wydobycia to wzrost uzysku
węgla koksowego z 71 proc. w 2019
roku do ponad 85 proc. od roku 2021,
z jednoczesnym spadkiem poziomu
produkcji węgla do celów energetycznych z 29 proc. w 2019 roku do 12 proc.
w roku 2030;
• Średniorocznie wykonywanie wyrobisk chodnikowych korytarzowych
w JSW w latach 2020–2030 na poziomie ponad 80 tys. mb;
• W czasie obowiązywania Strategii
w JSW zakłada się wzrost wydajności (produktywności) w przeliczeniu
na jedną osobę zatrudnioną od około 700 ton do około 850 ton węgla
na osobę w roku 2030, przy założeniu przeciętnego średniorocznego
zatrudnienia w latach 2020–2030
na poziomie około 21,4 tys. etatów. Jednocześnie Strategia zakłada wzrost przeciętnego zatrudnienia w GK JSW z obecnych około 30
tys. etatów do około 31 tys. etatów
do 2030 roku;
• Zrównoważony poziom produkcji
i sprzedaży koksu na stabilnym poziomie około 3,5 mln ton.
Strategia na lata 2020–2030 przewiduje poniesienie nakładów inwestycyjnych przez GK JSW w wysokości około 24,5 mld złotych. Udział nakładów
na inwestycje w segmencie węglowym
stanowić będzie około. 84 proc. łącznych
nakładów GK JSW.

GŁÓWNE CELE STRATEGII
FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI:
• Zapewnienie stabilnej struktury finansowania przez dążenie do osiągnięcia i utrzymania co najmniej 50 proc.
udziału kapitałów własnych w strukturze pasywów, a także pokrycia wartości aktywów trwałych kapitałami
stałymi.

JSW musi wciąż poprawiać efektywność
REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:
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Głosowanie w Parlamencie Europejskim

Gaz uratowany –
rozsądek zwyciężył nad ideologią
Parlament Europejski odrzucił w głosowaniu wniosek Zielonych, aby zablokować
unijne dofinansowanie do inwestycji gazowych. To ważne zwycięstwo zwłaszcza dla
interesów gospodarczych Polski. Do pełnego sukcesu droga jest jednak daleka. Są silne naciski, aby gaz podzielił los węgla i trafił na czarną listę surowców sprzecznych
z celami klimatycznymi Unii Europejskiej.
Baltic Pipe, czyli gazowy korytarz
z Norwegii do Polski, jest jednym z najciekawszych i najambitniejszych projektów ostatnich lat. Nie tylko zwiększy
bezpieczeństwo energetyczne Europy
Środkowo-Wschodniej, ale przyczyni
się także do osiągnięcia unijnych celów
klimatycznych. Emisja dwutlenku węgla spadnie o 70 mln ton rocznie. Błękitne paliwo z tego gazociągu zastąpi
w systemach grzewczych węgiel, drewno i olej. Pozwoli to zmniejszyć emisję
szkodliwych cząsteczek o 54 proc. Mimo
tego Zieloni wzięli na swój ideologiczny
celownik Baltic Pipe i cały pakiet inwestycji gazowych wpisanych na czwartą
listę wspólnego zainteresowania Unii Europejskiej (PCI). Projekty te, ze względu
na strategiczne znaczenie, mogą liczyć

na szybszą ścieżkę legislacyjną i większe
pieniądze.
Na szczęście większość posłów
do Parlamentu Europejskiego zachowała się rozsądnie i racjonalnie. Wniosek
Zielonych został w głosowaniu odrzucony. Ideologia tym razem przegrała,
ale na pewno nie dała za wygraną. Sam
fakt, że taka uchwała trafiła pod obrady
europarlamentu, najlepiej ilustruje, w jakim kierunku i tempie zmierza polityka
klimatyczna Unii Europejskiej. Czwarta
lista PCI nie powstała w ciągu kilku dni.
Uzgodnienia i konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami trwały
18 miesięcy. Półtora roku temu Baltic
Pipe i inne inwestycje gazowe nikomu
nie przeszkadzały. Dziś – jak chcą Zieloni i wielu ich politycznych sojuszników
– są one sprzeczne z celami klimatycznymi Unii. Co się stało w tym krótkim
czasie? Zradykalizowały się polityczne
nastroje. Jeszcze kilka lat temu źródłem
wszelkiego zła był węgiel. Nawet politykę klimatyczną nazwano dekarbonizacyjną, aby nikt nie miał żadnych
wątpliwości i złudzeń. Zielone sprawy
nabierają jednak tempa. Dziś zły jest nie
tylko węgiel, ale także paliwa kopalne,

czyli gaz i ropa, a także atom, ze względu
na problemy z przechowywaniem odpadów radioaktywnych.
W UE toczy się obecnie jedna
z najważniejszych debat, która ma dać
odpowiedź na pytanie, czy w szeroko
rozumianej polityce energetycznej UE
znajdzie się miejsce dla atomu i gazu.
Polska w najbliższej perspektywie raczej nie zbuduje elektrowni jądrowej.
Dla nas kluczowa jest przyszłość gazu.
Dla wielu państw Unii, w tym zwłaszcza
Polski, błękitne paliwo jest najważniejszym surowcem dla przeprowadzenia
bezbolesnej transformacji energetycznej
i stopniowego odchodzenia od węgla.
Problem ten dotyczy nie tylko krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, ale także Niemiec. Nasz zachodni sąsiad chce
do 2038 roku zamknąć wszystkie elektrownie węglowe. Jednocześnie pojawiają się tam nieoczekiwane problemy
z wdrażaniem energetyki wiatrowej.
Wszystko wskazuje na to, że wkrótce
wzrośnie w Niemczech zapotrzebowanie na gaz ziemny. Dla taksonomii jest
to problem. Unijne regulacje uderzyłyby w największe mocarstwo polityczno-gospodarcze wspólnoty. Dla Polski

jest to dobra sytuacja, bo jeśli Niemcy
postawią na swoim, jest szansa, że taksonomia się nie przyjmie, a przynajmniej nie w tak radykalnej formie. Jeśli
to narzędzie ma być sprawiedliwe, musi
uwzględniać indywidualną sytuację każdego z państw członkowskich.
Polska jest państwem najbardziej
uzależnionym od węgla. W naszej sytuacji nie da się skokowo przejść do energetyki bezemisyjnej. Musi być ogniwo
pośrednie, jakim jest gaz. Finansowe
uderzenie w inwestycje z wykorzystaniem tego paliwa jest ogromnym ciosem w polską gospodarkę, ale także rysą
na unijnej transformacji energetycznej.
Ursula von der Leyen powiedziała przecież, że Zielony Ład przeprowadzimy
wszyscy razem albo nie będzie go wcale. Tym razem w Parlamencie Europejskim zwyciężył rozum. Zły i szkodliwy
wniosek Zielonych został odrzucony
stosunkiem głosów 443 do 169 przy
36 wstrzymujących się. Miejmy nadzieję,
że taka koalicja rozsądku zwyciężać będzie także w przyszłości, bo nie miejmy
złudzeń, że to był ostatni atak na paliwa
kopalne.
IZABELA KLOC, EUROPOSŁANKA

POL SK A GRUPA GÓRNIC Z A

Związki zawodowe działające w Polskiej
Grupie Górniczej domagają się 12-procentowej podwyżki płac. Przedstawiciele PGG informują, że w latach 2017–2019
pracownikom spółki wypłacono około
1,1 mld złotych więcej, niż było to zaplanowane w funduszu wynagrodzeń na ten
okres. Było to możliwe, ponieważ firma
osiągała zyski. W tym roku zarząd chce,
aby o wzroście płac decydować na podstawie miarodajnych informacji o możliwych
zyskach. Związki zapowiedziały, że w kopalniach PGG przeprowadzą 17 lutego
dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Referendum strajkowe zaplanowano na 25 lutego. Trzy dni później ma być manifestacja
górnicza w Warszawie.
Rozmowy zarządu PGG ze związkowcami, prowadzone przy udziale mediatora, które dotyczyły wzrostu funduszu
wynagrodzeń w 2020 roku, zakończyły
się podpisaniem protokołu rozbieżności.
Tego samego dnia, tj. 7 lutego, również
doszło do zawarcia kompromisu i podpisania porozumienia w sprawie wypłaty
dodatkowej części nagrody rocznej, tzw.
czternastej pensji za 2019 rok.
– Po spotkaniach ze związkowcami
zarząd PGG SA deklaruje gotowość prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu

funduszu wynagrodzeń w 2020 roku,
jednak muszą one uwzględniać realia
ekonomiczne spółki. Jeżeli sytuacja ekonomiczna Grupy pozwoli, to część zysku
netto, po uzyskaniu zgód korporacyjnych, zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu wynagrodzeń – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik
prasowy Polskiej Grupy Górniczej. – Zarząd PGG proponuje, aby wspomniana
wyżej ocena sytuacji spółki dokonywana
była po zakończeniu każdego kwartału,
a powrót do rozmów dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń nastąpiłby
w lipcu bieżącego roku – dodaje.
Organizacje związkowe będą na bieżąco informowane o podstawowych
wskaźnikach dotyczących spółki. Zarząd zwrócił uwagę, że w latach 2017–
–2019 pracownikom PGG wypłacono
około 1,1 mld złotych środków więcej,
niż było to zaplanowane w funduszu
wynagrodzeń na ten okres. Środki te
zostały wypłacone z osiągniętego w tamtym okresie zysku. W obecnej sytuacji,
przy wyraźnym spadku cen oraz ograniczeniu popytu na węgiel, zarząd PGG
– w trosce o przyszłość spółki i zachowanie miejsc pracy – wstrzymuje decyzję o wzroście funduszu wynagrodzeń.
Ponadto, mając na uwadze konieczność

ARCHIWUM

Rozmowy, jeden kompromis, groźba strajku
i manifestacji w Warszawie

racjonalizowania zasad funkcjonowania firmy i poszukiwania najlepszych
rozwiązań, zarząd proponuje rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem systemu budżetu funduszu wynagrodzeń
na dany rok we wszystkich oddziałach
spółki. Zarząd deklaruje także prowadzenie dalszych konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych niezbędnych
do optymalizacji kosztów funkcjonowania, które powinny przyczynić się
do poprawy efektywności, a tym samym
pozwolić na wypracowanie środków,

które mogłyby być rozdysponowane
na pracowników PGG.
Z kolei w sprawie wypłaty dodatkowej części nagrody rocznej, tzw.
czternastej pensji za 2019 rok, doszło
do zawarcia kompromisu i podpisania porozumienia. Na jego podstawie
w kopalniach, które wykonały plan
wydobycia, świadczenie to będzie wypłacone w wysokości 27 proc., tj. wysokość nagrody rocznej wyniesie łącznie
112 proc., a w pozostałych – od 95 proc.
do 100 proc.
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Studia doktoranckie dla pracowników PGG

Pierwszy doktorat pracownika
Polskiej Grupy Górniczej obroniony
– To jest wyjątkowe wydarzenie, bo nieczęsto zdarzają się obrony doktorskie pracowników kopalń. Tym bardziej że na kolejne obrony czeka jeszcze liczna grupa
pracowników Polskiej Grupy Górniczej
– tymi słowami profesor Józef Dubiński
powitał w Głównym Instytucie Górnictwa
zebranych na pierwszej obronie doktorskiej w ramach specjalnej edycji studiów
doktoranckich prowadzonych dla pracowników PGG. 6 lutego 2020 roku tytuł doktora nauk technicznych otrzymał Tadeusz Rutkowski z KWK Ruda, ruch Pokój.
Rozprawa doktorska miała tytuł „Ocena
wpływu podsadzania zrobów zawałowych
na obniżenia powierzchni terenu w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”, a jej promotorem był profesor Andrzej
Kowalski, promotorem pomocniczym doktor Tomasz Janoszek.
PGG do tej pory jako jedyna spółka górnicza wdrożyła program studiów
doktoranckich dla swoich pracowników,
których jest aż 20 z różnych kopalń. Zarząd firmy stawia na aspekt praktyczny

i zakłada, że innowacyjne wyniki prac
doktorskich będą przedmiotem wdrożeń
w spółce. Recenzenci pracy w swoich
opiniach podkreślali, że rozprawa Tadeusza Rutkowskiego dotyczy problematyki, która jest aktualna i istotna dla praktyki górniczej. Przedstawiona w pracy
metoda badawcza doszczelniania zrobów zawałowych w aspekcie ochrony
powierzchni terenu może być zastosowana w innych kopalniach Grupy.

– Myślę, że gdyby nie inicjatywa Polskiej Grupy Górniczej o realizacji studiów
doktoranckich przez pracowników, nigdy bym się nie zdecydował na pisanie
doktoratu – mówi nowy doktor Tadeusz
Rutkowski. – Po ukończeniu studiów
geodezyjnych chodził mi po głowie taki
pomysł, ale temat zacząłem traktować
poważnie, dopiero gdy zaproponował
mi to mój szef. To naprawdę duże wyzwanie, przede wszystkim czasochłonne.
Swoją pracę pisałem prawie trzy lata. Jestem mierniczym górniczym oraz geologiem, więc miałem doświadczenie w obszarze badawczym. Studia doktoranckie
dały mi wiedzę, jak zabrać się do pisania pracy, jakie są metody naukowe,
jak je wykorzystać, jak poprawnie pisać
i publikować artykuły. W czasie studiów
poznałem wielu naukowców i nawiązałem bardzo dużo kontaktów, również
wewnątrz samej grupy PGG. To dużo znaczy i choćby z tego powodu polecam taką
formę studiów. Nie bez znaczenia jest też
to, że PGG pokryła wszelkie koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego.

Dzisiejsza obrona to jest dla mnie wielka
satysfakcja, przede wszystkim osobista.
Chciałbym też podziękować zarządowi
Polskiej Grupy Górniczej oraz kierownictwu KWK Ruda za możliwość udziału
w studiach doktoranckich i przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
Studia dla pracowników PGG trwały
dwa i pół roku i kończą się w lutym 2020
roku. Ich celem było połączenie praktyki
górniczej z pracą naukową nad nowymi
rozwiązaniami konkretnych problemów
występujących w kopalniach. Realizowane były przez GIG w ramach Śląskiego
Środowiskowego Studium Doktoranckiego, które działa pod patronatem katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Główny Instytut Górnictwa, jako jeden
z nielicznych instytutów przemysłowych,
posiada pełne uprawnienia akademickie
do nadawania stopni naukowych doktora
i doktora habilitowanego. W dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska GIG
ma uprawnienia akademickie już od 58
lat, a w dyscyplinie inżynieria środowiska
od 21 lat. 
SYLWIA JAROSŁAWSKA-SOBÓR
REKLAMA

NADWIŚL AŃSK A AGENC JA TURYST YCZNA

Górnicze zawody narciarskie
Po raz kolejny Nadwiślańska Agencja Turystyczna organizuje dla branży górniczej
zawody narciarskie w slalomie gigancie.
Tegoroczną edycję honorowym patronatem objął pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów
Państwowych – Adam Gawęda. O jego Puchar górnicy zawalczą w sobotę 29 lutego,
jak zawsze na stokach Stacji Narciarskiej
Cieńków w Wiśle, której właścicielem jest
NAT. Zaproszenia na wydarzenie otrzymali także marszałek województwa śląskiego
Jakub Chełstowski, liczni posłowie oraz
eurodeputowani.
– Narciarstwo zjazdowe jest doskonałą formą aktywnego wypoczynku
w okresie zimowym i mówię to zarówno
jako hobbystyczny narciarz, jak i osoba związana w przeszłości zawodowo z górnictwem – mówi Aleksander
Wierzba, wiceprezes Nadwiślańskiej
Agencji Turystycznej. – Wiem, że wielu
ciężko pracujących na co dzień górników
jest miłośnikami białego szaleństwa,
stąd decyzja o kolejnych zawodach była
w zasadzie oczywista.
Uczestnikami slalomu gigantu organizowanego przez NAT mogą być aktualni i emerytowani pracownicy kopalń, zakładów i spółek powiązanych
kapitałowo ze śląską branżą górniczą,
a także członkowie ich rodzin. – Wspólne aktywne spędzenie całego dnia
na stoku, w gronie współpracowników

i najbliższych, połączone z dawką rywalizacji doskonale integruje i buduje
środowisko związane z górnictwem –
dodaje Aleksander Wierzba. Poza sportowymi zmaganiami na uczestników
czeka na Cieńkowie wiele atrakcji, jak
całodzienne animacje dla najmłodszych,
kapela góralska, konkurencje dla dorosłych i bogata oferta gastronomiczna.
Swoje stanowiska przygotowują sponsorzy i partnerzy, między innymi PGG
Family, 4F, Opel Wawrosz, Lellek Skoda,
GSU SA, Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu.
Puchar Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego trafi do drużyny,
która wykaże się najlepszymi wynikami
i zajmie w zawodach pierwsze miejsce.
Dla drużyn, które także staną na podium, puchary przygotowali: Prezes Holdingu KW (drugie miejsce) oraz Prezes
PGG (trzecie miejsce). W dodatkowych
kategoriach nagrodami będą Puchar
Burmistrza Miasta Wisła oraz Puchar
Prezesa NAT wzbogacone o tygodniowe
wczasy w obiektach sieci NAT, a także
Puchar Sponsora wraz z całodziennym
karnetem na SN Cieńków.
W dniu zawodów Stacja Narciarska Cieńków będzie działała normalnie. Jedynie na czas przejazdów konkursowych wydzielona zostanie część
stoku niedostępna dla narciarzy spoza
zawodów.
ALEKSANDRA MERTA
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REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Najbardziej rozwinięte
kraje Unii Europejskiej lansują koncepcję gospodarki
zeroemisyjnej i chcą jak najszybszej rezygnacji z górnictwa węgla
kamiennego i energetyki węglowej. Ale to nie wszystko. Aby
z unijnych fabryk, miast i rolnictwa dostawało się do atmosfery
tyle gazów cieplarnianych, ile jest w stanie wchłonąć środowisko
naturalne (wtedy bilans wyjdzie na zero), trzeba będzie
zlikwidować olbrzymią część przemysłu na czele z hutnictwem,
przemysłem cementowym i chemicznym. Następny etap
to olbrzymie ograniczenie hodowli zwierząt. Na razie za to,
że europejskie regiony górnicze ucierpią na transformacji,
Unia chce przeznaczyć dla nich 7,5 mld euro wypłacane
w ratach przez siedem lat. Dla Polski przypadłoby 2 mld euro.
To w żaden sposób nie zrekompensuje strat, jakie poniósłby
tylko Śląsk. A co z pieniędzmi niezbędnymi na stworzenie
gospodarki zeroemisyjnej? Szacunki ekspertów są różne. Bardzo
często pojawia się kwota około biliona złotych, które trzeba
będzie wydać na ten cel, aby polska gospodarka nie straciła
na proponowanych zmianach.

HANNA K R Z YŻOWSK A

P

rzedstawiciele Unii Europejskiej mówią o kolejnej rewolucji
przemysłowej. Różnica między
ostatnią rewolucją, dzięki której
osiągnęliśmy obecny etap rozwoju, a proponowanym Europejskim
Zielonym Ładem polega na tym, że tej
pierwszej nikt nie dofinansowywał. Teraz przestawienie na zieloną gospodarkę
miałyby wspierać dotacje, ulgi i preferencje prawne. „To ma być rewolucja
czy urzędniczy eksperyment?” – pytają
śląscy związkowcy w wielu rozmowach
z dziennikarzami. „Takie działania
w niczym nie przypominają rewolucji
przemysłowej. Znacznie bliżej im do gospodarki centralnie planowanej, która
była następstwem rewolucji październikowej. W odróżnieniu od krajów Europy
Zachodniej my w Polsce doskonale wiemy, że ten model gospodarczy zamiast
rozwoju przynosi stagnację, a zamiast
dobrobytu biedę i brak perspektyw”
– dodają.
Jeżeli Unia Europejska chce tworzyć
przemysł, do którego trzeba będzie dopłacać, to nie ma szans na powodzenie.
Trzeba będzie dopłacać, bo reszta świata
nie zamierza stosować unijnych standardów. Nic nie będziemy produkować,
wszystko będziemy kupować i skończymy tak jak wiecznie dotowana gospodarka socjalistyczna, która upadła z powodu
niewydolności.

ŚLĄSK BĘDZIE WYMIERAŁ
Śląskie jest największym regionem
górniczym w Unii Europejskiej. Jednym z jego problemów jest depopulacja, czyli spadek liczby mieszkańców.
W województwie mieszka 4,5 mln osób.
W minionych kilkunastu latach liczba
jego mieszkańców spadła o 4,4 proc. –
głównie w gminach górniczych. Do 2030
roku spodziewany jest dalszy spadek
liczby ludności – o 5,7 proc., w tym
8,5 proc. w gminach górniczych. Jeżeli
nie uda się go zatrzymać, do 2050 roku
Śląsk może stracić nawet około 800 tys.
mieszkańców. To efekt między innymi
trwającej od lat 90. ubiegłego wieku restrukturyzacji śląskiego przemysłu. – Fenomen polega na tym, że transformacja
energetyczna i przemysłowa, o której
mówią liderzy Unii Europejskiej, trwa

u nas od około 30 lat. Przeprowadzamy
ją własnymi siłami. Teraz okazuje się,
że mamy dostosować się do nowych wymagań. Z tym wiąże się na przykład ryzyko niepowodzenia wszystkich planów
związanych z Programem dla Śląska,
który w założeniu miał być reaktywacją przemysłu – mówi Dominik Kolorz,
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej
Solidarności.
W opracowanym na potrzeby Komisji Europejskiej Indeksie Rozwoju
Społecznego, oceniającym między innymi jakość życia, usług i środowiska
w unijnych regionach, Śląskie plasuje
się na 250. miejscu rankingu na 272 regiony Unii. To najgorszy wynik w kraju.
Co będzie, jeżeli województwo straci
przemysł, jaki znamy obecnie, a w jego
miejsce nie powstanie wystarczająco
dużo dobrze płatnych i stabilnych miejsc
pracy? Odpowiedź jest prosta – region
zacznie przypominać najbardziej podupadłe w minionym trzydziestoleciu
pogórnicze dzielnice i miejscowości.
W dodatku Śląsk ma największy w kraju
odsetek terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz stosunkowo niskie
tempo ich rekultywacji. Średnio 52 hektary rocznie są przywracane do stanu
zadowalającego.

SABOTAŻ GOSPODARCZY
„Forsowanie neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej bez takich
samych działań innych potęg gospodarczych to gospodarczy sabotaż” – twierdzi
zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność. W stanowisku skierowanym do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen związkowcy
informują, że są gotowi wykorzystać
wszystkie formy protestu, aby nie dopuścić do kolejnej fali likwidacji przemysłu
na Śląsku.
– Na Śląsku i w Zagłębiu jak nikt
inny wiemy, co oznacza masowa likwidacja przedsiębiorstw przemysłowych
i tysięcy miejsc pracy. Przerabialiśmy
to w latach 90. – mówi Dominik Kolorz.
– Ponad połowa miast w naszym regionie do dzisiaj nie otrząsnęła się z tamtej
transformacji. Nie pozwolimy, żeby ten
dramat się powtórzył i kolejne pokolenie musiało szukać normalnego życia
na emigracji – podkreśla. Lider regionalnej Solidarności informował o tym
także w czasie katowickiej konferencji

Zielony Ład

rewolucja

Dominik Kolorz (pierwszy z lewej), przewodniczący zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność: – Na Śląsku
likwidacja przedsiębiorstw przemysłowych i tysięcy miejsc pracy. Przerabialiśmy to w latach 90.
pod nazwą „W kierunku zielonej gospodarki”. Wiadomości na temat negatywnych skutków dotychczasowego
procesu transformacji skłoniły unijną
komisarz do spraw polityki spójności
i reform Elisę Ferreirę do odwiedzenia
Bytomia, miasta, które wyrosło na węglu,
a potem zaczęło popadać w ruinę przez
brak skutecznej polityki łagodzącej skutki restrukturyzacji górnictwa i śląskiego
przemysłu. Na łamach Nowego Górnika
pisaliśmy, że szkoda, że tak późno doszło
do takiej wizyty.

SYMBOLICZNE WSPARCIE
Komisja Europejska chce, aby unijna gospodarka osiągnęła neutralność
klimatyczną do 2050 roku. Poza chciejstwem ubranym w oficjalne stanowisko
nie ma żadnych konkretnych propozycji
rozwiązania problemów ekonomicznych
i społecznych wynikających z takiej polityki. Jedyne realne pieniądze zaplanowane na ten cel to 7,5 mld euro do podziału
na wszystkie kraje członkowskie i rozłożone na siedem lat. Polska może liczyć

na około 2 mld euro z tej puli – wskazują
przedstawiciele regionalnej Solidarności. To symboliczne wsparcie. O symbolicznym znaczeniu wsparcia proponowanego przez przedstawicieli UE świadczy
jeszcze jeden fakt. W krajach unijnych
jest 41 regionów górniczych.
„Według tych wyliczeń koszt zastąpienia miejsc pracy w PGG oraz w sektorze okołogórniczym równoważnymi
miejscami pracy w innych sektorach
gospodarki wyniósłby od 45 mld do
57 mld euro. Należy podkreślić, że mowa
tutaj wyłącznie o jednej spółce górniczej
wraz firmami kooperującymi” – czytamy
w stanowisku przesłanym do szefowej
Komisji Europejskiej.
W ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidarności jednym z głównych mankamentów Europejskiego Zielonego Ładu
jest wykluczenie z możliwości finansowania i tym samym rozwoju nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii
opartych na paliwach kopalnych.
„Postęp i wzrost gospodarczy jest możliwy wyłącznie dzięki
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a socjalistyczna?
FUNDUSZE NA ZIELONĄ TRANSFORMACJĘ GOSPODARKI UNIA EUROPEJSK A LICZY
W B I L I O N A C H E U R O . J ED N A K N I E S Ą TO B I L I O N Y, K TÓ R E M O G Ą B YĆ W Y P Ł A CO N E
W GOTÓWCE

NOWY GÓRNIK

Koszty zielonej gospodarki są oszacowane.
Zasady finansowania to łamigłówka
– Transformacja w stronę zielonej gospodarki to ogromne wyzwanie dla każdego
z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Szacuje się, że do roku 2030 przejście będzie kosztowało 240 mld euro, a do roku
2050 będzie to już 500 mld euro. Musimy
się do tego przygotować – powiedziała
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister
funduszy i polityki regionalnej RP, podczas konferencji „W kierunku zielonej
gospodarki”.

u i w Zagłębiu jak nikt inny wiemy, co oznacza masowa

nieskrępowanemu rozwojowi technologicznemu oraz dostępowi do taniej
i stabilnej energii. Stawianie w tym
zakresie administracyjnych barier jest
działaniem przeciwskutecznym. Dodatkowym oburzeniem napawa fakt,
że kraje zachodnie Unii Europejskiej,
które zbudowały swoją siłę gospodarczą
na wykorzystywaniu paliw kopalnych,
dzisiaj próbują pozbawić szans rozwojowych biedniejsze państwa, takie jak
Polska” – podkreślono w stanowisku.
Jednym z najpoważniejszych mankamentów Europejskiego Zielonego Ładu
jest jego lokalny charakter. W sytuacji,
gdy pozostałe państwa świata, w tym
najwięksi emitenci CO2, tacy jak Chiny,
USA czy Indie, nie podejmują adekwatnych działań, dalsze zaostrzanie unijnej polityki klimatycznej doprowadzi
wyłącznie do utraty konkurencyjności
europejskiego przemysłu i tzw. ucieczki
emisji poza granice UE. Oznacza to przenoszenie zakładów pracy do krajów, które będą prowadziły bardziej liberalną
politykę ochrony klimatu.•

Przypomniała badania dotyczące jakości powietrza, które wskazują, że dziś
na 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie 36 to miasta polskie.
Rząd stara się temu przeciwdziałać –
przez środki unijne, ale także własne
programy. – Jednym z największych programów unijnych realizowanych w Polsce jest Infrastruktura i Środowisko.
W ramach tego programu 12 mld złotych
zostało przeznaczonych na działania
związane z transformacją energetyczną
w perspektywie finansowej 2014–2020.
Te działania chcemy kontynuować w ramach nowej perspektywy, po roku 2021
– mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Według niej inwestycje w odnawialne źródła energii, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej, ograniczenie energochłonności, inwestycje w modernizację
energetyczną budynków mieszkalnych,
biurowych i produkcyjnych to działania, które przełożą się na transformację
energetyczną.
Jednym z elementów tej transformacji będzie nadanie nowego charakteru
gospodarczego regionom górniczym
i pogórniczym. – Polska jest największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przeznaczono dla
nas 2 mld euro, a zgodnie z założeniami
państwo powinno dołożyć do tych środków od półtora- do trzykrotności tych
pieniędzy – mówi minister.
Dominik Kolorz, przewodniczący
zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, zauważył, że potrzeby związane z transformacją będą
wielokrotnie wyższe od funduszy przeznaczonych w programie przez Unię

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej RP: – Polska jest największym
beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przeznaczono dla nas 2 mld euro, a zgodnie
z założeniami państwo powinno dołożyć do tych środków od półtora- do trzykrotności tych pieniędzy
Europejską. Przedstawicielka Europejskiego Banku Rozwoju wskazała jednak, że wspomniane 2 mld euro to nie
wszystko. Lilana Pawłowa, wiceprezes
EBI, przypomniała, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji opiera się na trzech
filarach, a środki przeznaczane dla
państw to tylko jeden z nich.
Z punktu widzenia banku najważniejszy jest trzeci z nich, którego finansowanie ma zapewnić EBI. Chodzi o kredyty dla sektora publicznego, na które
10 mld euro ma przeznaczyć EBI, a 1,5
mld Komisja Europejska w formie grantów i subsydiów infrastrukturalnych.
Oferowane przez unijne środki wsparcie
zawsze pokrywa tylko część wydatków.
Według Pawłowej ten kierunek wsparcia
ma umożliwić uruchomienie inwestycji
na poziomie do 30 mld euro. Mają one
bazować na regionalnych strategiach
transformacji, skupionych głównie
na efektywności energetycznej, infrastrukturze socjalnej czy ogrzewaniu.
Mają to być projekty rozwijane oddolnie.
Drugi filar to unijne inwestycje, które także w 75 proc. mają być realizowane przez środki dostarczane przez
Europejski Bank Inwestycyjny. Te środki mają być przeznaczane dla przedsiębiorstw i wspierać między innymi

bardziej ryzykowne projekty, których
nie wesprą komercyjne banki. To inwestycje w efektywność energetyczną
i odnawialne źródła energii. Mamy nadzieję, że to także zmobilizuje inwestycje
o wartości 30 mld euro.
Na koniec Lilana Pawłowa zostawiła pierwszy filar, w którym EIB nie gra
bezpośredniej roli. Zapewniła jednak,
że także na tym poziomie inwestycji poszczególnych krajów bank jest gotowy
brać udział w działaniach w ramach
funduszu.
Pawłowa przypomniała przy okazji,
że Europejski Bank Inwestycyjny od 2016
roku udzielił kredytów przeznaczonych
na inicjatywy klimatyczne w wysokości
ponad 71 mld dolarów globalnie. – Zielony Ład jest jednym z naszych celów
wzrostu. Jesteśmy w procesie transformacji w europejski bank klimatyczny –
zapewniła. EBI chce, by do roku 2025 połowa udzielanych przez niego kredytów
była przeznaczona na akcje związane
z klimatem i rozwojem zrównoważonym
środowiskowo. – Do 2030 roku chcemy
zmobilizować i odblokować 1 bilion euro
inwestycji – i to nie ten bilion, o którym
mówi Komisja Europejska, ale kolejny –
powiedziała Lilana Pawłowa.
PIOTR MYSZOR
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Ochrona środowiska

Recykling polega na odzyskiwaniu
surowców wtórnych i ich ponownym
przetwarzaniu w celu uzyskania materiału o pierwotnym lub innym przeznaczeniu. Można do tego wykorzystywać
substancje zawarte w odpadach lub poszczególne materiały. W Polsce prawo
nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów na samorządy gminne
i przedsiębiorców wprowadzających
towary na rynek. Poziom recyklingu

odpadów komunalnych w naszym
kraju w ostatnich latach dynamicznie
rośnie – w 2018 roku osiągnął 36 proc.
Zgodnie z unijnymi dyrektywami na koniec br. do recyklingu powinno trafiać
co najmniej 50 proc. określonych frakcji
odpadów komunalnych, w roku 2025
– 55 proc., w 2030 – 60 proc. i w 2035 –
65 proc.
Odpady zaczęto wykorzystywać jako
surowce wtórne już w latach 70. ubiegłego stulecia, kiedy ilość nagromadzonych śmieci zagrażała środowisku oraz
doszło do dużego wzrostu cen paliw,
surowców i energii. Dzięki postępowi
techniki kraje wysokorozwinięte, jak
Japonia, Francja, Holandia czy Niemcy, zwiększyły tempo wzrostu zużycia
surowców wtórnych. Recykling niesie ze sobą wiele korzyści – ogranicza
zanieczyszczenia, a co za tym idzie –
ma dobry wpływ na zdrowie człowieka
i stan przyrody. Pozwala na zmniejszenie ilości zalegających śmieci, a tym
samym zmniejszenie ilości składowisk,
z których odciek może zawierać zarazki wywołujące różne choroby. Umożliwia też ograniczenie ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych, a dzięki

MATERIAŁY PRASOWE

Dzięki recyklingowi odpady znów stają
się wartościowe i zamiast trafić na składowisko, zmieniają się w surowce do produkcji nowych materiałów. Celem ich
przetwarzania jest oszczędność energii oraz ochrona dóbr naturalnych. Pozwala ono na ochronę nieodnawialnych
lub trudno odnawialnych źródeł surowców oraz ograniczenie produkcji odpadów, które musiałyby być składowane
lub utylizowane. Wszystkie przedmioty,
które mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny, mają odpowiednie symbole na opakowaniach. Ponad 78 proc.
produktów używanych na co dzień oznaczono nimi, jednak tylko 33 proc. spośród
nich jest przetwarzane.

na zmniejszenie ilości odpadów tego
typu na wysypiskach.
ENERGOŻERNY PAPIER. Statystyczny
Polak zużywa rocznie ponad 60 kg papieru. Wykorzystanie makulatury pozwala ograniczyć eksploatację drewna
pochodzącego z lasów (tona makulatury oszczędza 17 drzew). W ten sposób
oszczędza się też wodę, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza przez papiernie
oraz zyskuje miejsce na składowiskach.
Na tonie powtórnie wykorzystanej tony
papieru można zaoszczędzić 1476 litrów
ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m sześć.
miejsca na składowisku.
WSZĘDOBYLSKI PLASTIK. Polskie gospodarstwa domowe produkują 1,5 mln ton
odpadów tworzyw sztucznych rocznie.
Aż 60 proc. z nich nie jest poddawanych
ponownemu przetworzeniu. Plastik, pozyskiwany z przerobu ropy naftowej,
jest groźny dla środowiska, gdyż jego
rozkład trwa kilka tysięcy lat. Porzucone
odpady uwalniają toksyczne substancje,
które następnie przenikają do gleb i wód
gruntowych. Niebezpieczne jest również
samodzielne spalanie tworzyw sztucznych ze względu na wydzielające się
substancje trujące. •

MATERIAŁY PRASOWE

Dobra z odzysku

pogłębienia współpracy z największymi firmami i instytutami stawiającymi
na przemysłowe wykorzystanie wodoru
JSW przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
Hydrogen Europe. Skupia ono ponad
100 firm przemysłowych, 68 organizacji badawczych oraz 13 stowarzyszeń,
a należą do niego między innymi Airbus, AlstomAudi, BMW GROUP, General
Motors i Toyota. JSW porozumiała się
też z polskimi producentami, między
innymi z Ursusem, w zakresie dotyczącym wykorzystania wodoru jako paliwa.
RAZEM ALBO OSOBNO. Instalacja do separacji wodoru ma powstać w koksowni
Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, należącej do JSW Koks – spółki z Grupy
Kapitałowej JSW. Spółka starała się
o dofinansowanie w wysokości 70 mln
złotych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na jej budowę. Jej wkład
własny miał wynosić około 30 mln złotych. Jednak NCBiR nie przyznała JSW
dofinansowania. Władze Spółki deklarują, że nieotrzymanie dotacji na ten
cel nie oznacza, że zamierzają odstąpić
od realizacji pomysłu. Nie wykluczają
ponownego złożenia wniosku ani tego,
że instalację do produkcji wodoru wybudują we współpracy z prywatnym
partnerem.•

recyklingowi papieru zmniejsza się skala wycinki drzew.
SZKŁO JEDEN DO JEDNEGO. Szkło ze zużytych butelek jest doskonałym surowcem
wtórnym, ponieważ może być przetworzone na identyczne opakowanie. Jego
ponowne wykorzystanie niesie za sobą
korzyści ekologiczne. Wykorzystanie
stłuczki szklanej ogranicza poziom
emisji dwutlenku węgla i trujących
związków towarzyszących produkcji
szklanych opakowań, wpływa również

Zanieczyszczenie powietrza

Paliwo przyszłości z koksowni
Jastrzębska Spółka Węglowa chce zostać
krajowym liderem w produkcji wodoru.
W jej koksowniach dostępne jest około
75 tys. ton tego gazu rocznie. Planowana instalacja separacji wodoru w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
umożliwiłaby wyprodukowanie około
8 tys. Mg/rok wodoru, co zaspokoiłoby roczne zapotrzebowanie dla ponad
900 autobusów lub 4 tys. samochodów
osobowych napędzanych paliwem wodorowym. Korzystanie w transporcie z wodorowych ogniw paliwowych poprawi jakość
powietrza i przyniesie wiele korzyści, jak
redukcja hałasu i zanieczyszczeń oraz
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
JSW jako największy producent
węgla koksowego w Unii Europejskiej
wytwarza rocznie ponad 3,5 mln ton
koksu. Koksownie będące własnością
Grupy Kapitałowej JSW mają potencjał
sięgający 72 tys. ton wodoru rocznie.
Spółka zauważyła atrakcyjność gazu
koksowniczego – obok koksu głównego
produktu procesów koksowniczych –
który zawiera około 55 proc. wodoru.
Wiele międzynarodowych organizacji
traktuje wodór jako paliwo przyszłości
– ze względu na krótki czas tankowania
i daleki zasięg samochodów i autobusów napędzanych ogniwami paliwowymi. Jest to też czyste paliwo, ponieważ
głównym rezultatem jego spalania jest
nieszkodliwa para wodna.
Korzystanie w komunikacji miejskiej
z autobusów zasilanych tym paliwem
pomoże zredukować zanieczyszczenie

W Polsce około 45 tys. osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia powietrza
powietrza, a rozwój infrastruktury
przeznaczonej do tankowania wodoru
wpłynie na polepszenie jakości powietrza w regionach dotkniętych smogiem.
Pojazd nie musiałby być wyposażony
w bardzo ciężką baterię elektryczną, nie
trzeba by się też zajmować jej kłopotliwą utylizacją. Autobus wodorowy spala
jedynie 8 kg wodoru na każde 100 km.
Gaz ten jako nośnik energii może mieć
też o wiele więcej zastosowań – w energetyce, przemyśle i mieszkalnictwie.
WODOROWE SOJUSZE. W 2017 roku Jastrzębska Spółka Węglowa utworzyła

spółkę JSW Innowacje, która pracuje nad
wdrożeniem technologii separacji wodoru o wysokiej czystości z gazu koksowniczego z przeznaczeniem dla ogniw paliwowych. Z gazu tego można separować
wodór o czystości 99,999 proc. dzięki
technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA (Pressure Swing Adsorption).
Używany w ogniwach paliwowych wodór, podczas procesu odwróconej elektrolizy, rozkłada się na protony i neutrony – z pierwszych powstaje prąd, drugie
zamieniają się w parę wodną – jedyny
produkt uboczny spalania. W celu

Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Trzy poprzednie generacje Leona sprzedano w liczbie 2,2 mln sztuk

Podstawę samochodu stanowi platforma koncernu Volkswagena MQB Evo

Informacje motoryzacyjne

Oto nowy Seat Leon
Seat pokazał czwartą generację kompaktowego modelu Leon. – Zainwestowaliśmy ponad 1,1 mld euro w opracowanie
i produkcję nowej wersji, koncentrując
się przede wszystkim na projekcie pojazdu i wyposażeniu zakładów – powiedział
Carsten Isensee, pełniący obowiązki prezesa Seata. Trzy poprzednie generacje
Leona sprzedano w liczbie 2,2 mln sztuk.
Nowa swoją handlową premierę ma mieć
w drugim kwartale roku, wtedy też poznamy szczegóły związane z cennikiem
i terminem wprowadzania samochodu
na kolejne rynki. Dziś kilka zdjęć nowego
modelu i pierwsze informacje techniczne.

hybrydowym plug-in. Dzięki współdziałaniu 1,4-litrowego silnika spalinowego
TSI połączonego z motorem elektrycznym, akumulatora litowo-jonowego
o pojemności 13 kWh i sześciobiegowej
skrzyni biegów DSG samochód osiąga
moc na poziomie 150 kW/204 KM i zasięg elektryczny wynoszący około 60 km
(dane na podstawie testów WLTP).

CZWARTA GENERACJA
KII SORENTO
Podczas salonu samochodowego
w Genewie Kia zaprezentuje czwartą już
generację modelu Sorento. To pierwszy
samochód zbudowany na nowej platformie średniej wielkości SUV. Nowością tej
generacji będzie również pierwsze zastosowanie w tym modelu napędu hybrydowego oraz zaawansowanego systemu
wsparcia kierowców, informatycznego
i rozrywkowego.
Pierwsza generacja samochodu została wprowadzona na rynek w roku
2002. Od tego czasu Kia sprzedała już
ponad 3 mln sztuk tego pojazdu.
DOPŁATY DO AUT
ELEKTRYCZNYCH BĘDĄ NIŻSZE
Rząd zdecydował się na obniżenie
o połowę planowanych dopłat do samochodów elektrycznych. Co prawda
teoretycznie nadal granicą ma być
30 proc. ceny auta, ale kwota nie może

przekraczać 18,75 tys. złotych. Rząd
uznał, że państwo tak wspierające socjalnie najuboższych nie może fundować drogich zabawek bogatym. Z drugiej strony obniżenie poziomu dopłat
ma spowodować, że z funduszy zgromadzonych w Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu będzie mogło skorzystać
więcej osób. Tylko czy będzie chciało?
Ceny samochodów elektrycznych są niezwykle wysokie, zwłaszcza w połączeniu
ze znacznie niższą niż w przypadku aut
spalinowych funkcjonalnością. Chcąc
skorzystać z dopłaty, trzeba kupić samochód kosztujący maksymalnie 125
tys. złotych (taką granicę wyznaczył
rząd), a w większości przypadków (obecnie kilka modeli jest w cenach około
120–125 tys. złotych, dwa są tańsze, ale
kilka znacznie droższych) realnie wydać
na niego ponad 100 tys. złotych.
Rząd uznał, że jednym z powodów
obniżenia wysokości dopłat jest zmiana
cen elektrycznych aut na niższe. Tyle
że to wynik sztucznego obniżenia cen
po to, by zmieścić się w wyznaczonym
limicie. Niektórzy mogą się poczuć trochę oszukani. Podobnie chyba mogą
się czuć ci, którzy w zapowiedziach
rozwoju elektromobilności widzieli
drogę do zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną, a co za tym
idzie także węgiel.

PIOTR MYSZOR
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Podstawę samochodu stanowi platforma koncernu Volkswagena MQB Evo.
W wersji pięciodrzwiowej nowy Seat
Leon ma 4368 mm długości (o 86 mm
więcej w stosunku do poprzedniej generacji), 1800 mm szerokości (o 16 mm
mniej) i 1456 mm wysokości (o 3 mm
mniej). Rozstaw osi wynosi 2686 mm,
czyli o 50 mm więcej niż w trzeciej generacji. Sport Tourer ma 4642 mm długości
(o 93 mm więcej w stosunku do poprzedniej generacji), 1800 mm szerokości
(o 16 mm mniej) i 1456 mm wysokości
(o 3 mm mniej). Rozstaw osi jest identyczny jak w wersji pięciodrzwiowej.
Pojemność bagażnika w wersji pięciodrzwiowej wynosi 380 litrów (identycznie jak w poprzedniej generacji),

a w opcji Sport Tourer – aż 617 litrów
(czyli aż o 30 litrów więcej niż w poprzedniej generacji).
Kierowcy mogą wybrać spośród wielu dostępnych silników spalinowych –
turbodoładowanych, z bezpośrednim
wtryskiem, o mocy od 66 kW/90 KM
do 140 kW/190 KM. Po raz pierwszy
oferta obejmuje jednolitrowe trzycylindrowe silniki TSI (66 kW/90 KM i 81
kw/110 KM) oraz większe, półtoralitrowe
jednostki (96 kW/130 KM i 110 kW/150
KM). Dla najbardziej wymagających dostępny jest dwulitrowy silnik TSI o mocy
140 kW/190 KM połączony ze skrzynią
biegów z podwójnym sprzęgłem.
Nowy Seat Leon został dostosowany
również do dwóch rodzajów silnika wysokoprężnego – dwulitrowych jednostek
o mocy 85 kW/115 KM lub 110 kW/150
KM. Samochód może być również wyposażony w półtoralitrowy silnik TGI (CNG)
o mocy 96 kW/130 KM.
Po raz pierwszy w historii Seat Leon
dostępny będzie także w wersji mild
hybrid (eTSI) korzystającej z instalacji
48 V, która zapewnia jeszcze wyższą
wydajność (1.0 TSI 81 kW/110 KM lub
1.5 TSI 110 kW/150 KM, oba oferowane wyłącznie ze skrzynią biegów DSG).
Jako że elektryfikacja pozostaje jednym
z najważniejszych założeń strategicznych Seata, najnowszy model będzie
można nabyć w wariancie z napędem

Pierwsza generacja samochodu została wprowadzona na rynek w roku 2002

Od tego czasu Kia sprzedała już ponad 3 mln sztuk tego pojazdu
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PERYFERIA

Miasteczko
iłosz w młodości w ogóle się nie uczył
– ani nie sprawiało mu to radości,
a nawet gdy się starał, nie przynosiło
zadowalających rezultatów. Z ledwością
przepychano go z klasy do klasy, choć
matury i tak nie udało mu się nigdy zdać.
Miał w sobie jednak tyle uporu i wiary
w siebie, że można by nimi obdzielić całe
miasteczko.
Pewnego razu zniknął jak kamfora.
Nie pożegnał się z nikim, choć od lat był
nieodłączną częścią grupki miejscowych
chłopaków. Mówiono o tym zniknięciu
różne rzeczy – podobno był ścigany
przez handlarzy narkotyków, inni mieli wersję o kradzieżach samochodów,
łączono go nawet z jedną z najbardziej
nikczemnych działek przestępczych –
handlem ludźmi. W sennym miasteczku,
w którym niewiele się działo, a niebieskie buty kioskarki na niedzielnej mszy
były szeroko komentowane, zniknięcie
Miłosza i opowieści o nim traktowano
niemal jak dobry kryminalny serial.
Można więc łatwo się domyślić, że gdy
wrócił po niemal dziesięciu latach, plotki wybuchły na nowo. A wrócił w stylu,
który nie mógł pozostać niezauważony
– w wymuskanym, sportowym samochodzie, w modnych ciuchach, odchudzony
i opalony. I bardzo wielkomiejski. I mimo
że wyglądało na to, że miał zostać na dłużej, z nikim z dawnych znajomych się nie
kontaktował. Zamieszkał w domu swojej

matki, na uboczu, z którego niemal nie
wychodził. Wyjeżdżał jednak regularnie,
wracając zawsze po nie więcej niż dwóch
tygodniach.
Niedługo później po miasteczku
zaczęli kręcić się inni ludzie, których
nigdy wcześniej tu nie widziano. Podobno chcieli wykupić jakieś ziemie, ktoś
mówił, że kogoś śledzą… Choć pozornie
nic nie wskazywało na jakiekolwiek konotacje z Miłoszem – mieszkańcy wiedzieli swoje. Pojawienie się obcych ludzi
w garniturach niedługo po jego powrocie musiało mieć z tym związek.
Łączono z nim też dziwną chorobę,
z którą urodził się synek nauczycielki,
ewidentnie nieznaną i z daleka – a nie
wiadomo przecież, gdzie włóczył się
Miłosz przez lata, więc mógł przyciągnąć do miasteczka jakieś nowe wirusy. Mieszkańcy próbowali wypytywać
o szczegóły jego mamę, ale kobieta nie
chciała nic mówić i wszystkich zbywała. I może dobrze, bo niedługo później
gruchnęła lawina spiskowych teorii.
Zaczęło się od porysowanej karoserii
Miłoszowego samochodu, wybitych okien
i mniejszych nieprzyjemności. Lokalna
policja rozkładała ręce. Wtedy jednak
pojawiły się pierwsze pogróżki. Machina
się napędzała, a Miłosz obwiniany był
o sprowadzenie na miasteczko jakiegoś
przekleństwa. Sytuacja zmieniła się, gdy
wyszło na jaw, że panowie w garniturach

nie byli żadnymi kryminalistami, tylko
finansistami, szukającymi odpowiednich
nieruchomości inwestycyjnych na zbudowanie hotelu, niewielkiego spa i restauracji. Wtedy całe miasteczko odsunęło
na bok wyszukiwanie mniejszych i większych nieszczęść oraz przypisywanie ich
Miłoszowi, a skupiło się na możliwościach,
jakie mogą im przynieść nowe i niespodziewane inwestycje. Niby mieli niedaleko
w góry, kilka kilometrów dalej było fajne
jezioro, ale odkąd nowa główna droga
omijała miasteczko, turystyka praktycznie
umarła. Gdy jednak ekscytacja nowym
potencjalnym losem miejscowości sięgnęła zenitu – niespodziewanie okazało się,
że inwestor się wycofał. Wtedy nikt nie rozumiał powodów takich nagłych decyzji.
Wyszły one na jaw dość szybko, a były związane z wyprowadzką

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

Byłam niedawno w teatrze, ale to żadne „wow”, bo zdarza mi się to kilka razy
w roku. Dawno się jednak tak nie wkurzyłam. Zirytowały mnie pośladki podane
do ucałowania.
Dotarcie do fotela staje się sztuką
samą w sobie. Przybytki sztuki projektowane były na inne niż dziś gabaryty i sposoby zachowania amatorów artystycznych wrażeń. Przekonała mnie o tym
czteroosobowa rodzina, która na spektakl
się spóźniła. Wyszli z założenia, że skoro mają bilety na miejsca mniej więcej
w środku sali, to one im się po prostu
należą niezależnie od okoliczności. Oniemiałam, gdy zobaczyłam przed sobą zad
wielkości miednicy na ogromne pranie.
Nie miałam ochoty całować wdzięków
jegomościa, więc wstałam, wciągnęłam
brzuch i powietrze, przemieniając się
we wściekły plasterek. Największy osobnik był taranem dla pozostałej trójki spóźnialskich, którzy podążali za nim w identycznym szyku. Osoby w kilku rzędach,
chcąc nie chcąc, musiały skoncentrować
uwagę na ich pupach. Dobrze, że chociaż
odpuścili aktorom i nie domagali się krzykiem ponownego rozpoczęcia spektaklu,
bo przecież stracili około 10 minut, a mieli za cały zapłacone.
Gdy nie jesteśmy dygnitarzami, na których czeka się z rozpoczęciem przedstawienia, aż będą łaskawi zająć swoje
miejsca, warto zachować klasę w przybytkach kultury. A zatem spóźnialskim
nie wypada przepychać się do swojego
fotela. Powinni poczekać przy drzwiach

ZDROWIE
INUSE EXPERIENCE

Pośladki w teatrze

z miasteczka mamy Miłosza. Okazało
się bowiem, że to właśnie on był tym
tajemniczym inwestorem. Tuż po swoim wyjeździe, do którego namówiła go
mama, zamieszkał u jej serdecznego
przyjaciela, znanego wiedeńskiego
cukiernika. Słabość do wałęsania się
z kolegami zamienił w słabość do eleganckich deserów, w których szybko się
wyspecjalizował, by po dziesięciu latach
dobrych decyzji i inwestycji wyrobić
sobie rozpoznawalną markę, pozycję
i zarobić bardzo przyzwoite pieniądze.
Zapomniał jednak, że niektóre rzeczy,
miejsca i ludzie są tak do szpiku przegnili i zniszczeni, że nie warto w nie
inwestować ani czasu, ani pieniędzy.
Dlatego zamiast wracać w rodzinne
strony, jak planował, postanowił namówić mamę do przeprowadzki. •

Przechodząc do swojego miejsca, pokazujmy
siedzącym swoje oblicze, a nie zadek.
na przerwę lub dogodny moment bądź zająć pierwsze wolne krzesło. Przechodząc
do swojego miejsca, pokazujmy siedzącym swoje oblicze, a nie zadek. Telefony
wyłączamy przed wejściem na salę, żeby
nas nie kusiło robienie zdjęć, odbieranie
połączeń lub sprawdzanie na Facebooku,
co ciocia Basia miała dziś na kolację.
Do nagminnych gaf po spektaklach
czy koncertach należą wyścigi do szatni.
Co mniej okrzesani zrywają się z foteli
przed zapaleniem świateł, żeby zająć
pierwsze miejsca do odbioru płaszczy.
Irytujące bywają też pogaduchy w trakcie widowiska lub owacyjne oklaski zagłuszające artystów. Na opinie i aplauz
jest czas w przerwach oraz po zakończeniu widowiska. W sytuacjach awaryjnych, na przykład napadu kaszlu, należy
jak najdyskretniej opuścić salę. Podczas
wydarzeń artystycznych, podobnie jak
w codziennym życiu, obowiązuje zasada:
nie czyń drugiemu, co dla ciebie niemiłe.

JOLANTA TALARCZYK

Jak żyć
z chorobą Crohna
Choroba Leśniowskiego-Crohna należy
do przewlekłych nieswoistych zapaleń
jelit. Najczęściej zapadają na nią osoby
między 15. a 30. rokiem życia, choć jej objawy mogą wystąpić też w wieku 60–80 lat.
Im młodszy wiek zachorowania, tym bardziej agresywny przebieg choroby – ból
brzucha, biegunka i gorączka. Powodujeona dyskomfort związany z przemieszczaniem się treści pokarmowej, a nieleczona
może doprowadzić do niedrożności jelit.
W Polsce cierpi na nią nawet około 40 tys.
osób. Należy do chorób nawracających –
jej objawy okresowo nasilają się i słabną.
JAKIE OBJAWY MA CHOROBA? Choroba
Crohna z reguły nie daje objawów na samym początku. Mogą pojawić się bóle
brzucha (z prawej strony, na wysokości
biodra), biegunka i wzdęcia. Następuje
utrata masy ciała. Chorzy odczuwają
osłabienie i mają stany gorączkowe.
Mogą też pojawiać się stany zapalne
w innych częściach organizmu, jak powikłania skórne (rumień guzowaty), zapalenie stawów lub zapalenie tęczówki.
Jeśli odczuwamy nasilenie objawów,
zwłaszcza biegunkę, brzuch jest wzdęty,
a towarzyszy im gorączka powyżej 38°C,
należy iść do lekarza.
CZY CHOROBA GROZI POWIKŁANIAMI?
W wyniku braku leczenia choroby
Leśniowskiego-Crohna może dojść
do powikłań polegających na zwężeniu,
a w rezultacie niedrożności jelit. Mogą
też powstawać pojedyncze lub mnogie
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przetoki (najczęściej między jelitem
cienkim a kątnicą), ropnie, zapalenie
otrzewnej oraz krwawienia z przewodu
pokarmowego. Konsekwencją choroby
jest często niedokrwistość z niedoboru
żelaza, niedożywienie, a czasem osłabienie organizmu.
JAK LECZYĆ CHOROBĘ CROHNA? To choroba przewlekła, więc jej leczenie polega głównie na łagodzeniu objawów.
Leczenie jest długotrwałe i polega –
oprócz leczenia farmakologicznego –
na oszczędzającym trybie życia, a także
leżeniu w łóżku w okresie zaostrzeń.
Należy eliminować stres, rzucić palenie
tytoniu, unikać stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, których
efektem ubocznym są owrzodzenia
w przewodzie pokarmowym. Leczenie
farmakologiczne obejmuje stosowanie
glikokortykosteroidów, jak prednizon
czy hydrokortyzon – w cięższych postaciach choroby. Przy łagodniejszych
stanach choroby – sulfasalazynę i mesalazynę. Czasami w chorobie Leśniowskiego-Crohna konieczne jest operacyjne
usunięcie zmian, które jednak wiąże się
z dużym ryzykiem powikłań, dlatego
wykonuje się je rzadko. •
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
CZAS KARNAWAŁU
Nagrodę wylosował: JAROSŁAW KORBECKI.

PIWO PRZEZ WIEKI

Koronawirus zarazi branżę piwną?

Od 18 stycznia, czyli dnia, w którym
do mediów na całym świecie przebiła się
informacja o wirusie z Wuhan, w wyszukiwarce Google ludzie zaczęli gwałtownie wpisywać hasła takie jak „beer virus”
„corona beer virus” czy „beer coronavirus”. Ten pierwszy jest najpopularniejszy. Wielką liczbę tych zapytań widać
w danych Google Trends. Wielu internautów obawia się, że meksykańskie
piwo Corona może mieć jakiś związek
z epidemią, która wybuchła w Chinach
i rozprzestrzenia się po świecie. Najwięcej zapytań tego rodzaju wpisywali ludzie w Kambodży, Portugalii i Czechach.
Między 18 a 26 stycznia 2020 roku światowy wzrost wyszukiwań hasła „beer

virus” wyniósł 744 proc., „corona
beer virus” – 2300 proc., a „beer
coronavirus” – ponad 3200 proc.

piwa Corona pochodzi od łacińskiego „corona”, znaczącego
koronę lub wieniec, które symbolizują władzę monarchii. Koronawirus natomiast otrzymał swój
przydomek z powodu swojego wyglądu
– na jego powiększeniu pod mikroskopem widać wypustki przypominające
koronę słoneczną.

ŻART CZY SPISEK?
Piwo z Meksyku i wirus z Wuhan nie
mają ze sobą oczywiście nic wspólnego
i wypicie butelki Corony nie spowoduje, że zarazimy się chorobą z Chin. Nie
wiadomo, skąd wziął się tak gwałtowny
wzrost wyszukiwania tych haseł. Jedna teoria mówi, że głównym powodem
są żartobliwe memy w internecie, które
w obrazkowej formie łączą ze sobą dwie
nazwy. Według drugiej teorii ludzie nie
wierzą w oficjalne komunikaty chińskich władz dotyczących źródła wirusa
i węszą spisek, a przez przypadek ich podejrzenia padły na znaną na całym świecie markę piwa. Tymczasem w rzeczywistości nazwa słynnego meksykańskiego
ARCHIWUM

Pochodzący z Chin wirus 2019-nCoV
może mieć wpływ na branżę piwną nie
tylko na Dalekim Wschodzie, ale również
w Europie. Producenci piwa, których część
przychodów pochodzi z Dalekiego Wschodu, jak Carlsberg Group (28 proc. łącznych
przychodów z Azji), mogą spodziewać się
gorszych wyników finansowych. W konsekwencji ograniczeń w podróżach i kwarantanny zastosowanej w celu powstrzymania infekcji spodziewany jest spadek
spożycia piwa, który uderzy w kwartalne
zyski koncernów.. Eksperci twierdzą, że jeśli koronawirus miałby podobny przebieg
jak zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w 2003 roku, to spadek zysków
firm może być znaczący, ale krótkotrwały.
Do zamieszania na rynku piwa dokładają się też konsumenci, dla których nazwa
jednej popularnej marki brzmi podejrzanie podobnie do szerzącego się na świecie wirusa…

W 2019 ROKU PRZYROST NATURALNY W POLSCE BYŁ
NAJSŁABSZY OD CZASÓW DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ – WYNIKA Z DANYCH GUS. Wstępne liczby
wskazują, że w ubiegłym roku zmarło 410 tys. osób, a urodziło się 375 tys.
Taka liczba urodzin jest zbliżona do najsłabszych odczytów od czasów wojny.
W ogólnym rozrachunku mieszkańców
kraju jest o 35 tys. mniej niż rok temu.
Według najbardziej prawdopodobnego scenariusza z wyliczeń ONZ wynika,
że populacja Polski w 2050 roku będzie
wynosić poniżej 33 mln osób, a w 2100
roku około 24 mln osób.
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AKCJE CORONY BĘDĄ
ZNIŻKOWAĆ?
Skojarzenia klientów mogą jednak negatywnie wpłynąć na sprzedaż
meksykańskiego piwa. Według portalu Business Insider powiązanie marki
Corona ze śmiertelnym wirusem nie
wpłynęło dotąd na kurs akcji jej właściciela. Jednak The New York Times
przypomina, że w historii już zdarzało
się, że podobieństwo nazwy jakiegoś
produktu do nazwy choroby negatywnie
wpływało na jego sprzedaż. Przykładowo, do takiej sytuacji doszło w latach
osiemdziesiątych XX wieku, kiedy na łeb
na szyję spadła sprzedaż marki cukierków Ayds, których nazwa przypominała
AIDS, czyli chorobę wywoływaną przez
wirusa HIV.
Mimo medialnego zamieszania
browar Corona Extra wyraża nadzieję,
że klienci nie będą wiązać piwa ze śmiercionośnym koronawirusem z chińskiego
Wuhan i nie przestaną kupować swojego
ulubionego piwa. Przedstawiciele producenta Corony – Constellation Brands
– są przekonani, że konsumenci rozumieją, że wirus nie jest powiązany z ich
działalnością.
MAREK KOWALIK

INFLACJA 3,4 PROC. ZANOTOWANA W GRUDNIU 2019
ROKU BYŁA NAJWYŻSZA OD PAŹDZIERNIKA 2012
ROKU. Analitycy przewidywali, że inflacja nie przekroczy 3 proc., ale mieliśmy
przyspieszenie wzrostu cen i wszystko
wskazuje na to, że będzie ono kontynuowane na początku roku. Prognozy
wskazują, że dojście inflacji do 4 proc.
jest nieuniknione. Od 1 stycznia mamy
podwyżkę akcyzy na alkohol i tytoń,
co daje ich wyższe ceny. W górę poszła
energia dla gospodarstw domowych.
Drożeją też usługi, w ujęciu rocznym
o 6,4 proc. Od stycznia o 15,6 proc. poszła w górę płaca minimalna. To również powoduje koszty dla firm. Być może
w drugiej połowie roku inflacja nieco
spowolni.

POLACY CORAZ CZĘŚCIEJ SIĘGAJĄ W SKLEPACH
PO PRODUKTY BIO. Z badania IQS, które
przytacza Rzeczpospolita, wynika, że takich produktów nie kupuje tylko 14 proc.
ankietowanych, za to 68 proc. chętnie
po nie sięga, jednak nie robi tego często, ponieważ ich na to nie stać. Mimo
to oferta produktów bio w sklepach
szybko rośnie. Najczęściej wybieramy
z niej warzywa i owoce, jaja, nabiał oraz
bakalie i nasiona. Konsumenci traktują
produkty ekologiczne jako zdrowsze,
naturalne, mające prosty skład, więcej
witamin i jednocześnie wysoką jakość.•
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