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– Tego kryzysu nie można
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PANDEMIA. Skorzystaj z pomocy psychologa

Stres i hejt

Koniec czeskiego mitu?

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.

STRONA 4

Wieża laparoskopowa
dla szpitala

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może stanowić
dodatkowe obciążenie dla zdrowia psychicznego każdego człowieka. Trudne i niespodziewane
zdarzenia często wymagają uruchomienia ogromnego potencjału adaptacyjnego i odnalezienia się
w nowej rzeczywistości. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia aktywują się mechanizmy obronne,
których skutki mogą negatywnie i destrukcyjnie oddziaływać zarówno na pojedynczego człowieka, jak
i całe grupy społeczne. Nasilony lęk, strach, panika i trudne emocje mogą przełożyć się na zawodowe
i osobiste dramaty. Spółki górnicze starają się zapewnić wsparcie psychologiczne swoim pracownikom
i ich rodzinom.

DAWID LACH / JSW SA

WIĘCEJ NA S. 6–7

Dar, który pomoże w wykrywaniu
raka prostaty.



STRONA 5

Od JSW i Caritas Polska
30 nowoczesnych respiratorów
Wzmocnienie zaplecza medycznego śląskich szpitali.



STRONA 5

Zapewnijmy bezpieczeństwo
energetyczne
List otwarty Izabeli Kloc do Fransa
Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.
STRONA 8

Golf GTI po raz ósmy

Informacje motoryzacyjne.
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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

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Gotowi do odmrożenia

J

astrzębska Spółka Węglowa stawia czoła kryzysowi.
Stawia także czoła fali zakażeń. Jest pod presją hejtu,
który płynie ze wszystkich stron. To pomyje wylewane
na górników i ich rodziny. Mimo tych przeciwności
firma radzi sobie nieźle. Mimo załamania rynku i straty
prawie 209 mln złotych w pierwszym kwartale JSW
osiągnęła dobre wyniki produkcji. Czytałem opinie
o tym, że wynik po pierwszym kwartale to dramat.
Możliwe, że dramat. Jednak nie ma w tym nawet
odrobiny winy załogi ani zarządu Spółki. W momencie,
kiedy na rynku węgla koksowego i koksu pojawiły
się sygnały ożywienia, świat opanowała pandemia.
Przemysł się zatrzymał. Jak zwykle najboleśniej
odczuły to spółki surowcowe, w tym JSW.

Z

ahamowanie aktywności gospodarczej, osłabienie
popytu na stal, spadek produkcji stali skutkowały
mniejszym zapotrzebowaniem na surowce
do jej produkcji w marcu i kwietniu. Spodziewamy się
w najbliższych tygodniach ożywienia gospodarczego,
widocznego w pierwszej kolejności w sprzedaży
koksu. Co ważne, w tym trudnym czasie utrzymujemy
dostawy i realizujemy wszystkie zamówienia zgodnie
z zawartymi kontraktami – powiedział w czasie
konferencji wynikowej Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu JSW.

T

o ważna informacja. Jastrzębska Spółka Węglowa
nawet wtedy, gdy są ciężkie warunki, jest godnym
zaufania dostawcą. W pierwszym kwartale br. kopalnie
JSW wydobyły około 4,1 mln ton węgla – o 4,4 proc.
więcej niż w poprzednim kwartale. Przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych
osiągnęły wartość 918,1 mln złotych. Znacznie wyższa
była produkcja koksu, która wyniosła 0,8 mln ton –
21 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wszyscy
mamy nadzieję, że gospodarka europejska i światowa
w końcu ruszą, że zacznie się odmrażanie. To,
na co Spółka miała wpływ, zostało zrobione, aby szybko
włączyć się w ten proces. •

Energetyka nie chce węgla
FELIETON

Miały bez normy,
czyli droższe grzanie
O ile nie dojdzie do zmiany rozporządzenia dotyczącego
norm jakościowych paliw stałych, od 1 lipca tego roku nie
będzie można sprzedawać miałów węglowych odbiorcom
wykorzystującym małe urządzenia o mocy poniżej 1 MW.
Obecna norma obowiązuje do 30 czerwca br. Gdy jej nie
będzie, sprzedaż stanie się niemożliwa.
Patrząc na stan środowiska i kominy podtruwające
okolice, należy temu przyklasnąć. Jedno stare palenisko
przy mało umiejętnym paleniu może spokojnie zakopcić pół osiedla. Ponadto odejście od miałów poprawi też
wygodę użytkowników i zmniejszy pylenie przez nich.
Gorzej ze stroną ekonomiczną. Jak wylicza Izba
Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla, cytowana
przez wnp.pl, roczne zużycie miału węglowego w kraju
to ponad 7 mln ton. Przy cenie rzędu ponad 500 złotych
za tonę (luz) do 700 złotych (worki) jego rynek wart jest
rocznie około 5 mld złotych. Chodzi o gospodarstwa
indywidualne oraz o sektor małych i średnich przedsiębiorstw, dysponujących ponad 20 tys. urządzeń
grzewczych. Przy czym sprzedawcy nie podają, ile
miałów pochodzi z polskich kopalń, a ile z importu.
Stosunkowo najprostsze jest zastępowanie miałów
groszkami. Jednak oznacza ono wzrost ceny za tonę
do – zależnie od lokalizacji – ponad tysiąca złotych.
Nie wiadomo też, o ile podniosą ceny sprzedawcy detaliczni, gdy odpadnie tańszy produkt konkurencyjny.
Ponadto czas jest dość niefortunny. Podwyższenie
ceny opału nastąpi w trakcie kryzysu gospodarczego
wywołanego przez pandemię. Pierwszym, co odczują
kupujący, będą jesienne ceny upraw ze szklarni. Drugim – koszty grzania zimą. 
ZK

K

onsekwentnie zwiększamy udział węgla
koksowego w całkowitym wydobyciu węgla
w naszych kopalniach. Od kilkunastu miesięcy
węgiel energetyczny blokuje nasze zwały. Nie zanosi
się na to, aby sytuacja radykalnie się zmieniła.
Świadczą o tym oficjalne dane i kolejne koncepcje
energetyczne wcielane w życie. W 2019 roku
polskie elektrownie zużyły o ponad 3 mln ton węgla
kamiennego mniej niż rok wcześniej. To najmniej
od 30 lat, choć mamy znacznie potężniejszy przemysł
i większe zużycie energii. Mniej węgla zużywa sektor
komunalno-bytowy. W dodatku wszystko wskazuje
na to, że zapotrzebowanie na węgiel energetyczny
w następnych latach wcale nie wzrośnie. Może jedynie
się zmniejszać, bo energetyka nie chce węgla. W tym
roku w Kozienicach, gdzie działa największa w Europie
elektrownia korzystająca z węgla kamiennego, odbyła
się wielka feta z okazji odchodzenia od węgla na rzecz
gazu. Polska Grupa Energetyczna od dawna reklamuje
się jako firma, która inwestuje w zielone źródła energii.
Nie powstanie elektrownia węglowa Ostrołęka C.
Energetycy głośno mówią o tym, że inwestycje w nowe
bloki węglowe lub kompleksowe modernizacje
istniejących nigdy się nie spłacą. Mało tego – instytucje
finansowe nie chcą pożyczać pieniędzy na takie
inwestycje. Doszło do tego, że został opracowany
system kar dla firm, które mają tak zwane brudne
aktywa. Jeśli któraś z nich ma zbyt duży udział
węgla w wytwarzaniu końcowego produktu, też nie
dostanie kredytów. Na domiar złego do bankierów
przyłączyli się najwięksi ubezpieczyciele. Albo nie chcą
ubezpieczać niczego, co ma związek z węglem, albo
proponują koszmarnie wysokie stawki.

B

iorąc to wszystko pod uwagę, polityka
zmniejszania wydobycia węgla energetycznego
na rzecz węgla koksowego jest jedynym sposobem
na zminimalizowanie skutków antywęglowej krucjaty.
W ten sposób umacniamy swoją pozycję producenta
•
surowców do wytwarzania stali. 

FELIETON

PIXABAY

Trzecia strona tęczy
W Irlandii na końcu tęczy siedzieć ma skrzat posiadający wiedzę o miejscu zakopania garnka ze złotem. Wystarczy do niego dotrzeć i wydobyć od skrzata-leprechauna tę informację.
Na jednym końcu naszej tęczy siedzą ludzie wierzący, że jeśli do środy można było nie nosić maseczek, a od czwartku trzeba pod groźbą kary, to znaczy,
że w nocy stało się coś, o czym wiedzą wydający takie
polecenie. Że przepędzono w dwa tygodnie wirusa
z lasów i parków. Że utrudnienia pod sklepami, komplikujące życie tym, którzy normalnie pracowali, były
niezbędne dla uchronienia niepracujących. Oraz że jeśli
TVP mówi o świecie patrzącym z podziwem na Polskę,
gdzie procentowo jest mniej zarażeń niż gdzie indziej,
to właśnie dlatego, że jesteśmy świetni.
Na drugim końcu mamy programowych olewaczy,
wyśmiewaczy i abnegatów. Uważają, że cokolwiek byśmy robili, i tak już prawie wszyscy mamy tego wirusa,
a wszystko zależy tylko od odporności organizmów.
Większym problemem są pomijane w mediach śmierci
w efekcie wszelkich innych schorzeń. Z definicji odrzucają wiarę w telewizję i radio.
W środku tak zwana większość – niemająca rzetelnych informacji (bo skąd?), pacyfikowana nakazami

wydawanymi podczas konferencji prasowych, rozwijanymi przez dowolną interpretację funkcjonariuszy
policji i sanepidów. Większość obejmująca komika popisującego się osłoną na twarz z papierowego ręcznika,
spinaczy i gumek, jak też ludzi zakładających maseczki
tylko na usta, czytających bez zrozumienia, kiedy wymieniać te osłony i jak je odkażać, ekspedientki odmawiające wpuszczenia do sklepu klienta bez rękawiczek,

których sklep nie zapewnia, choć w telewizji mówią,
że zapewnia.
Docierając do którejś z tych końcówek tęczy, znajdziemy tam podobno wiecznie niedospanego ministra
od zdrowia, mającego – chce się wierzyć – wiedzę, kiedy
skończy się chaos, w którym układamy sobie życie.
Gorzej, jeśli okaże się, że nie ma go tam, bo przeniósł
się już na niewidoczny dla nas koniec trzeci.
ZK
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Rozmowa ze ZDZISŁAWEM BIKIEM, prezesem FASING SA

Tego kryzysu nie można porównać
z żadnym poprzednim
FASING

NOWY GÓRNIK: Jak FASING przygotował się do minimalizacji zagrożenia
koronawirusem?

ZDZISŁAW BIK: – Aby zminimalizować zagrożenie zarażeniem koronawirusem,
wprowadziliśmy w swoich spółkach niezbędne reżimy higieniczne oraz tam,
gdzie to możliwe, formy pracy zdalnej.
Zarząd skoncentrował się na ochronie
pracowników, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Często
spotykam się z pytaniem: „Czy nasze
transakcje są bezpieczne?”. Ponieważ
eksport jest przeważającym źródłem naszych dochodów, w celu zabezpieczenia
należności FASING korzysta z różnych
narzędzi ubezpieczeń transakcji.

FASING jest ważnym graczem na rynkach
globalnych. W jakim stopniu pandemia
wpływa na jego sytuację? Firma jest w nielicznej grupie polskich przedsiębiorstw,
które rozwijały swoją działalność w Chinach. Jak bardzo pandemia utrudniła kontakty z chińskim górnictwem?
– Od końca 2019 roku sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Z naszych produktów korzystają odbiorcy
w 48 krajach i w każdym z nich sytuacja jest inna. Na przykład w Chinach,
w pierwszych dwóch miesiącach 2020
roku, odnotowaliśmy znaczący spadek zamówień, a więc i przychodów.
Przez około trzy miesiące nie było
również możliwości wysyłki towarów
do tego kraju. Od marca jednak zamówienia i kontrakty rosną. Kontrahenci
często zgłaszają zapotrzebowanie z krótkim terminem realizacji. Dzięki naszym
możliwościom produkcyjnym, wznowieniu możliwości dostaw oraz temu,
że mamy dwie spółki zlokalizowane
w Chinach oraz posiadamy tam magazyn
naszych wyrobów gotowych, możemy
sprostać temu zapotrzebowaniu.
Na innych rynkach, w tym w Europie,
obserwujemy diametralną zmianę sposobu organizacji pracy naszych odbiorców,
w tym komunikacji. Wielu z nich przeszło
na formę pracy zdalnej. Jednak nawet
w tak dotkniętych pandemią obszarach
jak we Włoszech czy w Hiszpanii nie odnotowaliśmy znaczącego spadku poziomu składanych zamówień. W USA sektor

górniczy, uznany za kluczowy, również
funkcjonuje bez przestojów. Prowadzimy
kontakty zdalnie. Na pewno przeszkadza
fakt, że nie możemy odbywać podróży
służbowych, które były codziennością
w naszej obsłudze eksportowej. Mimo
wszystko jesteśmy w podobnej sytuacji jak inne spółki w naszym sektorze,
to znaczy obserwujemy spadek obrotów,
a trwająca pandemia powoduje, że nie
jesteśmy w stanie jednoznacznie prognozować, jak będą wyglądały nasze rynki
zbytu w perspektywie kolejnego roku.

Napływa wiele dramatycznych informacji
z części polskich spółek górniczych. Czy
pańskim zdaniem górnictwo ma szansę
przetrwać kryzys wywołany pandemią?
– Przeszliśmy już niejeden kryzys
w polskim górnictwie. Jednak tego obecnego, znajdującego się dodatkowo w centrum pandemii, nie można porównać
z wcześniejszymi. Dziś mamy bardzo
wiele znaków zapytania. Słyszymy o planach zamykania kopalń czy o bardzo
głębokiej restrukturyzacji – znacznie
większej niż tej planowanej w latach
2014–2015. W przypadku pandemii
nie wiemy, które kopalnie przetrwają.
Trzeba pamiętać, że kopalni nie można
zamknąć tak sobie z dnia na dzień, a potem, jak gdyby nigdy nic się nie stało,
ponownie jej otworzyć, jak na przykład
hurtownię. To jest zakład, który musi
być w ruchu, aby żyć, a stopniowe ograniczanie jego funkcji prowadzi po prostu do jego likwidacji. Dlatego uważam,
że poprzednie kryzysy i obecny kryzys
są nieporównywalne. To właśnie wśród
firm zaplecza górniczego budzi dużą
niepewność co do przyszłości. W związku z tym podpisaliśmy się pod apelem
do premiera o wsparcie dla sektora zaplecza górniczego.
Czy świat po pandemii będzie taki sam jak
przed nią? Do tej pory wymiana handlowa i szlaki komunikacyjne były podstawą
globalnej gospodarki. Czy może nastąpić
odwrót od globalizacji? Czy FASING odczuwa kłopoty logistyczne?
– Jak wspomniałem, przez około trzy
miesiące, kiedy epicentrum pandemii
znajdowało się w Chinach, wstrzymane
były wszystkie możliwości dostaw. Biorąc pod uwagę czas, który potrzebujemy na zamówienie surowca, realizację
zamówienia i samą dostawę, stanowiło
to znaczącą przeszkodę. Na szczęście dostawy zostały ponownie uruchomione,
a ponadto posiadaliśmy wyroby w magazynie w Chinach, dzięki czemu zdołaliśmy sprostać pierwszym zamówieniom,
które spłynęły po polepszeniu się sytuacji
w tym kraju. W innych państwach nie
pojawiły się na razie aż takie obostrzenia.
Niemniej jednak zdecydowanie stoimy na rozdrożu nowej normalności. Ponieważ jednak pandemia jeszcze trwa,
chyba nikt nie jest obecnie w stanie
powiedzieć, jak będzie wyglądał świat
za parę miesięcy. Niepewność przyszłości

dyktuje nam na pewno konieczność koncentracji na naszych kluczowych rynkach
zbytu, ale też potrzebę dywersyfikacji
sektorowej oraz wprowadzanie dodatkowych form zabezpieczeń transakcji.

Chińczycy słowo „kryzys” i „szansa” wymawiają tak samo. Czy pańskim zdaniem
kryzys wywołany pandemią może stworzyć
nowe szanse?
– Kryzys to dobry czas na restrukturyzację firmy na różnych płaszczyznach. Możemy zweryfikować ponoszone koszty z tytułu działalności
i na przykład przenosić ich środek ciężkości z kosztów ponoszonych na wyjazdy handlowe na inwestowanie w innych
obszarach firmy. To też dobry moment
na weryfikację, jak rozwinięta jest firma pod względem organizacyjnym, oraz
ocenę potrzeby zwiększenia poziomu
cyfryzacji poszczególnych procesów.
Jakiej pomocy oczekuje FASING, aby szybko stanąć na nogach po pandemii?

– Oczekujemy długofalowego wsparcia ze strony rządu dla firm zaplecza
górniczego. Teraz, jak nigdy, jest ono potrzebne w postaci konkretnych narzędzi.
Przede wszystkim zależy nam na jasnej
polityce wobec górnictwa. Chcemy wiedzieć, co będzie dalej z tą branżą. Większe firmy pewnie dadzą radę przetrwać
dwa, może trzy miesiące. Dla tych mniejszych każdy dzień jest walką o przetrwanie. Dlatego istotne jest, żebyśmy wiedzieli, czego możemy się spodziewać
w następnych tygodniach. Niewątpliwie
liczymy też na większą możliwość skorzystania z tarczy antykryzysowej. Dziś
widać, że im firma się lepiej stara, to tym
gorzej dla niej w kwestii pomocy ze strony państwa. W wielu przypadkach firmy
zaplecza górniczego sięgają już po swoje
zaskórniaki, żeby nie ograniczać zatrudnienia czy produkcji. Wiadomo, że tych
środków w pewnym momencie zabraknie. Tym bardziej że wiele nich bazuje
tylko i wyłącznie na rynku polskim.
Rozmawiała HANNA KRZYŻOWSKA
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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PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SILESIA

Podstawowym powodem, dla którego polskie kopalnie węgla kamiennego nie mają
szans na stanie się rentownymi, miał być
sposób zarządzania nimi: mało fachowy,
podporządkowany bieżącym potrzebom
politycznym zamiast rozwojowi zakładów.
W nakręcaniu takiej opinii przodowali niektórzy związkowcy z radością pokazujący
wszystkie błędy kierownictwa i ich fatalne
następstwa.
Dla kontrastu – przykładem mądrze
prowadzonego zakładu miało stać się
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia z Czechowic-Dziedzic. Dziesięć lat temu Czesi,
ze wsparciem organizacji związkowych,
odkupili praktycznie splajtowaną kopalnię od Kompanii Węglowej.
Zakład miał też być wzorem (niezachodzącej nigdzie indziej) niemal idealnej współpracy związków z kierownictwem firmy. Krótko mówiąc – gdy
trzeba, to można. A związki potrafią nie
tylko żądać i protestować, ale też przejść
do efektywnej współpracy, jeśli widzą
jej sens, cel i wyjaśnione im są kolejne
działania, które zaakceptują.

NIE IDYLLA, ALE…
Trudno mówić o idylli, jednak partnerskie, pozytywne stosunki utrzymały
się tam prawie dziesięć lat. Przy okazji
zatrudnieni w tym zakładzie górnicy
mniej niż gdzie indziej narzekali na organizację pracy.
Kopalnia pracowała, inwestowała
w swoje funkcjonowanie, czyli robiła to,
do czego jest powołany każdy normalny
zakład produkcyjny. Zawirowania właścicielskie i finansowe problemy grupy
w Czechach odbijały się na Silesii w stopniu bardzo ograniczonym.
Problemy zaczęły pojawiać się
w roku 2019. Nie dotyczyły samego wydobycia, lecz podstawowego pytania
każdego producenta – co robić z tym,
co wytworzył. Zmniejszające się zapotrzebowanie na węgiel po obu stronach
granicy, obciążenia opłatami za używanie węgla do podstawowego celu jego

PGSILESIA

Koniec czeskiego mitu?
wykorzystania, czyli jako nośnika energii,
uderzyły w górnictwo nie tylko w Polsce.
Efekt stosunkowo ciepłej zimy został
wzmocniony przez obecną pandemię. Jej
rezultatem okazał się spadek zapotrzebowania na energię elektryczną praktycznie w całej Europie.

POD PEWNYMI WARUNKAMI
Pierwszym niespodziewanym ruchem czeskich właścicieli Silesii stało
się zapewnienie, że utrzymają zakład
do końca roku 2021 pod warunkiem
ograniczenia wynagrodzeń średnio
o 10 proc. Wobec ogłoszonych wówczas 20 proc. (bez określania terminu)
w sąsiadującym Tauronie Wydobyciu
oraz przepychanek o podobne działanie
w PGG pigułka nie wydała się zbyt trudna do przełknięcia.
Był to pierwszy krok. Kilka dni później holding EPH przekazał, że docelowo
chce „przekazać” swoje udziały w spółce. Beneficjentami mogą być udziałowcy
mniejszościowi (pracownicy) lub polski
Skarb Państwa. Dodatkowym warunkiem utrzymania pracy kopalni przez
półtora roku ma być „dobra wola” tak
właścicieli, jak też pracowników, czyli
w domyśle – związków.
Cudzysłowy biorą się stąd, że zależnie od cytowanej wersji komunikatu
mowa jest o sprzedaży lub zaoferowaniu udziałów – bez wskazania formy,
w jakiej miałoby to nastąpić. Ponadto
kilka razy pojawia się zapis o niesprecyzowanych dodatkowych warunkach
takiej transakcji. Przy okazji potwierdziła się nierozpowszechniana wcześniej
informacja, że wyniki spółki nie były aż
tak świetne, jak przez lata sugerowano.
Starczało na funkcjonowanie i bieżące
inwestycje, ale zadłużenie zakładu wobec EPH wciąż istnieje.
Brak zaufania do przyszłości węgla
okazał się na tyle znaczny, że holding
zapowiedział możliwość rezygnacji
z jakiejś części tego długu. Nie wskazuje to raczej na wiarę w pozytywny rozwój sytuacji w górnictwie. Wprawdzie

sąsiedzi Silesii, czyli Brzeszcze, po latach
uporządkowali swoje problemy z wydobyciem, ale było to możliwe chyba głównie dlatego, że Grupa Tauron zapewniła
odpowiednie wielkości odbioru węgla
z jego własnych kopalni dla jego własnej
elektrowni znajdującej się w pobliżu.

BIZNES LOKALNY I ŚWIATOWY
Na podobne szczęście nie mogą liczyć
inne kopalnie. Podchodząc do tematu
od strony czysto biznesowej poszczególnych firm, przy obecnych spadkach cen
energetyce w wielu wypadkach bardziej
opłaci się zerwać kontrakty i zapłacić
kary umowne, a następnie kupić węgiel
od importerów. To jednak kompletnie
nie uwzględnia tzw. patriotyzmu zakupowego. Przepychanki o to stanowią jeden

z elementów spornych między globalnym
spojrzeniem na gospodarkę w skali państwa a wiarą w liberalizm wolnego rynku.
Co będzie dalej – nikt nie wie. Na razie wobec kryzysu energetycznego widać
mobilizację sił antywęglowych w Europie. Kolejni urzędnicy unijni podkreślają, że będą nalegali na dalsze wycinanie
gospodarki opartej nie tylko na węglu,
ale też na gazie. Z kolei powirusowy rozruch gospodarki chińskiej spowodował,
że zapotrzebowanie na węgiel w kilku
wielkich elektrowniach w tamtym kraju
w ciągu jednego tylko tygodnia okazało
się o 30 proc. wyższe niż w takim samym
okresie rok temu.
Czyli, mówiąc krótko – znowu będzie
ciekawie.
ZBIGNIEW KORWIN

K ATA S T R O FA B U D O W L A N A W D AW N E J KO PA L N I M Y S Ł O W I C E

Hasłem „odmrażania gospodarki” przejęli się mysłowiccy złomiarze. W piątek,
15 maja po południu w następstwie podcinania przez nich metalowych elementów zapadła się część sortowni dawnej
kopalni Mysłowice.
Prace przy likwidacji obiektów kopalnianych, z pozostawieniem tych mających wartość historyczną, w części A,
czyli między ulicami Bytomską, Świerczyny i torami kolejowymi, zostały już
niemal zakończone. Część B, znajdująca
się po drugiej stronie torów, miała być
likwidowana do końca roku 2021; rozbiórkę budynku sortowni przewidziano
na ten rok.
Teren jest ogrodzony, oznakowany,
dozorowany, jednak dostać się na niego

można bardzo łatwo przez niskie ogrodzenie, garaże czy też podejście od ulicy
Obrzeżnej.
Uszkodzony budynek mógł zagrażać
przebiegającym obok torom kolejowym.
Dlatego na czas szukania złodziei złomu,
którzy mogli być przywaleni w środku
fragmentami konstrukcji, oraz zabezpieczania ścian przejściowo wyłączono tam
ruch pociągów. Na szczęście w środku
nikogo nie było, jednak przerwa wynikająca z prowadzenia tych robót trwała
prawie dobę.
Niecały tydzień po tym zdarzeniu
złomiarze po raz kolejny próbowali
wtargnąć na teren zakładu. Tym razem
niepożądani „odwiedzający” zostali dostrzeżeni na czas. Zdołali uciec przed
przyjazdem policji.
•

ARCHIWUM

Odmrażanie, czyli znowu kradzieże złomu

Złodzieje złomu podcinając metalowe elementy, doprowadzili do zapadnięcia się części sortowni
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Dar, który pomoże w wykrywaniu raka prostaty

ARCHIWUM SZPITAL NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Wieża laparoskopowa dla szpitala
Pierwsza na Śląsku wieża laparoskopowa wykorzystująca technologię 3D trafiła
do jastrzębskiego szpitala dzięki Fundacji JSW. Do tej pory to najcenniejszy dar
przekazany przez fundację.
Nowoczesna wieża laparoskopowa trafiła do Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jako wyposażenie oddziału urologii i onkologii urologicznej. Dzięki
wsparciu Fundacji JSW zabiegi urologiczne będą jeszcze bardziej precyzyjne
i bezpieczne. – Pod względem budżetu fundacji to najdroższe urządzenie,
które kupiliśmy, bo chodzi o niemal
pół miliona złotych. Uważam jednak,
że są to bardzo dobrze wydane pieniądze dla dobra nas wszystkich, nie tylko mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, ale
również okolic – mówi Artur Dyczko,
zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych oraz prezes
Fundacji JSW. – Nie ma nowoczesnego górnictwa bez pozytywnych relacji
z otoczeniem – dodał.
Jak oceniają lekarze, ufundowany przez Fundację JSW laparoskop
to prawdziwa perła wśród tego typu

Nowoczesna wieża laparoskopowa pozwoli na zapewnienie pacjentom leczenia na światowym poziomie
urządzeń. – Ten sprzęt spełnia absolutnie wszystkie wymagania, jeśli
chodzi o leczenie metodami laparoskopowymi. Dzięki temu urządzeniu
jesteśmy w stanie zapewnić pacjentom
leczenie na europejskim, wręcz światowym poziomie – przekonuje Marek
Kampka, lekarz ze szpitala Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju.

Dzięki technikom laparoskopowym,
szczególnie w wersji 3D, można skrócić pobyt pacjenta w szpitalu do dwóch,
maksymalnie trzech dni. Przy drobniejszych zabiegach możliwe będzie nawet
wypisanie pacjentów w pierwszej dobie
po operacji.
Współpraca z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zaowocuje rozpoczęciem

bezpłatnych badań w ramach programu „Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty dla Pracowników
JSW SA od 50. roku życia”. Badania
finansowane są przez Fundację JSW.
Wznowienie bezpłatnego programu badań profilaktycznych nastąpi, gdy tylko pozwolą na to warunki
sanitarno-epidemiologiczne.

•

W Z M O C N I E N I E Z A P L E C Z A M EDYC Z N E G O Ś L Ą S K I C H S Z P I TA L I

ARCHIWUM SZPITAL NR 2 W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Od JSW i Caritas Polska 30 nowoczesnych respiratorów
11 szpitali w województwie śląskim otrzyma łącznie 30 respiratorów dzięki włączeniu się Jastrzębskiej Spółki Węglowej
do akcji #WdzięczniMedykom prowadzonej przez Caritas Polska. Pierwsze cztery
nowoczesne urządzenia trafiły już do placówek w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu,
Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. Pozostałe
będą przekazywane w najbliższych tygodniach. Zakup respiratorów był możliwy
dzięki Fundacji JSW, która wsparła akcję
Caritas Polska darowizną w wysokości
niemal 1 mln złotych.
JSW SA oraz Fundacja JSW aktywnie
uczestniczą w pomocy dla placówek medycznych w czasie pandemii. – Wspólna akcja Fundacji JSW oraz największej
organizacji charytatywnej w Polsce pozwoliła na zakup respiratorów, które
zwiększają bezpieczeństwo zdrowia naszych rodaków. Do tej pory Jastrzębska
Spółka Węglowa przeznaczyła ponad
4 mln złotych na dofinansowanie szpitali
i na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków higieny i ochrony osobistej. Chcemy
i musimy być wszyscy solidarni, tylko wtedy stawimy czoła pandemii – mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW.
Darowizna Fundacji JSW zostanie
w całości przeznaczona przez Caritas
Polska na opłacenie zakupu 30 respiratorów produkcji brytyjskiej, cieszących się
dobrą opinią polskich medyków. Urządzenia trafią do szpitali w 11 miastach:
Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Knurowie,
Mikołowie, Pszczynie, Żorach, Wodzisławiu Śląskim, Tychach, Orzeszu, Cieszynie i Rybniku.

JSW przeznaczyła ponad 4 mln złotych na dofinansowanie szpitali i na zakup sprzętu oraz środków higieny
i ochrony osobistej
– Caritas nie ustaje w niesieniu
pomocy polskim medykom w walce
z koronawirusem. Jesteśmy tam, gdzie
nasze wsparcie jest najbardziej potrzebne. Dzisiaj jednym z takich miejsc jest
z pewnością województwo śląskie, dlatego w najbliższych tygodniach dostarczymy do szpitali w tym regionie 30
respiratorów – mówi ks. Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska. – Zakup tych
urządzeń, ratujących zdrowie i życie
osób chorych na COVID-19, nie byłby
możliwy bez wsparcia Fundacji JSW
dla naszej akcji #WdzięczniMedykom
– podkreśla.

Pierwsze cztery respiratory w tym
tygodniu zostały przekazane do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku
oraz Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu
Śląskim. Pozostałe będą sukcesywnie
dostarczane do kolejnych placówek
ochrony zdrowia w województwie śląskim. Zakończenie dostaw planowane
jest na przełomie czerwca i lipca tego
roku.

– Fundacja JSW konsekwentnie niesie pomoc najbardziej potrzebującym.
Nasza wspólna akcja z Caritasem wzmocni zaplecze medyczne śląskich szpitali.
Nie ograniczamy się tylko do pomocy
dla szpitali oraz najbardziej zadłużonej
podczas pandemii grupy, czyli medyków. Wspieramy społeczność na różne sposoby, na przykład zakupiliśmy
14 nowoczesnych zestawów komputerowych, które trafiły do podopiecznych
trzech domów dziecka i ułatwiły młodzieży zdalną naukę. Zakupiliśmy również maszyny do szycia, dzięki którym
wolontariuszki mogą szyć tak potrzebne
dziś maseczki ochronne – mówi Artur
Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW
ds. technicznych i operacyjnych oraz
prezes Fundacji JSW.
W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już
100 respiratorów. Pierwsze urządzenia
jeszcze w kwietniu zostały przekazane
do Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów w Warszawie oraz
do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Obie
placówki należą do ośrodków leczących
osoby zarażone koronawirusem. Kolejne
respiratory od Caritasu trafią do polskich szpitali w maju i w czerwcu. – Caritas Polska niejednokrotnie udowadniała,
że jest tam, gdzie są potrzebujący. JSW
włączając się do akcji, potwierdza swoim
działaniem, że czuje się odpowiedzialna za życie i zdrowie osób dotkniętych
pandemią koronawirusa – mówi Jacek
Sasin, wicepremier i minister aktywów
państwowych.
JSW
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POMOC W CZASIE PANDEMII. Obecna sytuacja związana
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może
stanowić dodatkowe obciążenie dla zdrowia psychicznego
każdego człowieka. Trudne i niespodziewane zdarzenia często
wymagają uruchomienia ogromnego potencjału adaptacyjnego
i odnalezienia się w nowej rzeczywistości. W sytuacji zagrożenia
zdrowia i życia aktywują się mechanizmy obronne, których
skutki mogą negatywnie i destrukcyjnie oddziaływać zarówno
na pojedynczego człowieka, jak i całe grupy społeczne.
Nasilony lęk, strach, panika i trudne emocje mogą przełożyć
się na zawodowe i osobiste dramaty. Spółki górnicze starają się
zapewnić wsparcie psychologiczne swoim pracownikom
i ich rodzinom.

PIOTR MYSZOR

Polska Grupa Górnicza przy wsparciu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu przygotowały serię publikacji dotyczących psychoodporności. Mają
one dostarczyć czytelnikom praktycznych
informacji, jakimi metodami – szczególnie w momentach załamań lub utraty sił
– uchronić w sobie kondycję psychiczną
albo skutecznie przywrócić równowagę
wewnętrzną. Teksty przygotowały Anna
Bentkowska – psycholog, kierująca Sekcją
Rozwoju Zawodowego w Departamencie
Wsparcia HR PGG SA – oraz Monika Konwerska i Katarzyna Cichy-Szczepańska
z zespołu psychologów CSRG.
Z kolei w Jastrzębskiej Spółce Węglowej uruchomiono bezpłatną pomoc
psychologa, z której może skorzystać
każdy pracownik firmy, a także jego bliscy, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego. Zakład Wsparcia Produkcji
JSW uruchomił specjalny numer telefonu, pod którym dyżuruje psycholog
Natalia Modrzyk.
„Poszukiwanie konkretnej porady,
wsparcia i informacji to jedna z możliwości w strategii przezwyciężania stresu
i warto wykorzystać tu wiedzę specjalistów. Obecnie specjaliści różnych dziedzin są dostępni i są gotowi pomagać
online. Jeśli ktoś nie radzi sobie na przykład z silnym lękiem, warto nawiązać
kontakt i skorzystać z pomocy” – pisze
Anna Bentkowska.

FALA HEJTU
Wzrost liczby zakażeń wśród górników i ich rodzin, który zaobserwowano,
kiedy sytuacja w reszcie kraju zdawała
się już stabilizować, spowodował niespotykaną falę internetowego hejtu, która
wylała się na środowisko. Katarzyna Cichy-Szczepańska, specjalistka z zespołu
psychologów Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, zauważa,
że górnicy nie są w tym odosobnieni
– hejt dotknął ostatnio także inne grupy
zawodowe, na przykład nauczycieli czy
służby medyczne. Przypomina także,
że nie pierwszy raz różne okoliczności społeczne i polityczne powodują,
że o górnikach jest głośno. – Z różnych
względów ta grupa zawodowa wzbudza
społeczne emocje i to najczęściej negatywne. Mam wrażenie, że nie ma różnicy
nawet wtedy, gdy chodzi o strajki czy katastrofy w kopalniach – mówi Katarzyna
Cichy-Szczepańska.
Hejterskie ataki na górników także
są zjawiskiem cyklicznym. – Obawiam
się, że to nie pierwsza ani ostatnia taka
fala. Górnicy wzbudzają jako grupa zawodowa kontrowersje od czasów PRL-u.

Narosło wokół nich wiele stereotypów
i uprzedzeń, które, skrywane latami,
co jakiś czas znajdują swoje ujście, jak
chociażby teraz – tłumaczy.

Hejt nas
n

DOKUCZLIWA IZOLACJA
W tym wypadku to częste zainteresowanie paradoksalnie pomaga górnikom. – Przez to dotyka ich to mniej,
niż mogłoby się wydawać. Są już chyba
uodpornieni. Poza tym będąc w izolacji,
mają inne problemy. Problemem jest
to, kto zrobi im zakupy albo wyniesie
śmieci. Skupiają się na odliczaniu czasu
do zakończenia kwarantanny, kolejnej
wizyty związanej z pobraniem wymazu
i oczekiwaniu na wynik oraz upragniony
powrót do normalności – mówi psycholożka z Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu.
Pozostawanie w izolacji to trudny
czas dla każdego, ale to, jak człowiek
znosi samotność, zależy od wielu czynników natury psychologicznej. Zatem można założyć, że dla każdej osoby coś innego może być najtrudniejsze – podobnie
jak stres jest zjawiskiem czysto subiektywnym. – Ta sama sytuacja stresogenna
jest przecież odbierana zupełnie inaczej
przez każdego z jej uczestników. Subiektywnie – od trochę obciążającej psychicznie po taką nie do zniesienia. Wszystko
zależy od naszej struktury osobowości,
odporności psychicznej, dostępnych
zasobów, wcześniejszych doświadczeń
i sieci wsparcia społecznego – wyjaśnia
Katarzyna Cichy-Szczepańska.
Jej zdaniem izolacja ma najgorszy
wpływ na osoby, które wcześniej zmagały się już z problemami natury psychologicznej, życiowymi traumami lub
ich struktura osobowości ma właściwości, które mogą utrudniać radzenie
sobie z tą nadzwyczajna sytuacją. – Nie
mamy tu wątpliwości, że taką grupą
będą na pewno osoby lękowe – mówi
ekspertka.

RAZEM W ZAMKNIĘCIU
W przypadku pandemii sytuacja jest
o tyle szczególna, że dotyczy nie tylko
samych górników, ale także ich rodzin.
Problemy natury psychicznej należy
tu potraktować oddzielnie. – Inna jest
sytuacja osoby pozostającej chociażby
w odosobnieniu przez wiele tygodni
we własnym mieszkaniu, a inna kilkuosobowej rodziny objętej kwarantanną
przebywającej razem na tym samym
metrażu – mówi psycholożka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu.
Jeśli chodzi o rodziny w izolacji,
to pandemia zarówno przyniosła nowe
problemy, jak też uwydatniła już istniejące. Członkowie rodziny nagle znaleźli

Praca w ciężkich warunkach. Stres związany z ryzykiem zarażenia. Kwarantanna. Jeżeli kogoś przytłacza rzeczywistość, p
się razem we wspólnej przestrzeni,
co wymagało nowego dostosowania się
do siebie. Każdy ma bowiem inne potrzeby w zakresie kontaktu z bliskimi
i pandemia to uwypukliła. – Nie da się
być razem przez całą dobę i to jest nowe
doświadczenie. Naturalne jest także to,
że jeśli pandemia zastała rodzinę w kryzysie wynikającym z wcześniejszych kłopotów i niedomówień zamiatanych pod
dywan w codziennym wirze nauki i pracy, to teraz mogła nastąpić konfrontacja,
od której nie da się już uciec. W rezultacie można się spodziewać, że ta sytuacja skłoni niektórych do szukania
pomocy i podjęcia terapii rodzinnej albo
do rozstania – przewiduje Katarzyna
Cichy-Szczepańska.

STRES TOTALNY
Stres to psychologiczna i fizjologiczna reakcja na bodźce (fizyczne lub psychologiczne), sytuacje, które wyprowadzają organizm ze stanu równowagi.
Każdy z nas reaguje inaczej na stres,
co jest zależne od osobowości, cech
charakteru, wcześniejszych doświadczeń życiowych i uwarunkowań biologicznych każdego człowieka, takich jak

funkcjonowanie jego układu nerwowego. Zwykle jednak stres prowadzi do pogorszenia nastroju.

Jeśli chodzi o rodziny w izolacji,
to pandemia zarówno przyniosła
nowe problemy, jak też
uwydatniła już istniejące.
Działanie stresu można podzielić
na trzy fazy. W pierwszej spostrzegamy
negatywne bodźce, organizm mobilizuje
siły do walki – przygotowuje nas do „walki lub ucieczki”: przyspiesza oddech,
podnosi tętno i ciśnienie krwi, dostarcza
więcej tlenu do mięśni.
W drugiej fazie organizm stara się
przywrócić stan równowagi. To wyczerpujące działania, więc dłuższe trwanie
stresu powoduje uczucie zmęczenia.
Przedłużająca się reakcja stresowa
prowadzi do trzeciej fazy, w której następują wyczerpanie i uszkodzenia organizmu, mogące być przyczyną także
fizycznych zmian – w układzie odpornościowym lub sercowo-naczyniowym.
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TOMASZ JODŁOWSKI

sz
niepowszechny

powinien skorzystać z pomocy psychologa

Stres może działać mobilizująco i powodować, że człowiek jest pobudzony
i gotowy do działania. Bardzo często jednak sytuacja stresowa sprzyja nasileniu
występowania zachowań szkodliwych
dla zdrowia, na przykład palenia papierosów, nadużywania alkoholu czy
substancji psychoaktywnych lub złych
nawyków żywieniowych.
Najprostszym sposobem łagodzenia
szkodliwych skutków stresu może być
pomoc i wsparcie od innych ludzi. Najbardziej efektywnym sposobem obniżenia poziomu stresu jest wysiłek fizyczny
i uprawianie sportu. „Dzięki ruchowi
nasz organizm wydziela hormony, które sprzyjają obniżeniu poziomu stresu.
Ruch jest dobrym rozwiązaniem, kiedy
czujemy, że wzmagają się w nas negatywne emocje, które mogą prowadzić
do agresji fizycznej lub słownej. Treningi umysł–ciało, o których się teraz
wiele mówi w mediach, mają na celu
nie pozbycie się stresujących bodźców,
lecz zaadaptowanie się do nich i wzmocnienie poczucia kontroli” – pisze Anna
Bentkowska.

Najprostszym sposobem
łagodzenia szkodliwych skutków
stresu może być pomoc
i wsparcie od innych ludzi.
ZRELAKSUJ SIĘ

Obecna sytuacja na pewno wystawia
nas na stres w wielu obszarach – związanych z obawą o własne bezpieczeństwo, o zdrowie swojej rodziny – a także
na większe zmęczenie spowodowane
wymuszanymi przez stres zmianami
codziennego życia, sposobu pracy, nadmiarem obowiązków ze względu na nieobecność współpracowników, intensywniejszą i długotrwałą opieką nad dziećmi
czy innymi niewygodami izolacji lub
kwarantanny.

BEZ WZORCÓW DZIAŁANIA
Pandemia stwarza idealne warunki
do powstania reakcji stresowej – musimy
uczyć się radzenia sobie z nią na bieżąco,
nie wiemy, jak sobie poradzić z tą sytuacją, nie mamy wzorców działania
wypracowanych wcześniej w podobnych
sytuacjach, bo jeszcze ich nie było.
„Najczęstsze źródła stresu to brak
poczucia kontroli i przewidywalności
sytuacji, konflikt wewnętrzny oraz trudności życia codziennego” – pisze Anna
Bentkowska, psycholog kierująca Sekcją Rozwoju Zawodowego w Departamencie Wsparcia HR w Polskiej Grupie
Górniczej.

Reakcję układu nerwowego na stres
skutecznie obniżają techniki różnego
rodzaju relaksacji czy brzusznego oddychania, które poprawiają nastrój i funkcjonowanie układu odpornościowego.
Poza tym zaangażowanie w różne czynności odwraca uwagę od stresora. To możemy również osiągać, wykorzystując
dostępne online dobra kultury, wystawy,
przedstawienia, audiobooki, podcasty,
filmy itp. Jednak najważniejszy jest kontakt z innymi osobami, dzięki któremu
nie pozbawiamy się życia towarzyskiego,
tylko przenosimy je na inny poziom.
Ważne jest zorganizowanie własnej
przestrzeni, choćby małej, ponieważ
poczucie prywatności daje również
poczucie kontroli nad sytuacją. „Pamiętajmy o zrozumieniu różnych reakcji domowników, uszanowaniu ich
emocji lub tego, że ktoś nie chce o nich
rozmawiać” – pisze Anna Bentkowska.
Radzi, byśmy zachęcali się wzajemnie
do działania. Zachowanie codziennych
rytuałów i organizacji zadań bardzo
sprzyja również naszej lepszej kondycji
psychicznej.
•

Rozmowa z NATALIĄ MODRZYK, starszym inspektorem do
spraw psychologicznych w Zakładzie Wsparcia Produkcji JSW SA

Nawet zamknięci nie
jesteśmy odizolowani
Pandemia koronawirusa postawiła nas
w zupełnie nowej, niespodziewanej sytuacji – w warunkach zamknięcia i izolacji,
z jakimi nie zetknęliśmy się w żadnych
z poprzednich kryzysów gospodarczych
czy społecznych w ostatnich dziesięcioleciach. Uczucie zagrożenia, pogłębiane
niepokojącymi informacjami z mediów,
zamknięcie w małej, choć rodzinnej grupie sprzyjają kumulowaniu się i wyolbrzymianiu emocji. Obecnie górnicy i ich rodziny należą do najbardziej obciążonych
zagrożeniem, więc Jastrzębska Spółka
Węglowa zaoferowała swoim pracownikom pomoc psychologiczną. Rozmawiamy na ten temat z Natalią Modrzyk,
psychologiem z Działu Szkoleń i Badań
Psychologicznych ZWP JSW.
NOWY GÓRNIK: – Czy dużo osób korzysta
ze wsparcia?
NATALIA MODRZYK:
– Ze wsparcia
psychologicznego przede
wszystkim korzystają pracownicy dołowi.
Martwią się nie
tylko o siebie,
ale także o swoje
rodziny, za które
czują się w pełni
odpowiedzialni.

Jakie problemy są najczęstsze?
– Lęk przed przyszłością, izolacja
społeczna, poczucie zagrożenia to tylko
niektóre problemy, jakie wymieniają
górnicy. Często dzwonią też ich żony,
które potrzebują choćby krótkiej rozmowy czy wsparcia. Zdarza się, że obawy
związane z zagrożeniem, jakie niesie
pandemia, są tylko wierzchołkiem góry
lodowej wśród innych problemów.
Czy większe problemy stwarza wewnętrzna sytuacja dzwoniących, czy sygnały
płynące z zewnątrz, na przykład hejt
czy informacje medialne o trudnościach
w szpitalach lub prognozy dalszego rozwoju sytuacji?
– Wszystko zależy od indywidualnych cech człowieka. Pewne jest,

że nowa, niespodziewana sytuacja
związana z rozprzestrzenianiem się
wirusa wymaga od nas uruchomienia
ogromnego potencjału adaptacyjnego,
wyjścia ze strefy komfortu oraz odnalezienia się w nowej rzeczywistości.
Nasilony lęk, strach, panika i kumulacja trudnych emocji mogą przekładać się na zaburzenie funkcjonowania zarówno w sferze zawodowej, jak
i prywatnej.

Co w obecnej sytuacji trzeba i można
robić, aby unikać „samonakręcania się”,
rysowania coraz bardziej czarnych wizji?
– Przede wszystkim filtrować
wszechobecne, nie zawsze prawdziwe
informacje. Nadmiar tego typu wiadomości, szczególnie tych negatywnych,
może być źródłem dodatkowego stresu
i prowadzić do zachwiania psychicznej równowagi. Warto więc sięgnąć
do wiarygodnych źródeł i dozować sobie informacje w zależności od potrzeb
i możliwości.
Innym dobrym sposobem na radzenie sobie z tą trudną dla nas wszystkich
sytuacją jest podtrzymywanie bliskich
relacji z rodziną i przyjaciółmi. Mimo
społecznej izolacji możemy rozmawiać
przez telefon lub komunikatory internetowe. Pamiętajmy o tym, że człowiek jest
istotą społeczną.
Zdecydowanie odradzam próby
redukowania napięcia poprzez spożywanie alkoholu czy stosowanie innych
używek. To bardzo niebezpieczna pułapka. Niestety ten sposób przynosi tylko
chwilową, pozorną ulgę, nie rozwiązując
problemu.
Nie mniej ważne jest dbanie o zdrowie fizyczne: odpowiednio długi sen,
zbilansowana dieta oraz aktywność
fizyczna. W czasie społecznej kwarantanny warto zaplanować dzień i zająć
się nie tylko obowiązkami, ale też przyjemnymi czynnościami, na które nie
mieliśmy czasu podczas codziennego
biegu.
Wszystkich, którzy potrzebują porady, rozmowy czy wsparcia, zachęcam
do kontaktu pod numerem telefonu
539 677 682.
Rozmawiał PIOTR MYSZOR
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List otwarty do Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

Zapewnijmy bezpieczeństwo
energetyczne
Radykalizm polityki klimatycznej coraz
bardziej dzieli Unię Europejską, ale w tym
sporze umyka nam sprawa kluczowa. Największą przeszkodą w realizacji Zielonego
Ładu nie jest polityka, lecz technologia.
Opierając się jedynie na odnawialnych
źródłach energii, nie zapewnimy światu
bezpieczeństwa energetycznego. Można
manipulować opinią publiczną, ale praw
fizyki nie da się oszukać. Apeluję do Fransa Timmermansa, aby troszcząc się o planetę, nie zapomniał, że ludzie też są elementem środowiska naturalnego, któremu
należy się ochrona.

SZANOWNY PANIE!
Podczas majowego posiedzenia Komisji Przemysłu, Badań Naukowych
i Energii Parlamentu Europejskiego
po raz kolejny podkreślił Pan, iż najlepszym lekarstwem na obecny kryzys jest
Zielony Ład. Jednocześnie zaakcentował Pan potrzebę europejskiej solidarności, używając obrazowej metafory,
że jeśli jedno z państw członkowskich
się potknie, to upadnie cała wspólnota.
Obawiam się, że te założenia są ze sobą
sprzeczne. Polityka Zielonego Ładu niewiele ma wspólnego z solidarnością,
ponieważ opiera się na subsydiowaniu
jednych i dyskryminowaniu innych źródeł energii, choć tylko ich komplementarność może zapewnić Europejczykom
bezpieczeństwo energetyczne.
Słusznie zauważył Pan, że ceny
energii słonecznej i wiatrowej spadają. Polska przeprowadziła w ubiegłym

roku największą w historii europejską
aukcję dedykowaną lądowym farmom
wiatrowym o łącznej mocy 2,2 GW.
Średnia oferta w wysokości 49 euro/
MWh była niższa niż cena hurtowa
energii elektrycznej. Podobną tendencję wykazuje cena energii słonecznej,
spadając o 74 proc. między 2010 a 2018
rokiem. W tych pozytywnych informacjach jest też „haczyk”, o którym Pan nie
wspomina.
Energia słoneczna i wiatrowa spadki
cen zawdzięcza przede wszystkim mocnemu subsydiowaniu ze strony Unii Europejskiej i związanych z nią instytucji
finansowych.
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby
świat mógł się oprzeć jedynie na odnawialnych źródłach energii (OZE).
Niestety z technicznych względów
jest to niemożliwe. Największa słabość i niebezpieczeństwo Zielonego
Ładu wynika z ideologicznego podłoża
tego projektu, za którym nie nadążają współczesna technologia i… prawa fizyki. Greta Thunberg nie musi
tego wiedzieć, ale Pan zapewne wie,
że wszystkie OZE – w szczególności
instalacje słoneczne i wiatrowe – nie
są w pełni dyspozycyjne. Wykorzystanie mocy znamionowej w panelach
fotowoltaicznych liczy około tysiąca
godzin rocznie. Lądowe farmy wiatrowe mogą pracować 2500 godzin.
Tymczasem rok liczy 8760 godzin, a gospodarka i społeczeństwo potrzebują
energii w sposób ciągły – 24 godziny
na dobę i siedem dni w tygodniu. Takie

jest podstawowe założenie bezpieczeństwa energetycznego.
Ponieważ OZE nie są w stanie zapewnić ciągłych dostaw energii, operatorzy
systemów energetycznych muszą utrzymywać w stanie ciągłej gotowości elektrownie węglowe, gazowe czy jądrowe.
Z oczywistych względów działają one
stosunkowo krótko i nie są w stanie odzyskać poniesionych kosztów z rynków
energii elektrycznej, ponieważ zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowodowała, że pierwszeństwo
w dotacjach ma energia z OZE. Na skutek
tego powstaje zjawisko „brakujących pieniędzy”, które można rozwiązać jedynie
poprzez subwencje także dla elektrowni
konwencjonalnych. W Polsce zatwierdzone przez Komisję Europejską dotacje
dla elektrowni konwencjonalnych w latach 2021–2027 wyniosą ponad 9 mld
euro, co pozwoli ograniczyć negatywne
skutki „brakujących pieniędzy” i zapewni bezpieczeństwa dostaw.
Polityka Europejskiego Zielonego
Ładu chce nam jednak odebrać nawet
tę namiastkę równowagi w energetyce,
nie bacząc na związane z tym ryzyko.
Energia ze źródeł odnawialnych
może nic nie kosztować, ale wciąż musimy wydawać fortuny na konwencjonalne instalacje rezerwowe. Osobnym
tematem jest brak technologii magazynowania energii, co dodatkowo podnosi
ryzyko opierania się wyłącznie na OZE.
Polityka klimatyczna zmierzająca do zerowej emisji nigdy nie osiągnie celu, ponieważ decyzje polityczne nie mogą

zmienić praw fizyki. Próby narzucenia
Zielonego Ładu państwom członkowskim doprowadzą jedynie do niskiej
konkurencyjności przemysłu europejskiego i coraz większego, dodatkowego obciążenia dla społeczeństwa. Jest
to oczywiste, że produkując, transportując i zużywając energię, powinniśmy jak
najlepiej chronić zasoby naszej planety.
Nie wolno nam jednak zapominać o tym,
że my – obywatele europejscy – również
jesteśmy częścią środowiska naturalnego
i powinniśmy być chronieni przed nierealnymi pomysłami oraz ich fałszywymi
prorokami.
Jest Pan doświadczonym politykiem
i człowiekiem głęboko oddanym integracji Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że nie dopuści Pan, aby europejska
solidarność została złożona na ołtarzu
utopijnych idei i nierealnych pomysłów.

Izabela Kloc (PiS), poseł do Parlamentu
Europejskiego, członek komisji Przemysłu,
Badań Naukowych i Energii

JSW SA

JSW podpisała umowę ze szkołami
Jastrzębska Spółka Węglowa utrwala współpracę ze szkołami kształcącymi uczniów w zawodach górniczych. Zawarto porozumienie
o kontynuacji współpracy z Zespołem
Szkół w Czerwionce-Leszczynach.
– Ogromnie się cieszę, że w tych nadzwyczajnych i ekstremalnie trudnych
czasach samorządy oraz szkoły myślą
o przyszłości swoich uczniów – mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. pracy i polityki społecznej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy z Zespołem Szkół w Czerwionce-Leszczynach, dlatego podpisujemy
umowę na kolejny rok kształcenia – dodał.
Dziś ze stypendium przyznanego przez Jastrzębską Spółkę Węglową
korzysta 138 uczniów Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach. Podpisane
porozumienie umożliwi kontynuowanie współpracy czwartemu rocznikowi
uczniów tej szkoły. – Widzimy reaktywację nie tylko, jeśli chodzi zawód elektryka,

Dotychczasowe zasady dotyczące stypendiów, praktyk i przyjęć absolwentów do pracy w zakładach JSW
zostają utrzymane.
ale również górnika i technika-górnika. Udało nam się utworzyć takie klasy
w trwającym jeszcze roku szkolnym –
powiedziała Natalia Kuś, dyrektor Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach.

Zapewniła, że spodziewa się dużego
zainteresowania naborem do klas górniczych również na przyszły rok szkolny, zwłaszcza że uczniowie i rodzice
czekali na dokument gwarantujący

przedłużenie dotychczasowej współpracy pomiędzy szkołą a Jastrzębską
Spółką Węglową. Nabór do szkół ponadpodstawowych rusza w połowie czerwca. – Mimo pandemii powoli wracamy
do normalności. Cieszymy się, że kształcenie będzie odbywać się na takich samych zasadach jak do tej pory – dodała
dyrektor placówki.
Warto zaznaczyć, że dotychczasowe zasady dotyczące zarówno stypendiów, praktyk, jak i przyjęć absolwentów do pracy w zakładach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej zostają utrzymane.
Dotyczą one absolwentów technikum
i branżowej szkoły pierwszego stopnia
wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Czerwionce-Leszczynach. Placówka
prowadzi kształcenie w zawodach: technik elektryk o specjalności urządzenia
i instalacje górnicze oraz technik górnictwa podziemnego, a także w zawodach:
elektryk o specjalności urządzenia i instalacje górnicze oraz górnik eksploatacji podziemnej.•
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Wersje GTI stanowiły swoistą elitę Golfa od roku 1976

Nowe GTI musi wyróżniać się także stylem

Informacje motoryzacyjne

Golf GTI po raz ósmy
Wersje GTI stanowiły swoistą elitę Golfa
od roku 1976. Najnowsza generacja tego
popularnego kompaktu także musiała się
doczekać tej odsłony. Zaopatrzony w turbosprężarkę silnik osiąga moc 245 KM
i dysponuje maksymalnym momentem
obrotowym 370 NM. W standardzie sześciobiegowa skrzynia manualna, ale dostępny także siedmiostopniowy automat
DSG. Nowy system regulacji dynamiki jazdy inteligentnie zarządza układem napędowym i amortyzatorami o regulowanej
charakterystyce tłumienia. – System ten
ma decydujący wpływ na działanie licznych funkcji sterowanych elektronicznie
i koordynuje ich pracę. Dzięki na nowo zestrojonemu zawieszeniu, mechanizmowi
różnicowemu wyposażonemu w blokadę
oraz systemowi regulacji dynamiki jazdy
i tak znakomite właściwości jezdne Golfa GTI udało nam się podnieść na jeszcze
wyższy poziom. Tym bardziej, jeśli samochód jest wyposażony w zawieszenie DCC
z amortyzatorami o zmiennej charakterystyce tłumienia i nowy system zarządzania
ich pracą – wyjaśnia Karsten Schebsdat,
szef działu dynamiki jazdy, układów kierowniczych i systemów elektronicznych.

półautomatycznej jazdy do prędkości
210 km/h. Zachowane zostały trzy srebrne ramiona kierownicy, w środkowym
wewnętrzna powierzchnia ma kolor
czerwony – wyróżnik GTI.

RENAULT I NISSAN
W KŁOPOTACH
Koronawirus pozamykał motoryzacyjne fabryki oraz przede wszystkim zlikwidował rynek – zamknięci w domach
ludzie nie kupują aut. Teraz produkcja
rusza, ale rynek budzi się znacznie wolniej, co jest już efektem kryzysu ekonomicznego. Firmy samochodowe mają
więc coraz większe problemy.
Renault chce pomocy państwa, ale
francuski rząd stawia warunki dotyczące
działalności koncernu na terenie Francji.
Przede wszystkim musi utrzymać zakład
we Flins, a w nim najwięcej miejsc pracy
jak to możliwe. Według prasy koncern
rozważał zamknięcie tego najstarszego
w swoim portfolio zakładu oraz wygaszenie w innych fabrykach produkcji części
do słabo sprzedających się modeli, między
innymi Espace’a i Talismana. Rząd chce
jednak utrzymać jak najwięcej miejsc
pracy, ale z drugiej strony firma, jego
zdaniem, musi pozostać konkurencyjna.
Francuski minister finansów Bruno
Le Maire powiedział, że Renault może
zniknąć, bo decyzja o udzieleniu firmie
wsparcia finansowego jeszcze nie zapadła.

Problemy ma także Nissan, który już
w ubiegłym roku zapowiedział zmniejszenie swojego zatrudnienia o 12,5 tys.
pracowników do maja 2023 roku. Teraz pojawiły się sugestie, że ta liczba
wzrośnie do 20 tys. pracowników. Kilka dni temu media doniosły o planach
zmniejszenia kosztów stałych koncernu
o 2,8 mld dolarów rocznie. W maju
i czerwcu japońskie fabryki Nissana
wstrzymują pracę – niektóre na jeden
dzień, ale inne na kilkanaście.

SEAT SKOŃCZYŁ 70 LAT
Firma o nazwie Sociedad Espanola
de Automoviles de Turismo powstała
9 maja 1950 roku. Wchodzący obecnie
w skład grupy Volkswagena Seat jest jedyną firmą motoryzacyjną, która zarazem projektuje, produkuje i sprzedaje
pojazdy w Hiszpanii. Jej działania przekładają się na 1 proc. PKB kraju oraz
80 proc. hiszpańskiego eksportu samochodów. Pierwsza fabryka SEAT-a, zlokalizowana w Zona Franca w Barcelonie,
rozpoczęła pracę w 1953 roku. Zakład
produkował pięć egzemplarzy modelu
SEAT 1400 dziennie. Obecnie SEAT potrafi wytworzyć tyle samochodów w ciągu
5 minut. W sumie wyprodukował już
ponad 19 mln aut. W ciągu 70 lat firma
wprowadziła na rynek łącznie 67 modeli
w różnych wersjach i generacjach.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Dzięki seryjnemu systemowi wyboru
profilu jazdy oraz opcjonalnemu adaptacyjnemu zawieszeniu DCC kierowca nowego Golfa GTI może sam zestroić zawieszenie zgodnie z własnymi upodobaniami.

Nowe GTI musi wyróżniać się także stylem. Seryjne diodowe reflektory
umieszczono nisko; w opcji są dostępne
ledowe reflektory matrycowe IQ.LIGHT.
Nad osłoną chłodnicy (oświetlaną wąskim
pasem diod LED) biegnie wąska czerwona
linia będąca charakterystycznym znakiem modeli GTI. Do kompletu dochodzą
17-calowe obręcze kół (Richmond) z lekkich stopów. Z tyłu znajdują się: wysunięty do tyłu spojler dachowy, dyfuzor oraz
rozwiązanie charakterystyczne dla GTI,
czyli umieszczone z tyłu po lewej i prawej
stronie okrągłe końcówki wydechu.
We wnętrzu nawiązano do stylu
pierwszego GTI z 1976 roku. Wśród innych elementów charakterystycznych
dla tych modeli jest też tapicerka w kratkę (Scalepaper), która w modelu ósmej
generacji pokrywa nowo zaprojektowane sportowe fotele. Wnętrze jest jednak
bardzo nowoczesne i cyfrowe. Zamiast
klasycznej stacyjki jest przycisk Engine start/stop, który po otwarciu drzwi
auta pulsuje czerwienią do czasu, aż
silnik zostanie uruchomiony. Zastosowane we wnętrzu podświetlenia LED
umożliwiają wybór spośród 30 kolorów
światła. Trójramienna kierownica stosowana w przeszłości przekształciła się
w pokrytą skórą sportową kierownicę
wielofunkcyjną z dotykowymi polami
i opcjonalnym przyciskiem systemu
Travel Assist, uruchamiającym funkcję

Trójramienna kierownica stosowana w przeszłości przekształciła się w pokrytą skórą sportową kierownicę

We wnętrzu nawiązano do stylu pierwszego GTI z 1976 roku
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PERYFERIA

Prawdziwe szczęście
stnieją związki, które zaczęły się
w liceum, w podstawówce, a czasem
nawet w przedszkolu. Związki oparte
na wieloletnich znajomościach, przyjaźniach, na tym, że zna się kogoś na wylot i od zawsze. I w taką miłość bardzo
wierzyła Ala.
Wychowała się w wojewódzkim mieście, ale nie jednym z tych, o których
ludzie marzą, żeby w nich mieszkać. Ani
żeby nawet pojechać na weekend. Było
to po prostu większe miasto, gdzie łatwiej
kupić to czy tamto, ale szare, brzydkie
i niezbyt czyste. I swoje życie w sumie
też zawsze widziała w dość szaroburych
barwach. Była dziewczyną z blokowiska,
która zawsze chciała więcej. No i była
też niepoprawną romantyczką. W trzeciej klasie podstawówki straciła głowę
dla kolegi, Karolka z wiecznie rozczochraną czupryną, w brudnym T-shircie
i nieustannie spóźnionego. No i ten kilkuletni rozczochrany Karolek w zasadzie niezbyt wiele się zmienił w ciągu
dwudziestu kolejnych lat. Trochę urósł,
trochę zmężniał, niewiele zmądrzał. Ali
to nie przeszkadzało. Wierzyła, że naprowadzi go na właściwą drogę, która
jednocześnie doprowadziłaby ich prosto
do wspólnego szczęścia.
Karol jednak nie widział sprawy
w podobny sposób. Właściwie nawet
nie w zbliżony. Pojawiał się od przypadku do przypadku na dawnym osiedlu,

tu z kolegami pyknął w bilard, tam
poszedł na piwko i tak później znikał
na kolejne tygodnie. A Ala wzdychała –
szczerze wierzyła, że ich wspólny czas
musi jeszcze nadejść. Może gdyby jeszcze Karol nie podsycał jej niezdrowej
fascynacji, dawno by o nim zapomniała. Ale zainteresowanie Ali ewidentnie
łechtało jego złaknione tego ego. I tak
pojawiał się, żeby niebawem znowu zapaść się pod ziemię.
Ala liczyła, że ich wielka miłość jest
tylko kwestią czasu. Tymczasem pracowała na stanowisku asystentki biurowej,
kleiła ozdobne pudełka z paper mache
i chodziła wieczorami na kurs salsy.
Mijały lata, Karol tak pojawiał się
i znikał, prawdopodobnie całkiem dobrze zdając sobie sprawę z tego, na co liczyła Ala. Zresztą zawsze, kiedy widział,
że jej zainteresowanie słabło – podsycał
je jakimś małym i niewiele dla niego
znaczącym gestem. Bukiet kwiatków
z dyskontu, małe czekoladki z przeceny
– cokolwiek, ale to wystarczało. Była ona
dla niego małym, zabawnym uzupełnieniem rzeczywistości, stałym elementem
jego dawnego życia.
I pewnie Ala tkwiłaby w tym zawieszeniu przez kolejne dekady, gdyby
na jakiejś imprezie nie poznała Marcina. Był hydraulikiem, w koszuli w kratkę, z własną firmą. Zakochał się w Ali
obłędnie i chodził za nią tak długo, aż

zgodziła się na randkę, a później na kolejną i kolejną. Zbywała go co prawda
za każdym razem, żeby finalnie zgodzić
się na kino, kolację czy choćby spacer.
Spławiała go jednak tak mało skutecznie, że gdy Marcin poprosił ją o rękę,
także się zgodziła. Do końca wierzyła,
że w ostatnim momencie w jej życiu pojawi się Karol i to on jest jej pisany. Ale
chłopak się nie pojawił i nie przerwał
ślubu w newralgicznym momencie wyrwanym z amerykańskich romansideł.
Rok później pojawiło się pierwsze
dziecko Ali i Marcina. Zakopana w pieluchach i przemęczona mama nie czekała
jednak ani minuty, gdy Karol poprosił
o spotkanie. Zaczęła nawet poważnie

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

ZDROWIE

– Podczas spotkania w sklepie zagadnęłam córkę znajomych, jak idzie zdalne
nauczanie. Dziecko powiedziało, że nie
ma swojego komputera i mają z bratem
kłopot. Zaproponowałam, że pożyczę im
laptopa. Moje biuro turystyczne przestało działać i wystarczał mi smartfon. Było
miło, że mogłam komuś pomóc. Sytuacja
jednak się zmieniła i teraz ja jestem bez
laptopa. Przyciśnięta brakiem dochodów
znalazłam dorywczą pracę dla agencji
ubezpieczeniowej, ale muszę mieć swój
sprzęt, a nie mogę go odzyskać – opowiadała mi sąsiadka.
Zadzwoniła do znajomej z prośbą
o zwrot laptopa. Ta przyjęła prośbę ze zrozumieniem i obiecała, że odda go za kilka
dni, gdy załatwi dla dzieci inny na zamianę. Po tygodniu oczekiwania zadzwoniła
ponownie, ale nikt nie odbierał telefonu.
Podobnie było w kolejnych dniach. Zirytowana brakiem kontaktu złożyła znajomej
niezapowiedzianą wizytę, choć w czasie
pandemii nie było to wskazane. Odbiła się

PIXABAY.COM

Złość wywołują
nasze myśli
Sąsiadka pożyczyła dzieciom znajomych
komputer z nielimitowanym dostępem
do internetu. Nie ona jedna zdecydowała się
na ładny gest, gdy szkoły przeszły na zdalne nauczanie, a nie wszystkie rodziny były
na to przygotowane nie tylko z powodów
finansowych. Był taki czas, że trudno było
kupić laptopa, ponieważ popyt poszybował.
Szukali sprzętu do pracy online przedstawiciele firm, drobni usługodawcy tracący
stałe zajęcie, nauczyciele i rodzice uczniów.

od domofonu, nikt jej drzwi nie otworzył.
Nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Nie
dała za wygraną, wydzwaniała domofonem do sąsiadów znajomej z pytaniem,
czy coś wiedzą o tej rodzinie. Nikt nic nie
wiedział, nie słyszał lub po prostu nie
chciał ujawniać informacji.
Sąsiadka złorzecząc znajomej, wykonała telefoniadę do kolegów. I pożyczono
jej laptopa do pracy. Po miesiącu zadzwoniła do niej matka znajomej z informacją,
że jej córka pięć tygodni temu miała wylew krwi do mózgu, leży w szpitalu, a ona
zabrała dzieci do siebie i nie wiedziała,
że musi jej oddać laptopa. Sąsiadce zrobiło się głupio, bo umysł podpowiadał jej
różne przyczyny niefortunnej sytuacji.
Wszystkie były obciążające dla znajomej,
ale nie miały nic wspólnego z realiami.
– Wygłupiłam się, wydzwaniając
do wszystkich sąsiadów mojej znajomej
z opowieścią o moim utraconym laptopie
– utyskuje sąsiadka.
Pożyczać trzeba z głową, licząc się
z utratą sprzętu. Ale motorem złości
są najczęściej nasze interpretacje i myśli,
a nie fakty. Starsza pani nie powinna się
była dowiadywać od sąsiadów córki o jej
pożyczkowych zobowiązaniach.


myśleć nad wspólnym weekendem, który jej wtedy zaproponował, zanim zniknął bez śladu na kolejne długie miesiące.
Dziecko Ali miało już prawie cztery
lata, gdy ona przeglądając niespiesznie
gazetę, natknęła się na artykuł o mężczyźnie ponownie skazanym za zorganizowanie kilku rozbojów z bronią.
Pisano, że został skazany na kilka lat
więzienia. Ala zamknęła gazetę, podrapała się po rosnącym ciążowym brzuchu
i uśmiechnęła się. Od dziecka marzyła
o ekscytującym, pełnym przygód życiu
u boku miłości „od zawsze”, a tymczasem utknęła w szarej rzeczywistości,
która całkowicie zmieniła dla niej kolor
i ją uszczęśliwiała. •

JOLANTA TALARCZYK

Czy 5G
to samo zło?
Jeden z operatorów komunikacyjnych
uruchomił pierwszą w Polsce komercyjną
sieć piątej generacji mobilnego internetu.
Na razie ma nadajniki w Łodzi, Warszawie,
Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie, co sprawia, że dociera do
900 tys. ludzi. Ultraszybki internet
ma przede wszystkim służyć komunikacji
między urządzeniami – lodówkami, pralkami, sieciami elektrycznymi i oświetlenia,
dronami i robotami. 5G pozwoli zarządzać
transportem miejskim, monitorować skażenia powietrza i rozwijać telemedycynę. Według wielu osób jednak technologia ta stwarza liczne zagrożenia dla zdrowia, a nawet
ma związek z pandemią koronawirusa.
CZY NOWE STACJE NADAWCZE EMITUJĄ PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NA POZIOMIE
GROŹNYM DLA LUDZKIEGO ZDROWIA? Zgodnie
z zaleceniem Rady Unii Europejskiej
narażenie ludzi na pola elektromagnetyczne w UE powinno być zawsze
co najmniej 50 razy mniejsze niż poziomy wskazane w wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym. Sieć 5G
generuje niższe poziomy promieniowania niż istniejące sieci 4G i pozostają one
znacznie poniżej zalecanych na świecie ograniczeń. Ilustrując to obrazowo
– nadajniki 5G emitują wielokrotnie
słabszą falę niż ta działająca w naszych
mikrofalówkach.
CZY 5G MA ZWIĄZEK Z KORONAWIRUSEM? Najmniejszego. Wirusy nie mogą przenosić

ARCHIWUM

I

się za pośrednictwem fal radiowych.
Co więcej, SARS-CoV-2 rozprzestrzenia
się także w krajach, w których nie działają sieci 5G. Jego sposobem przenoszenia
jest droga kropelkowa – gdy zainfekowana osoba mówi, kaszle lub kicha. Można się również zarazić przez dotknięcie
zakażonej powierzchni i następnie dotknięcie okolic twarzy. Niemożliwe więc,
by sieci komórkowe, w tym 5G, miały jakikolwiek wpływ na rozprzestrzenianie
się koronawirusa.
CZY CIĄGŁA EKSPOZYCJA NA POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE POWODOWAĆ WZROST ZACHOROWAŃ – NA PRZYKŁAD NA NOWOTWORY?
Smartfony pracują na niskoenergetycznym końcu spektrum elektromagnetycznego. Takie promieniowanie jest
znacznie słabsze i bezpieczniejsze niż
wysokoenergetyczne, na przykład rentgenowskie. Jest ono zupełnie pochłaniane przez skórę, więc bezpośrednio nie
oddziałuje na głębsze tkanki. •
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WŚRÓD PRACUJĄCYCH POLAKÓW AŻ 60 PROC. LICZY
SIĘ Z OBCIĘCIEM ZAROBKÓW LUB POGORSZENIEM
WARUNKÓW PRACY. Z kolei 44 proc. obawia
się utraty pracy – wynika z sondażu portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl. Prawie
połowa uczestników sondażu jest teraz
skłonna przyjąć pracę poniżej swoich
kwalifikacji, a 36 proc. zastanawia się
nad zmianą profesji. Część branż jeszcze
długo nie wróci do normalności, a więc
dawnego poziomu zatrudnienia i zarobków. Wśród osób szukających teraz
pracy aż 64 proc. deklaruje gotowość
do przekwalifikowania się w związku
z obecną sytuacją gospodarczą. Obecnie nadal czynnikiem decydującym
o atrakcyjności oferty pracy jest wyższe
wynagrodzenie, ale wyraźnie wzrosło
znaczenie stabilności zatrudnienia.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
RESTRUKTURYZACJA
Nagrodę wylosował: WOJCIECH JAMKA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Leszek po czterdziestce

Budowa warzelni trwała pięć lat. 24
czerwca 1980 roku na sklepowe półki
trafiło pierwsze uwarzone w niej piwo
– Exportowe Specjalne. Co ciekawe, sam
Lech, czyli najbardziej znana marka poznańskiego zakładu, powstał dwa lata
później. W latach 90. stał się jednym
z najpopularniejszych piw w Polsce
i jest nim do dziś. Obecnie jego roczna produkcja wynosi ponad 700 tys.
hektolitrów.
Mimo że Lech Browary Wielkopolski jako samodzielna firma ma dopiero 40 lat, stoi za nią stuletnia tradycja
piwowarska. Początek dały mu dwa
XIX-wieczne browary – Mycielskich
i Huggerów. Obecnie należy do wielkiego koncernu Kompania Piwowarska.
W ostatnim czasie Lech stawia na ekologiczną, zrównoważoną produkcję –
należy do światowej czołówki pod względem oszczędzania wody, zużywając jej
2,63 litra na litr piwa. Ponadto od tego

roku browar, zgodnie z umową
z dostawcą energii ze źródeł odnawialnych, jest w 40 proc. zasilany energią elektryczną z wiatru.
Planowo w 2022 roku ma ona odpowiadać za całą zużywaną przez niego
energię.
Reagując na pandemię koronawirusa, browar przekazał 50 tys. złotych
poznańskim szpitalom, a pracownikom
służby zdrowia, innych służb ratunkowych i organizacji non-profit (jak Bank
Żywności w Poznaniu) dostarcza niemal
260 tys. puszek napoju bezalkoholowego B-life. Z kolei marka Lech Pils, która
jest sponsorem generalnym piłkarskiej
drużyny Lech Poznań, dołączyła się
do inicjatywy fanów klubu, w ramach
której wspierają oni personel medyczny
w swoim mieście.

prowadzą browar Six Harbors
Brewing Company, ale w czasie
pandemii koronawirusa klienci
mniej chętnie przyjeżdżali do nich
po towar. Dotychczas właściciele nie
mieli też oferty dostawy do domu. Mieli
za to dwa golden retrievery – okazało
się, że Buddy i Barley są niezwykle chętne do pomocy. Zauważyli, że klientów
bardziej niż samo piwo cieszy sama
obecność psów. Jak mówią: „Ludzie
szukali jakiegoś sposobu na kontakt
w trakcie trwania pandemii”. Na szyjach
psów zawieszono puste puszki od piwa,
do których klienci mogą wrzucać napiwek dla czworonożnych kurierów. Obecnie goldeny wykonują około 12 dostaw
dziennie.

CORONA SPADNIE?

PIWO W ZĘBACH
Amerykańskie małżeństwo z Long
Island w stanie Nowy Jork wpadło
na ciekawy sposób dostarczania klientom piwa. Mark i Karen Heuwetterowie
ARCHIWUM

15 maja 1980 roku rozpoczęto pierwszą
fermentację w nowej siedzibie zakładu
Lech Browary Wielkopolski. W poznańskiej
dzielnicy Franowo mieści się jeden z największych obecnie browarów w Polsce
i Europie. W ciągu roku warzy się w nim
8 mln hektolitrów piwa. Jego władze nie
spoczywają jednak na laurach i w bieżącym i następnym roku planują przeznaczyć 138 mln złotych na nową linię
rozlewniczą oraz rozbudowę potencjału do warzenia piw bezalkoholowych.
Ze względu na pandemię browar zrezygnował z hucznych obchodów jubileuszowych, zamiast tego wspierając tych, którzy
najbardziej tego potrzebują.

Od początku roku słynne meksykańskie piwo Corona ma fatalną passę.
Ze względu na jego nazwę wiele osób
kojarzy go z koronawirusem, a niektórzy nawet łączą pandemię z piciem tego
trunku. W miarę rozprzestrzeniania się
choroby spadła nie tylko sprzedaż piwa,
ale też znacznie pogorszył się jego wizerunek. Z najnowszego badania opinii
publicznej wynika, że 38 proc. Amerykanów (czyli największego odbiorcy tego
piwa) nie sięgnęłoby po Coronę. Władze
koncernu stanowczo stwierdziły, że nie
zamierzają zmieniać kampanii marketingowych firmy ani nazwy swojego
produktu. „Nasi klienci wiedzą, że nie
ma żadnego związku między naszym
piwem a wirusem” – poinformowały
w oświadczeniu.

MAREK KOWALIK

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE W PIERWSZYM
KWARTALE 2020 ROKU WYNIOSŁO 5331,47 ZŁOTYCH
BRUTTO. To o około 7,7 proc. więcej niż
rok wcześniej – wynika z danych GUS.
Z kolei w pierwszym kwartale 2019 roku
Polacy zarabiali średnio 4950,94 złotych.
ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW
ZMNIEJSZYŁO SIĘ W KWIETNIU O 153 TYS. ETATÓW
I WYNOSIŁO NIESPEŁNA 6,25 MLN OSÓB. To największa od lat 90. fala zwolnień. Jednak
badania ankietowe przeprowadzane
wśród firm wskazują, że teraz sytuacja
powinna się stopniowo regulować. Tym
bardziej że niektóre firmy zmniejszyły
zatrudnienie czasowo, a część stanowią
osoby pobierające zasiłki opiekuńcze
i chorobowe lub przebywające na urlopach bezpłatnych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w małych firmach, gdzie
grupa pracodawców szykujących zwolnienia powiększyła się od końca kwietnia z 9 do 11 proc.
W USA PRZEPROWADZONO BADANIE NA TEMAT
ZMIAN W ŻYCIU OD POCZĄTKU PANDEMII. 61 proc.
badanych Amerykanów odpowiedziało,
że są zaniepokojeni, a ponad jedna trzecia stwierdziła, że jest bardziej samotna.
Jednocześnie 35 proc. osób uznało, że ich
związek z małżonkiem lub partnerem
jest obecnie lepszy. Niemal połowa rodziców lepiej oceniła relacje z dziećmi.
30 proc. osób spożywających alkohol
stwierdziło, że w ostatnim czasie pije
więcej, a 42 proc. osób pali więcej marihuany. •
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