P I S M O

S P O Ł E C Z N O – Z A W O D O W E

Ś R O D O W I S K A

G Ó R N I C Z E G O

Temat na czasie
– Musimy sytuację
w górnictwie jak
najszybciej wyprowadzić
na prostą i doprowadzić
do stabilizacji – mówi
wicepremier Jacek Sasin.
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Koronawirus atakuje nie tylko
płuca
Pandemia fantasmagorii. Koronawirus atakuje nie tylko płuca.
Atakuje też mózgi. Działa jak środek wywołujący halucynacje.
W myśl zasady, że wobec wirusa
wszyscy jesteśmy równi, zaatakował także ośrodek myśli kilku pracowników mediów.
STRONA 6–7

Niepotrzebny hejt
W Pniówku i w Zofiówce już nie ma
ognisk zarażeń.
STRONA 7

Nielegalne wysypiska – palący
problem
Ochrona przyrody.
STRONA 8

Nowy Hyundai Santa Fe
Informacje motoryzacyjne.



STRONA 9

Tłumienie zarazy

W atmosferze eskalacji napięć i nieporozumień upłynął tydzień po konferencji wicepremiera
i ministra aktywów państwowych, który rano 8 czerwca zapowiedział w telewizji: – Od jutra
wstrzymamy wydobycie w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i w dziesięciu kopalniach
Polskiej Grupy Górniczej. Decyzja, którą ogłosili wicepremier Jacek Sasin oraz towarzyszący mu
na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, miała wynikać z narady w Śląskim
Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzonej w Katowicach poprzedniego dnia (7 czerwca), z udziałem
Głównego Inspektora Sanitarnego, wojewody, zarządów spółek górniczych i związkowców. Jednak
– jak pokazały wydarzenia tygodnia – okazała się sporym zaskoczeniem i wprowadziła ogromne
zamieszanie w branży. W Katowicach 9 czerwca w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego wziął udział szef rządu Mateusz Morawicki. – Podejmujemy kolejne działania,
by skutecznie ograniczyć ogniska epidemii w kopalniach. Sektor górniczy jest najbardziej narażony
na rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego trzeba jak najszybciej wyłapywać ogniska tych zakażeń
Absolutnie odrzucam wszystkie sygnały stygmatyzowania – powiedział premier.

WIĘCEJ NA S. 4–5
ADAM GUZ / KPRM

Huty jeszcze długo będą potrzebowały węgla, ale niekoniecznie
z wydobycia.
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EPIDEMIA W KOPALNIACH. Tydzień pod znakiem postoju

Recykling lepszy niż kopalnie?
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Kij w mrowisko
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Przerażające poszukiwania

K

ażdy sposób tłumaczenia zawiłych spraw związanych z górnictwem jest niedoskonały. Przekonał
się o tym Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Kiedy na konferencji prasowej
informował o maksymalnym ograniczeniu wydobycia
w 12 kopalniach węgla na Śląsku, posłużył się słowami,
które miały zobrazować najważniejszy cel: jak najszybciej zapobiec powstawaniu nowych ognisk pandemii. Z tego powodu mówił o wstrzymaniu wydobycia
i o postojowym, tak aby każdy zrozumiał najważniejszą
intencję. Okazało się, że nie było najważniejsze to,
co mówił. Najważniejsze było to, co pomyśleli inni.
No i zaczęło się. Pojawiły się hasła o likwidacji kopalń, o tym, że nie można wstrzymać na trzy tygodnie
wydobycia, bo to oznacza katastrofę i utratę miejsc
pracy. Nie pomogło dodatkowe wyjaśnienie na stronie
internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych:
„Wstrzymanie wydobycia węgla w 12 kopalniach nie
oznacza w żadnym wypadku całkowitego zamknięcia
tych kopalń. (…) Przez cały okres wstrzymania wydobycia prowadzone będą prace i roboty niezbędne do zabezpieczenia zakładu przed zagrożeniami naturalnymi
oraz prowadzone będą prace i roboty górnicze zabezpieczające fronty eksploatacyjne, tj. przodki i ściany,
w taki sposób, aby można zapewnić natychmiastowy
powrót do normalnej produkcji po trzech tygodniach
postoju. W przypadku, w którym istniałoby zagrożenie
bezpowrotnego lub wymagającego dużych nakładów
odtworzenia frontów eksploatacyjnych, dopuszczamy
możliwość prowadzenia eksploatacji w wyrobiskach”.

Z

amieszanie spotęgowały tytuły wiadomości typu:
„Od jutra na Śląsku stanie 12 kopalń”. Przekaz wicepremiera, który miał zobrazować pewien proces, wykoślawiono i sprowadzono do absurdu. Została stworzona
sensacja, bo sam koronawirus już sensacją nie jest. Boję
się inwencji dziennikarzy, którzy od marca przyzwyczaili się, że mówią i piszą tylko o nim i teraz bezradnie
poszukują tematów. To przerażające poszukiwania.

•

Pięścią w stół

TA D E U S Z M OTO W I D Ł O

FELIETON

Każda sroczka
W ciepłym wykładzie na Dzień Dziecka prezes PGNiG zachęcał, by używać gazu zamiast węgla. Dzieci to jutrzejsi
konsumenci – wybierający i płacący rachunki. Gaz, wyjaśniał, niewiele szkodzi środowisku. Ot, dziura w ziemi
głęboka od kilkuset metrów do paru kilometrów albo
w ogóle w dnie morza, gdzie nie widać, co się dzieje pod
spodem. Na dziurze rury i zawór. Wszystkie prace prowadzone są pod ścisłym nadzorem, a gdy się je kończy,
obszar wokół dziury jest przywracany do stanu, do jakiego da się go przywrócić.
Gazu jest w Polsce tyle, że jego krajowe wydobycie
pokrywa jedną piątą potrzeb. Reszta dociera rurami
z Rosji albo – w postaci ciekłej – statkami do portu. Tam
przywraca się go do stanu gazowego i tłoczy do rur
biegnących we wszystkich kierunkach przez cały kraj.
Prezes tłumaczył, że gdy zbudowany zostanie rurociąg
z Norwegii, będziemy mieli dużo więcej „naszego własnego” gazu. A przy jego spalaniu wydziela się znacznie
mniej zanieczyszczeń niż przy spalaniu węgla.
Wejście w gaz pozwoli zlikwidować elektrownie
węglowe, zastępując je gazowymi. Prezes mówił też
o samochodach z napędem gazowym, będących o wiele
czystszymi od elektrycznych, jeśli policzyć zanieczyszczenia powstające przy wytwarzaniu prądu ze spalania
węgla.
Podkreślał jednak, że gaz jest paliwem przejściowym przewidzianym do czasu, gdy uruchomimy na masową skalę wytwarzanie energii z wiatru i słońca oraz
z wodoru jako gazu czystego, z którego spalania powstaje woda.
Był to pouczający, prosto napisany wykład, łatwy
do zrozumienia nie tylko przez najmłodszych. Pominął jednak dwie sprawy – nad wyraz szkodliwy gaz,
który ulatuje do atmosfery przed zbudowaniem systemu ujmującego go i przez nieszczelności rurociągów,
oraz to, że unijne lobby OZE zaczyna gaz zwalczać.
Na razie ostrożnie, stopniowo nagłaśniając jego ogólną
szkodliwość. Podobnie jak było z węglem w bogatych
krajach, gdy kilkadziesiąt lat temu pojawiła się szansa
na wykorzystanie „czystego” atomu.
ZK

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Trudna sztuka liczenia

W

ybitni specjaliści łatwiej ogarniają tematy nieokreślone niż na przykład proste liczenie. Okazuje się,
że proste liczenie może nawet burzyć obrazy, które
sobie wymyślili, pozwalając błądzić swoim myślom to
tu, to tam. Portal nettg.pl poinformował, że jak wynika
z analizy przeprowadzonej przez dr. Dawida Piekarza
z Instytutu Staszica, w latach 2010–2019 średnie ceny
polskiego węgla dla energetyki były niższe o około
42 złotych za tonę od cen, które producenci prądu musieliby zapłacić za węgiel importowany. Z porównania
cen rynkowych węgla jednoznacznie wynika, że w tym
okresie cena miałów dla energetyki zawodowej była
w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia)
zawsze wyższa od cen miałów sprzedawanych przez
krajowych producentów. Licząc od 2010 roku do dzisiaj, cztery polskie grupy energetyczne zaoszczędziły
na zakupach polskiego węgla kwotę szacowaną na
6,3 mld złotych.

I

co energetyka zrobiła z tymi oszczędnościami? Nic.
Nawet półgębkiem nie raczyła poinformować o tym,
że warto utrzymywać przy życiu polskie górnictwo. Za
to wiele wysiłku wkłada w uzasadnienie importu węgla.

W

jasny sposób wytłumaczył to zjawisko prof. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki
Politechniki Łódzkiej. Przykładowo, jeżeli jakiś polski
koncern energetyczny zaczyna sprowadzać węgiel
z Mozambiku, bo zaoszczędził na tonie 2–3 dolary,
to nie znaczy, że całościowy rachunek jest niższy.
Trzeba pamiętać, że w tym momencie przyhamowanie produkcji na Śląsku, podniesienie tutaj kosztów
i ewentualne koszty społeczne będą znacznie większe.
Gdybyśmy popatrzyli na energetykę jako na całość,
to wówczas trzeba optymalizować cały łańcuch. Jednak
przez to, co robimy, jedno oczko wychodzi nam trochę
taniej, ale za to drugie już drożej. To, co wyprodukujemy na miejscu, zawsze będzie kosztowało mniej niż to,
co sprowadzane jest z zewnątrz. Ciekawe, co na to wszyscy, którym zawsze nasze wychodzi drożej.  •
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Taniejąc, musi drożeć
W przypadku ropy eksperci rozważają dwie opcje – jej
cena się ustabilizuje albo pójdzie w górę. W kwestii węgla
widzą tylko jeden kierunek: węgiel na świecie ma tanieć,
więc ten z Polski będzie za drogi. Bo ceny spotowe jak
obecnie będą okazywać się niższe od ujętych w kontraktach długoterminowych.
Przeczytawszy serię podobnych rozważań, wypada
znaleźć solidną gałąź, kawałek mocnego sznura i jakąś
podstawkę do łatwego wykopania spod nóg. Tym bardziej że znaczna część specjalistów od braku przyszłości
węgla to ludzie, którzy w swoim czasie mieli możliwość
wykonania ruchów ratunkowych dla branży.
To znaczy, coś zmieniali. Kierunki były dwa: albo
rozdzielano, albo łączono. Kopalnie nieopłacalne krzyżowano z opłacalnymi. Dopóki następowało to w obrębie gospodarki planowo deficytowej, jakoś się wszystko
kręciło. Zmiany wprowadzano, gdy koniunktura siadała. Dosypywano kasę, umarzano zaległości, wykonywano ruchy na zasadzie „jak nie może być lepiej,
niech będzie inaczej”. I znowu na jakiś czas starczało.
Wywaliło się w ramach głębokich przemian, gdy
zablokowano ceny węgla, a wszystko wokół drożało
z dnia na dzień. Pozwoliło to na odpalenie gospodarki,

Znaczna część specjalistów od braku przyszłości węgla to ludzie, którzy w swoim czasie mieli możliwość wykonania ruchów ratunkowych dla branży
która – lepiej lub gorzej – jednak zastartowała i poszła
do przodu. Za to kopalnie już się nie podniosły, choć
nie od razu było to widać.
Być może lepsze zarządzanie, inwestycje, przyoszczędzanie środków na chude lata przedłużyłoby
nieco funkcjonowanie spółek wydobywających węgiel
energetyczny. Ale na odrobienie zapóźnienia z momentu startu i tak by nie starczyło. Powtórzono więc

dosypywanie pieniędzy do zadłużeń branży, umacniając przekonanie, że żaden rząd nie pozwoli jej upaść.
Bo może nie kraju, ale jego na to nie stać.
W początkach czerwca jedna z poważniejszych gazet pisząc o górnictwie, wrzuciła tytuł: „Rząd wesprze
górników”. Proszę zwrócić uwagę – nie górnictwo,
tylko górników. I to jest – zdaje się – krótka odpowiedź
na dręczące nas wszystkich pytanie – co dalej. 
ZK
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Huty jeszcze długo będą potrzebowały węgla, ale niekoniecznie z wydobycia

Recykling lepszy niż kopalnie?
Unia Europejska stawia na piece elektryczne, gdyż energia może być „zielona”,
wytwarzana w odnawialnych źródłach.
Problem polega jednak na tym, że według
prognoz w długiej perspektywie zużycie
stali na świecie, także w UE, będzie rosnąć.
Złomu nie wystarczy na pokrycie rosnącego zapotrzebowania, nie mówiąc
już o tym, że jakość stali z odzysku jest
gorsza, nie nadaje się na przykład do produkcji cienkich blach stosowanych w motoryzacji czy produkcji wielu urządzeń
elektronicznych czy AGD. Chcąc doprowadzić ją do jakości odpowiadającej stali
z wielkich pieców, trzeba wykorzystywać
dodatkowe procesy redukcji zanieczyszczeń i domieszek, w związku z czym staje się zbyt droga i nieopłacalna. Branża
spodziewa się więc, że wielkie piece będą
potrzebne jeszcze przez kilkadziesiąt lat.
Wraz z nimi konieczny będzie koks jako
nieodzowny składnik zachodzącej w nich
reakcji wyrwania tlenku z tlenku żelaza
(czyli rudy żelaza). Czynnikiem redukującym tlenek jest węgiel pochodzący
z koksu. Wynikiem reakcji jest (w uproszczeniu) żelazo, zamieniane w stal przez
stalownie oraz tlenki węgla, w tym CO2.
Niedawno pisaliśmy o pracach nad
zastąpieniem węgla innym reduktorem
– wodorem. Badania idą jednak także
w inną stronę. ArcelorMittal pracuje nad
wykorzystaniem w reakcji węgla uzyskanego z biomasy, a konkretnie z odpadów
drewnianych, których wiele spotyka się
także w hutnictwie. Projekt nazwano
Torero i właśnie dostał kolejne unijne
pieniądze.
W hucie w Gandawie (Gent) trwa
budowa instalacji, która w pierwszej
fazie ma przetwarzać 60 tys. ton odpadów drzewnych w 40 tys. ton biowęgla.
W drugiej fazie wielkości te się podwoją.
Na razie to kropla w morzu, ale mamy
do czynienia z fazą budowy instalacji
demonstracyjnych, mających sprawdzić
możliwości i warunki wytwarzania biowęgla na większą skalę. Jeżeli technologia się sprawdzi, budowane będą większe zakłady.
Dalsze plany zakładają pozyskiwanie
węgla z recyklingu z innych rodzajów
odpadów biologicznych, a także z tworzyw sztucznych.

W hucie w Gandawie (Gent) trwa budowa instalacji, która w pierwszej fazie ma przetwarzać 60 tys. ton odpadów drzewnych w 40 tys. ton biowęgla
– Chemikalia i paliwa płynne, szczególnie w sektorze lotniczym, nadal potrzebują źródła węgla, podczas gdy wytwarzanie energii może i powinno być
w pełni zdekarbonizowane. Recykling
węgla daje nam wybór, skąd pochodzi
on w naszych produktach: z wydobycia
lub powtórnie wykorzystywanego węgla z emisji CO2 – powiedziała Jennifer
Holmgren, dyrektor zarządzająca firmy
LanzaTech, z którą ArcelotMittal tworzy
inny projekt Steelanol, dotyczący przerabiania gazów wielkopiecowych na etanol.
Na obydwa projekty koncern ma zamiar wydać 215 mln euro, z czego Torero wymaga 50 mln euro. W maju ArcelorMittal zyskał 75 mln euro pożyczki
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na ich budowę. Wcześniej projekty
Steelanol i Torero otrzymały już w sumie
22 mln euro wsparcia w postaci grantu
w ramach unijnego programu Horyzont
2020. Obydwie instalacje mają ruszyć
w 2022 roku. 
PIOTR MYSZOR

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:

Recykling węgla daje nam wybór, skąd pochodzi on w naszych produktach: z wydobycia lub powtórnie
wykorzystywanego węgla z emisji CO2
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Tydzień pod znakiem postoju
W atmosferze eskalacji napięć i nieporozumień upłynął tydzień po konferencji wicepremiera i ministra aktywów państwowych, który rano 8 czerwca zapowiedział
w telewizji: – Od jutra wstrzymamy wydobycie w dwóch kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej i w dziesięciu kopalniach
Polskiej Grupy Górniczej.
Decyzja, którą ogłosili wicepremier Jacek Sasin oraz towarzyszący mu
na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski, miała wynikać
z narady w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzonej w Katowicach poprzedniego dnia (7 czerwca), z udziałem Głównego Inspektora Sanitarnego,
wojewody, zarządów spółek górniczych
i związkowców. Jednak – jak pokazały wydarzenia tygodnia – okazała się
sporym zaskoczeniem i wprowadziła
ogromne zamieszanie w branży.

PRZECIĄĆ TRANSMISJĘ
POZIOMĄ
Przypomnijmy, że równo miesiąc
wcześniej (7 maja) w wybranych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, gdzie
służby sanitarne odnotowały tworzenie się tzw. ognisk epidemicznych,
wystartowały masowe badania przesiewowe załóg pod kątem nosicielstwa
SARS-CoV-2. Z powodu przyrostu infekcji zatrzymano na kilka tygodni ruch
Jankowice kopalni ROW w Rybniku,
Murcki-Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach. Tysiące pracowników
z rodzinami trafiły na kwarantanny,
ale wkrótce w wiadomościach z Górnego Śląska media znowu alarmowały
o kolejnych „ogniskach koronawirusa”
(między innymi w należącej do JSW
kopalni Pniówek). Okazało się, że epidemia, która wygasa statystycznie w całym kraju, w górnictwie węgla kamiennego niestety buzuje i wybucha lokalnie
w kolejnych zakładach.
Jacek Sasin i Łukasz Szumowski
tłumaczyli, że kryzysu w kopalniach
nie dało się uniknąć, mimo że od początku przestrzegano w nich ostrych
norm bezpieczeństwa. Podkreślali,
że zły obraz sytuacji wynika między innymi z ogromnej liczby testów. – Ponad
50 tys. badań wykonaliśmy u górników.
Takiej skali – z tego, co wiem – w Europie nie ma. Stąd mamy tak duże liczby
dodatnich wyników – mówił minister
zdrowia. Dodawał, że nie należy się
obawiać tzw. transmisji poziomej COVID-19, bo w kraju praktycznie jej nie
ma. Również na Śląsku jest ona śladowa.
Ale na wszelki wypadek postanowiono przebadać wszystkie załogi kopalń,
także te, w których dotąd zanotowano
tylko niewielkie liczby zakażeń, bo doświadczenie pokazało, że w każdej chwili mogą zamienić się w nowe ogniska
epidemii. Zamiast wyznaczać do testów
kolejne zakłady, zdecydowano załatwić
sprawę raz i do końca, zarządzając postój w kilkunastu kopalniach. – Te działania mają doprowadzić do tego, abyśmy
nie mieli transmisji poziomej. Stąd decyzja o wstrzymaniu pracy na dole, gdzie
ryzyko jest znacznie, znacznie większe
– powiedział Szumowski.

Jacek Sasin i Łukasz Szumowski tłumaczyli, że kryzysu w kopalniach nie dało się uniknąć, mimo że od początku przestrzegano w nich ostrych norm
bezpieczeństwa. Podkreślali, że zły obraz sytuacji wynika między innymi z ogromnej liczby testów

ZATRZYMAĆ, ZAMKNĄĆ,
ZLIKWIDOWAĆ?
Wicepremier Jacek Sasin zapewnił,
że decyzję o wstrzymaniu od następnego dnia produkcji w 12 kopalniach
uzgodniono z zarządami spółek i stroną
społeczną. Wszyscy zatrudnieni – poza
szczątkowym personelem, który będzie służył utrzymaniu kopalń w czasie zawieszenia wydobycia – udadzą
się na tzw. postojowe na okres trzech
tygodni. – Co ważne, ustaliliśmy również, że wszyscy górnicy za ten okres
postojowego otrzymają 100 proc. wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych
strat finansowych. Bardzo nam zależało na tym, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach
doszło do zarażeń, które skłoniły nas
do podjęcia takich decyzji – powiedział
wicepremier w poniedziałek rano.
Szybko wyszło na jaw, że kilkanaście minut konferencji prasowej wystarczy na kilka dni protestów, listów
otwartych, pretensji i wyjaśniania nieporozumień. Niemal od razu rozległy
się głosy, że przywileje dla górników
są niesprawiedliwe (postój zakładu pracy w warunkach tzw. tarczy antykryzysowej upoważnia do wypłaty wynagrodzenia w wysokości 60 proc., a nawet
ograniczenie czasu pracy, którym objęta
została w maju Polska Grupa Górnicza,
skutkowało wypłatą 80 proc.). Górników bronić musiała wicepremier Jadwiga Emilewicz, tłumacząc, że postój w kopalniach został narzucony w związku
z rekomendacją służb sanitarnych.

LIST ZWIĄZKOWCÓW
DO PREMIERA
Po kilku godzinach konsternację wywołała lista kopalń wyznaczonych do postoju. Na stronie Ministerstwa Aktywów
Państwowych napisano, że ze względu
na bezpieczeństwo załóg górniczych produkcję wstrzymają kopalnie: „Bolesław
Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba-Wirek,
Pokój, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy,
Mysłowice-Wesoła oraz Wujek z PGG,
a także Knurów-Szczygłowice oraz Budryk z JSW”. Dziwiono się, że nie są to te
zakłady, w których lokalizowano dotąd
tzw. ogniska epidemiczne, ruch Wirek
od kilku lat nie istnieje, a na przykład
ruch Ziemowit jeszcze przed weekendem podawano jako przykład znikomej
liczby nowych infekcji i dowód na udaną
walkę z koronawirusem.
Co gorsza okazało się, że górniczy
związkowcy najwyraźniej nie uzgodnili
ogłoszonych decyzji, a w każdym razie
nic o tym nie wiedzą… Wielkie poruszenie wywołał list otwarty Dominika Kolorza i Bogusława Hutka, którzy w imieniu
władz Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Solidarności i organizacji związkowej
w PGG SA napisali do premiera Mateusza Morawieckiego. Zażądali natychmiastowego wycofania decyzji o wstrzymaniu od 9 czerwca na trzy tygodnie
wydobycia w 10 kopalniach PGG. „Realizacja tej decyzji w praktyce doprowadzi
do trwałego zamknięcia tych zakładów
i upadłości likwidacyjnej Polskiej Grupy
Górniczej. Każdy, kto ma elementarną
wiedzę na temat funkcjonowania kopalń

węgla kamiennego, wie, że tego typu
zakładów nie można zatrzymać z dnia
na dzień bez odpowiedniego zabezpieczenia technologicznego. Co więcej, żeby
górnicy po tak długiej przerwie mieli
do czego wracać, kopalnia musi działać
co najmniej na 50 proc. swoich mocy” –
napisali związkowcy. Pytali, skąd rząd
weźmie pieniądze na 100 proc. wynagrodzeń dla górników na postojowym, jeśli
brak jakichkolwiek przepisów pozwalających na udzielenie takiego wsparcia.
Sfinansowanie płac na postojowym z budżetu pracodawcy będzie gwoździem
do trumny PGG (wygeneruje pół miliarda złotych straty po miesiącu).
„Zapowiedziana przez wicepremiera
Sasina decyzja o wstrzymaniu na trzy
tygodnie wydobycia w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej jednoznacznie
wskazuje, że panu ministrowi brakuje
podstawowych kompetencji i umiejętności do sprawowania prawidłowego
nadzoru właścicielskiego nad sektorem
wydobywczym. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Premiera
o objęcie osobistym nadzorem górnictwa
węgla kamiennego w Polsce. Pozostawienie kompetencji w tym zakresie w gestii
ministra Sasina będzie oznaczało Pańskie przyzwolenie na likwidację Polskiej
Grupy Górniczej i utratę dziesiątek tysięcy miejsc pracy” – napisali związkowcy
Solidarności, przestrzegając, że będą
„bronić miejsc pracy z najwyższą determinacją i wszelkimi dostępnymi
środkami”.
Zgoła inną ocenę zaprezentował Bogusław Ziętek i związkowcy górniczy
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9 czerwca w Katowicach na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wziął udział szef rządu Mateusz Morawiecki. – Podejmujemy kolejne
działania, by skutecznie ograniczyć ogniska epidemii w kopalniach. Sektor górniczy jest najbardziej narażony na rozprzestrzenianie się wirusa. Dlatego trzeba jak
najszybciej wyłapywać ogniska tych zakażeń Absolutnie odrzucam wszystkie sygnały stygmatyzowania – powiedział premier
Sierpnia 80. Uspokajali, że decyzja o postojowym jest logiczna, tylko spóźniona,
nie trzeba rozwijać konspirologii i bać
się podstępnych zamiarów likwidacji
kopalń.

DZIEWIĘĆ PUNKTÓW
MINISTRA
Nazajutrz premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę roboczą w Katowicach, a jeszcze w nocy na stronie
Ministerstwa Aktywów Państwowych
ukazało się oświadczenie wicepremiera Jacka Sasina, który również wylewał
oliwę na spienione fale. Tłumaczył,
że najwyraźniej doszło do wielu nieporozumień lub opacznej interpretacji
jego słów.

W dziewięciu punktach minister
aktywów państwowych jasno wyłożył swoje intencje: chodzi wyłącznie
o bezpieczeństwo zdrowotne, zgodnie
z rekomendacjami służb sanitarnych
trzeba zapobiegać ogniskom koronawirusa i likwidować istniejące: „W żadnym wypadku celem tych decyzji nie
jest trwałe zaprzestanie wydobywania
węgla w zatrzymanych kopalniach,
wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby zakłady te mogły jak najszybciej powrócić
do normalnego wydobycia”; „Po trzech
tygodniach zatrzymania wydobycia kopalnie te powrócą do normalnej pracy.
Nie ma więc mowy o likwidacji miejsc
pracy”; „Wstrzymanie wydobycia węgla
w 12 kopalniach nie oznacza w żadnym

wypadku całkowitego zamknięcia tych
kopalń”.
Jacek Sasin uściślał, że kopalnie
na postojowym nie staną całkowicie,
trwać będą roboty górnicze niezbędne
dla prewencji zagrożeń, w tym odświeżanie frontów eksploatacyjnych – przodków i ścian. „W przypadku, w którym
istniałoby zagrożenie bezpowrotnego
lub wymagającego dużych nakładów
odtworzenia frontów eksploatacyjnych,
dopuszczamy możliwość prowadzenia
eksploatacji w wyrobiskach” – zaznaczył wicepremier. Zapewnił o swej determinacji, „by sytuację w górnictwie
jak najszybciej wyprowadzić na prostą
i doprowadzić do stabilizacji”. Minister
wyraził nadzieję, że przedstawione
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przez niego wyjaśnienia rozwieją narosłe wątpliwości.

SPOKOJNA PRACA W PGG SA
W oczyszczonej naprędce atmosferze zarząd Polskiej Grupy Górniczej
spokojnie przystąpił do pracy nad
harmonogramem wdrażania postoju
w 10 kopalniach spółki. Ustalono, że procedura potrwa około tygodnia, a realnie wstrzymanie wydobycia nastąpi od
12 czerwca. Zaplanowane już wcześniej
na 9 czerwca spotkanie ze związkami
zawodowymi miało w zamyśle dotyczyć planów restrukturyzacji firmy, ale
– co zrozumiałe – zdominowane zostało
przez postój kopalń. We wspólnej notatce z rozmów zapisano między innymi, że postój potrwa do 3 lipca, a zakres
prowadzonych robót „uwzględni aspekty
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kopalń w przyszłym okresie”. Obłożenie pracowników utrzymania ruchu
w czasie postoju ma odbywać się rotacyjnie, aby jak najbardziej „zniwelować
pracownikom różnicę między dniówkami postojowymi a przepracowanymi”.
Co ważne, ustalono, że wynagrodzenie
za postój będzie obliczane analogicznie
jak przy wyliczaniu płacy za okres urlopu, na podstawie stycznia, lutego i marca tego roku, a zatem w okresie przed
spowolnieniem gospodarczym w Polsce
i w branży. To istotne, bo nawet połowa płacy górnika zależy od tego, ile dni
przepracował realnie między innymi
przy wydobyciu, a nawet stuprocentowe
wynagrodzenie, wyliczane na postojowym tylko od podstawy zaszeregowania,
stanowiłoby zaledwie 50–60 proc. płacy,
którą górnik otrzymywał po przepracowanym miesiącu.
W komunikacie z 9 czerwca zarząd
PGG SA podkreślił, że zmiany w funkcjonowaniu zakładów górniczych wprowadzane są „w trosce o bezpieczeństwo
zdrowotne górników, ich rodzin oraz
mieszkańców regionu, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Aktywów Państwowych i w oparciu o rekomendacje
wojewody śląskiego oraz państwowych
służb sanitarnych województwa śląskiego”. Po trzytygodniowym wstrzymaniu wydobycia kopalnie w Łaziskach Górnych, Bieruniu, Lędzinach,
Rudzie Śląskiej, Rybniku, Radlinie,
Rydułtowach, Mysłowicach i Katowicach mają wrócić do pełnych zdolności
produkcyjnych.
•

W kopalniach Knurów-Szczygłowice i Budryk został wstrzymany cykl technologiczny normalnego wydobycia węgla

Nadzwyczajne działania przeciw epidemii
Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Aktywów Państwowych, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Sztabu Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w związku
z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na Śląsku, zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej podjął uchwałę o okresowym
wstrzymaniu od 9 do 28 czerwca 2020
roku normalnego cyklu wydobycia węgla
w dwóch kopalniach: KWK Budryk oraz
KWK Knurów-Szczygłowice.
– Mimo podjęcia szczególnych
kroków ostrożnościowych, takich jak
testy przesiewowe wśród górników,
w kilku kopalniach doszło do masowych zakażeń. Dlatego podejmujemy

dziś nadzwyczajne działania – podkreśla wicepremier Jacek Sasin. Zdaniem ministra aktywów państwowych
decyzja o tymczasowym wstrzymaniu
jest podyktowana troską o bezpieczeństwo załóg górniczych. – Nasze decyzje
są podporządkowane trosce o zdrowie
pracowników. Musimy chronić miejsca
pracy. Zagrożenie epidemiczne minie
i nasza Spółka musi być gotowa, aby aktywnie włączyć się w proces odmrażania
gospodarki. Służą temu plany działań
przygotowane na szczeblu Spółki i każdej kopalni – powiedział Włodzimierz
Hereźniak, prezes zarządu JSW SA.
– Na obecnym etapie zagrożenia epidemicznego racjonalnym rozwiązaniem

jest maksymalne ograniczenie pracy
w tych kopalniach, ponieważ nie chcemy tworzyć ognisk potencjalnego zarażenia koronawirusem tam, gdzie do tej
pory ryzyko było niewielkie. Apeluję
do wszystkich pracowników JSW o zachowanie rygorystycznych zasad profilaktyki. Od państwa odpowiedzialności
zależy nie tylko zdrowie współpracowników, ale także zdrowie państwa rodzin
– podkreślił.
Dyrekcje obu zakładów zostały zobowiązane przez zarząd JSW do przeprowadzenia do 12 czerwca niezbędnych
działań profilaktycznych, mających
na celu zabezpieczenie kopalń przed zagrożeniami naturalnymi. W kopalniach

Budryk oraz Knurów-Szczygłowice przez
trzy tygodnie prowadzone będą prace
niezbędne do zabezpieczenia zakładu
przed zagrożeniami naturalnymi oraz
roboty zabezpieczające fronty eksploatacyjne. Ich podstawowym celem
jest umożliwienie szybkiego powrotu
do normalnej produkcji. Ponadto w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych obie kopalnie będą wywiązywały się ze swoich zobowiązań wobec
kontrahentów.
Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Aktywów Państwowych za okres
postoju górnicy otrzymają 100 proc.
wynagrodzenia.

MAT. PRAS

6

16–30 CZERWC A 2020

A K T U A L N O Ś C I

PANDEMIA FANTASMAGORII. Koronawirus atakuje nie tylko płuca.
Atakuje też mózgi. Działa jak środek wywołujący halucynacje.
W myśl zasady, że wobec wirusa wszyscy jesteśmy równi,
zaatakował także ośrodek myśli kilku pracowników mediów.
Jeden z nich napisał między innymi: „W przypadku Jastrzębskiej
Spółki Węglowej zamykaniem kopalni kierowało zatem nie
kryterium koronawirusowe, ale produkcyjne. Jeżeli kierowano
by się ogniskami zakażeń, należałoby zamknąć Pniówek
i Zofiówkę, te jednak są zbyt ważne dla JSW i produkują przede
wszystkim węgiel koksujący. Zamknięto zaś dwie kopalnie, które
w koronawirusowych statystykach uwagi nie zwracają, ale jako
jedyne w grupie mają przewagę produkcji węgla energetycznego”.

HANNA K R Z YŻOWSK A

– Nie ma już ognisk zarażeń w Pniówku
i Zofiówce. Przebadano wszystkich pracowników, w tym pracowników firm zewnętrznych, a do pracy są dopuszczane
osoby z podwójnym wynikiem ujemnym
badań na obecność wirusa – mówi Artur
Dyczko, wiceprezes i szef Sztabu Kryzysowego JSW SA. Jaki zatem jest sens, aby
zamykać kopalnie, w których mamy zidentyfikowane osoby zarażone i niezarażone?
– Po informacji, że w JSW trzeba
będzie w dwóch kopalniach do minimum ograniczyć wydobycie, powstała
rzeczywistość medialna. Kilkoro dziennikarzy ogłosiło: „Pniówek i Zofiówka
do zamknięcia”. Okazało się, że ich informacja nie ma nic wspólnego z faktami.
Czy ktoś przyzna się do pomyłki? Nie.
Będzie bronił swojego świata fantazji
i uzasadniał, że decyzja inna niż fantasmagorie jest zła – podkreśla wiceprezes
Dyczko.

PSEUDOEKSPERCI
To głośna grupa, która podpiera swoje „ekspertyzy”, cytując swoje wcześniej
nieujawnione myśli sprzed kilku, a nawet kilkunastu tygodni. W esejach stylizowanych na ekspercki wywód wszystko
się zgadza poza faktami i logiką. Mądre myśli składają się w spektakularny morał: Gdyby kilka miesięcy temu
zamknąć wszystkie kopalnie, teraz nie
byłoby zarażonych górników. To bardzo
powściągliwa teza. Gdyby na początku
roku zamknąć granice Unii Europejskiej, zatrzymać transport, zarządzić
dla wszystkich kwarantannę, to nie mielibyśmy problemu z koronawirusem.
Taka myśl jest godniejsza wszystkich,
którzy nauczyli się słów: „koronawirus”,
„COVID-19”, „pandemia” i „SARS-CoV-2”.
Warto podkreślić jeszcze jeden fakt –
„eksperci” są rozczarowani, że masowe
badania górników nie leczą. Otóż żadne badania nie leczą, tak jak na przykład badania stomatologiczne nie leczą
zębów.
Największym osiągnięciem „ekspertów” jest koncepcja, że w JSW powinny
być zamknięte kopalnie, w których wszyscy są przebadani, a do pracy przychodzą tylko osoby, które nie są nosicielami
wirusa.

CZY MOŻNA BYŁO WCZEŚNIEJ?
Ponoć kopalnie można było zamknąć
trzy miesiące temu i w ten sposób pozbylibyśmy się kłopotu. Ciekawe, z czym
– z koronawirusem czy z kopalniami?
Można było na przykład w marcu ogłosić, że kopalnie ograniczą do minimum
wydobycie, górnicy zostaną przebadani

i zarazę się wytępi. Jednak wtedy nie
było przypadków zarażeń. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej pierwszy potwierdzony przypadek był 26 kwietnia.
To oznacza, że przez dwa miesiące broniła się skutecznie.
Poza tym dość długo obowiązywała
zasada, że nie bada się osób bez objawów choroby. Czy w takim razie należało zamknąć kopalnie, tak jak zostały
zamknięte centra handlowe? A może
dłużej – tak jak były zamknięte lotniska
albo muzea i kina?
Olbrzymi sens miałyby szczepienia.
Jednak szczepionki nie ma. Co można
w takim przypadku robić? – Górnicy
są narażeni na wiele zagrożeń naturalnych. Zanim powstanie skuteczna szczepionka, musimy nauczyć się radzić sobie
z tym zagrożeniem. Nie mamy wyjścia,
jeżeli chcemy utrzymać miejsca pracy –
mówi wiceprezes Dyczko.

Koronaw
atakuje

„Eksperci” są rozczarowani,
że masowe badania górników
nie leczą. Otóż żadne badania nie
leczą, tak jak na przykład badania
stomatologiczne nie leczą zębów.
EWENEMENT NA SKALĘ
ŚWIATOWĄ
Górnicy praktycznie bezobjawowo
przechodzą zarażenie koronawirusem.
Spośród pracowników JSW, u których
je potwierdzono, do szpitala skierowano kilka osób. Ponieważ praktycznie
wszyscy zarażeni nie byli wcześniej objęci kwarantanną, zapewne mogli zarażać innych i w regionie przynajmniej
tyle samo osób powinno być zarażonych poza kopalniami (przy założeniu,
że jeden nosiciel wirusa zaraża przynajmniej jedną osobę). Jednak tak nie
jest. Do dyspozycji chorych pozostaje
65 proc. łóżek w szpitalach zakaźnych
i 85 respiratorów.
Na Śląsku mamy do czynienia
z sytuacją wyjątkową, bardzo możliwe,
że na skalę światową. W wielkich zakładach pracy przeprowadzono kilkadziesiąt tysięcy testów, u kilku tysięcy
osób potwierdzono zarażenie koronawirusem, a objawów choroby jest kilka
procent. Kiedy zamykaliśmy to wydanie
Nowego Górnika, nie było żadnego przypadku śmiertelnego. To bardzo optymistyczna informacja, ale taka sytuacja
jest sprzeczna z danymi statystycznymi,
które sprawdzają się na całym świecie.
Musiałyby być objawy i, niestety, przypadki śmiertelne. Czy epidemiolodzy
potrafią wyjaśnić to zjawisko?

W ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice do 14 czerwca nie potwierdzono żadnego przypadku zarażenia koronawir
wydobycia ma na celu zapobieżenie powstaniu ogniska zarażeń

EKONOMIA I MEDYCYNA
Ochrona przed pandemią nie jest tylko zadaniem medycznym. To także wyzwanie ekonomiczne. Kilka miesięcy tego
roku dla gospodarki światowej to w najlepszym przypadku czas zastoju. JSW jest
przede wszystkim dostawcą surowców
chemicznych (węgiel koksowy i koks)
niezbędnych do produkcji stali. Hutnictwo jest jedną z najbardziej pokrzywdzonych przez pandemię branż. Od marca
zapotrzebowanie na stal w krajach Unii
Europejskiej spadło o około 50 proc.
Mniej więcej 40 proc. pracowników sektora stalowego zostało skierowanych
na postojowe albo pracuje w skróconym
czasie. To między innymi efekt zapaści
na rynku samochodowym. W Polsce
w zakładach koncernu hutniczego ArcelorMittal Poland od 1 maja do końca lipca
trwa przestój ekonomiczny. To odbija się
na JSW. Chociaż udało jej się ulokować
część produkcji w krajach azjatyckich,
to wciąż hutnictwo europejskie decyduje
o tym, czy JSW jest w dobrej, czy w złej
sytuacji. Może się okazać, że nie wirus

w kopalniach, ale przede wszystkim skutki pandemii w przemyśle stalowym będą
największym problemem. Na razie nikt
nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie: Kiedy gospodarka Unii Europejskiej
otrząśnie się z negatywnych skutków
po tak zwanym zamrożeniu?
Na razie trudno prognozować, jak
długo będzie trwał powrót choćby do stanu z 2019 roku, który dla europejskiego
hutnictwa nie był dobry, ale teraz wszyscy marzą choćby o takiej koniunkturze.

PANDEMIA TRWA
Kiedy w Polsce został ogłoszony stan
epidemii, obawialiśmy się sytuacji podobnej do tej we Włoszech albo Hiszpanii. Dramatyczne dylematy lekarzy: kogo
odłączyć od respiratora, aby podłączyć
pacjenta z większymi szansami na przeżycie; jak przygotować szpitale, aby nie
trzeba było pozostawiać chorych bez
pomocy medycznej; jak wesprzeć służbę
zdrowia, aby zapewnić niezbędny sprzęt
i środki ochrony? U nas nie było dramatycznych wydarzeń na skalę włoską czy
hiszpańską.

W W W.NOW YGORNIK .PL
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DAWID LACH / JSW SA

wirus
nie tylko płuca
W PNIÓWKU I W ZOFIÓWCE JUŻ NIE MA OGNISK Z AR A ŻEŃ

Kolejny hejt

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka oraz poseł Wojciech
Saługa pytali 10 czerwca na konferencji
prasowej, dlaczego nie zostały zamknięte kopalnie Pniówek i Zofiówka. – To tam
jest teraz największe ognisko koronawirusa – stwierdzili.
W kopalniach Pniówek i Zofiówka
nie ma już ognisk zakażeń koronawirusem. Wszyscy pracownicy zostali przebadani. Badaniami zostali objęci także
wszyscy pracownicy firm zewnętrznych, które wykonują usługi w tych
kopalniach. Do pracy są dopuszczane
osoby zdrowe, które mają podwójny
wynik ujemny badania na obecność
koronawirusa.

Decyzja o okresowym wstrzymaniu
od 9 do 28 czerwca 2020 roku normalnego cyklu wydobycia węgla w kopalniach Budryk oraz Knurów-Szczygłowice
ma na celu niedopuszczenie do powstania nowych ognisk zarażeń.
Panowie posłowie Borys Budka
i Wojciech Saługa szargają dobre imię
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, twierdząc, że w JSW świadomie dopuszcza
się do pracy osoby zarażone koronawirusem. Obaj posłowie wiedzą, jakie
działania zostały podjęte przez Spółkę,
aby zminimalizować ryzyko zarażeń. Te
informacje przekazywały media, są one
umieszczone na stronie internetowej
Spółki. Budzi zdziwienie fakt, że śląscy
politycy przyłączyli się do grupy hejterów

starających się udowodnić, że kopalnie
węgla kamiennego są wylęgarniami koronawirusa, a żądza zysku powoduje,
że górnicy wciąż w nich pracują.
Dla zarządu JSW SA celem nadrzędnym jest dbałość o zdrowie załogi. Celem
strategicznym jest zachowanie miejsc
pracy. Zakłady JSW są źródłem utrzymania dla około 20 tys. rodzin górniczych. Jedno miejsce pracy w górnictwie
utrzymuje przynajmniej trzy miejsca
pracy w otoczeniu górniczym. Przyszłość
kilkudziesięciu tysięcy rodzin w regionie
śląskim nie powinna być wykorzystywana do stosowania tanich chwytów propagandowych w kampanii wyborczej.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI, RZECZNIK PRASOWY
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ

N O WA KO PA L N I AW I EDZ Y. P L

rusem. Decyzja o okresowym wstrzymaniu normalnego cyklu

Największym osiągnięciem
„ekspertów” jest koncepcja, że
w JSW powinny być zamknięte
kopalnie, w których wszyscy
są przebadani, a do pracy
przychodzą tylko osoby, które nie
są nosicielami wirusa.
– Górnicy praktycznie bezobjawowo przechodzą tę chorobę. W naszym
regionie, uznawanym przez wielu hejterów za wylęgarnię zarazy, nie ma tłoku
w szpitalach zakaźnych. Jednak przestrzegam przed lekceważeniem zagrożenia. Wciąż jesteśmy zagrożeni przez
pandemię i nadal wśród nas będą osoby
zarażone. Dlatego apeluję o zachowanie
szczególnych środków ostrożności. Rozsądniejszym rozwiązaniem jest nadgorliwość w profilaktyce niż narażanie siebie,
swoich rodzin i współpracowników –
mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes
JSW SA. •

Jastrzębska Spółka Węglowa uruchamia
portal edukacyjny dla dzieci
Z okazji obchodzonego 1 czerwca Międzynarodowego Dnia Dziecka JSW uruchamia
nową wersję edukacyjnego portalu dla
dzieci Kopalnia Wiedzy JSW. W tworzenie serwisu zaangażowali się pracownicy Spółki oraz współpracujące z nią kluby sportowe: KS Jastrzębski Węgiel, GKS
1962 Jastrzębie oraz JKH GKS Jastrzębie.
Platforma łączy skierowaną do pracowników JSW akcję #popracyzostańwdomu
z działaniami na rzecz edukacji dzieci
i młodzieży, które realizuje Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Mimo luzowania obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa wciąż
zalecane jest pozostawanie w domu
wtedy, kiedy to możliwe i przestrzeganie zasad dystansu społecznego. Większość dzieci nie wróci przed wakacjami
do szkół. JSW SA zachęca pracowników
oraz społeczność lokalną do zachowania
zasad bezpieczeństwa zgodnie z hasłem
#popracyzostańwdomu. Z powodu ograniczeń cykliczne działania Spółki, w tym
świętowanie Dnia Dziecka, musiały w tym
roku przybrać zupełnie nową, dostosowaną do sytuacji formę. Tak zrodził się

pomysł na nową odsłonę portalu Kopalnia Wiedzy JSW. Chcąc umożliwić pozostającym w domu dzieciom poszerzanie
wiedzy w interesujący sposób i podsunąć
pomysły na aktywne spędzanie wolnego
czasu w gronie najbliższych, JSW SA stworzyła nowoczesną platformę edukacyjną,
na której regularnie będą zamieszczane
materiały wideo oraz artykuły z takich
dziedzin jak: przyroda, chemia, fizyka czy
nauka języków obcych.
– Nasza Spółka od dawna jest zaangażowana w działania edukacyjne.
Hucznie organizowaliśmy Dzień Dziecka, zapraszając najmłodszych i ich rodziny do zabawy na świeżym powietrzu. Niestety warsztaty i pikniki, jakie
organizowaliśmy do tej pory, nie odbyły
się w zaplanowanej formie. Szczególnie
na Śląsku zarażenie koronawirusem
wciąż pozostaje realnym zagrożeniem,
w związku z tym wiele rodzin z naszego regionu nie będzie mogło spędzać
wakacji w zwykły sposób. Dlatego stworzyliśmy przestrzeń, w której dzieci
i młodzież znajdą wiele ciekawych informacji związanych z naukami ścisłymi, ale również filmy i artykuły, które

umilą czas wolny. Kopalniawiedzyjsw.
pl to wirtualne odbicie prowadzonych
przez nas dotychczasowych działań –
mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes
zarządu JSW SA.
Dzięki zaangażowaniu zawodników i zespołów pracujących w klubach
sportowych KS Jastrzębski Węgiel, GKS
1962 Jastrzębie oraz JKH GKS Jastrzębie
na platformie znajdą się także materiały
wideo z prostymi ćwiczeniami sportowymi dla całej rodziny, które mogą być
wykonywane w warunkach domowych.
Filmy przygotowane przez zawodników
mają być również dodatkową motywacją
dla dzieci i młodzieży, których treningi
sportowe zostały zawieszone. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na samopoczucie, a fakt, że głównymi bohaterami są sportowcy ze znanych klubów,
będzie dodatkową atrakcją.
W serwisie pojawią się również quizy i wyzwania edukacyjne, które będą
urozmaicać dostępne na stronie treści
i sprawdzą przyswojoną przez dzieci
i młodzież wiedzę. Dostęp do wszystkich
materiałów na portalu nowakopalniawiedzy.pl jest bezpłatny. 
MAT. PRAS
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Ochrona przyrody

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ARCHIWUM

Nielegalne wysypiska – palący problem
Śmieci nielegalnie wyrzucone w lasach,
parkach, przy pustych działkach czy nad
jeziorem są gigantycznym i rosnącym problemem nas wszystkich.
Szacuje się, że na świecie znajduje
się prawie 100 mln ton nielegalnie wyrzucanych odpadów. Tylko Amerykanie
wyrzucają nielegalnie prawie 1,5 mln
ton śmieci rocznie. I w te liczby nie jest
wbrew pozorom wliczany inny ogromny problem – wyrzucane gdziekolwiek
niedopałki papierosów czy plastikowe
torebki.
NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY. Istnieje wiele
powodów, dla których ludzie decydują
się na nielegalne wyrzucenie śmieci.
Różnią się – od braku wiedzy na temat
dostępnych opcji usuwania, przez biedę,
aż po zwykłą głupotę, lenistwo i arogancję – jak choćby niechęć do wyrzucania własnych śmieci w przeznaczonym
do tego miejscu.
Musimy pamiętać, że nawet jeśli
sami nie przyczyniamy się do powstawania nowych nielegalnych wysypisk śmieci – wszyscy za to płacimy. I to na wiele
sposobów. Nie tylko finansowo, gdy miasto musi uprzątnąć nielegalne składowiska, ale także środowiskowo.
WPŁYW NIELEGALNYCH WYSYPISK NA ŚRODOWISKO I LUDZI. Śmieci generują wiele potencjalnych zagrożeń dla ziemi, zwierząt
i ludzi. Ponadto ich zasięg oddziaływania
nie zawsze jest oczywisty i może zająć
wiele czasu.
• Gleba i woda zostają zanieczyszczone
Kiedy masa odpadów znajduje się
w jednym miejscu, rodzi to ryzyko dla
gleby i wody w pobliżu. W odróżnieniu od normalnych, legalnych wysypisk
śmieci, które są kontrolowane i działają
w celu ochrony otaczającego obszaru
przed zanieczyszczeniami, nielegalne
składowiska nie mają wbudowanych
systemów monitorowania bezpieczeństwa. W sytuacji bez nadzoru, nieuregulowanej, odpływ niebezpiecznych
odpadów może przedostawać się do strumieni, rzek, jezior, a w rezultacie nawet
wody pitnej. W pobliżu dzikich wysypisk
odnotowuje się podwyższone koncentracje metali ciężkich, szczególnie: rtęci, kadmu, miedzi, chromu czy ołowiu,
a jedna tylko bateria może zanieczyścić
metalami ciężkimi aż 400 litrów wody
lub 1 m3 gleby.
• Dzika przyroda jest zagrożona
Zwierzęta bardzo mocno (i jako
pierwsze) odczuwają wpływ nielegalnych składowisk śmieci. Mogą zachorować po zjedzeniu odpadów lub
się w nie zaplątać, co czyni je łatwymi
celami dla drapieżników. Każdy z nas
widział zdjęcia zwierząt czasem latami żyjących z wrzynającymi się w ich
ciała kawałkami plastiku, których nie
umiały się pozbyć. W przypadku gdy
śmieci przedostają się niedaleko wody
lub były nad nią wyrzucone, u ryb może
dojść do wyczerpania zapasów tlenu
lub połknięcia cząstek odpadów. Śmieci
mogą także zaburzać naturalny przepływ ekosystemu.
• Zwiększa się ryzyko klęsk
żywiołowych

Problem nielegalnych składowisk śmieci, które zagrażają środowisku, to problem globalny
Śmieci są łatwopalne, co zwiększa
ryzyko pożaru. Ponadto wyrzucone odpady mogą blokować naturalne szlaki
wodne.
JEŚLI W TWOJEJ OKOLICY POJAWI SIĘ NIELEGALNE SKŁADOWISKO ŚMIECI, MOŻE TO WPŁYNĄĆ
NA CIEBIE I TWOJĄ SPOŁECZNOŚĆ BARDZIEJ, NIŻ
MOŻNA SIĘ TEGO SPODZIEWAĆ
• Zwiększenie problemów
zdrowotnych.
Nielegalne wysypiska stwarzają zagrożenie epidemiologiczne ze względu
na możliwość występowania w odpadach
wielu chorobotwórczych szczepów bakterii i grzybów, zagrożenie rozpowszechniania się drobnoustrojów poprzez
nadmierny rozwój owadów, gryzoni i ptaków. Nawet kilka miligramów rtęci, która
przeniknie do gleby lub wody, może okazać się śmiertelną dawką dla człowieka.
Rtęć kumuluje się w nerkach i wątrobie,
najdłużej zaś zalega w mózgu, powoduje
denaturację białek, uszkodzenia tkanek,
na przykład nerek i mózgu, oraz choroby
skóry. Na dodatek życie w zanieczyszczonym, brudnym środowisku ma fatalny
wpływ na zdrowie psychiczne.
• Wartości nieruchomości maleją
Miejsca, w których często nielegalnie wyrzucane są śmieci albo w rejonie których są nielegalne wysypiska,
tracą na wartości. Obszary takie siłą
rzeczy są niechętnie odwiedzane
i zamieszkiwane.
JAK MOŻEMY DZIAŁAĆ? System usuwania
odpadów musi być prosty i dostępny dla
zwykłych ludzi, a ceny za wywóz nie
mogą być zbyt wysokie. Ponadto brak
monitorowania przez władze i śmiesznie
niskie kary przyczyniają się do zwiększania tego problemu. Czyli jak zwykle – najważniejsze są rozwiązania systemowe.
Jako obywatele możemy identyfikować obszary, w których powstają nielegalne wysypiska, i zgłaszać je odpowiednim organom. Jeśli śmieci pojawiają się
w tym samym miejscu – można wymuszać wzmożone kontrole władz, czasem
dobrym rozwiązaniem jest także, jeśli

to możliwe, ustawienie miejskiego monitoringu w okolicy.
Bardzo ważny jest także brak społecznego przyzwolenia na wyrzucanie
śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Nie powinniśmy się bać ani
tym bardziej wstydzić zwracać uwagi
ludziom, którzy śmiecą. To oni robią
coś karygodnego. Podobnie – tak jak
nie powinno być wstydem podniesienie
śmieci z chodnika, tak zupełnie naturalne musi być, że widząc nielegalne

wysypisko, od razu chwytamy za telefon,
żeby je zgłosić odpowiednim służbom.
Podnoszenie świadomości i edukowanie dzieci i dorosłych, dlaczego śmiecenie jest rzeczą negatywną i jak wpływa
na ludzi i środowisko, jest jedyną możliwością, żebyśmy wyszli obronną ręką
z tego impasu. Nie jest to problem, który
można rozwiązać z dnia na dzień, ale odpowiednio przeprowadzone świadome
zmiany mogą go zmniejszyć.

•

NFOŚiGW

Program Moja Woda
Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wdrażają nowy program priorytetowy Moja Woda. Skierowany on jest
do właścicieli domów jednorodzinnych,
którzy chcą założyć instalacje pozwalające na wykorzystanie wód opadowych.
W ramach programu od lipca br.
można ubiegać się o dotację do 5 tys.
złotych, która zostanie wykorzystana
na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe. Środki mogą być przeznaczone na zakup,
montaż i uruchomienie instalacji, takich
jak zbiorniki retencyjne lub podziemne,
oczka wodne, instalacje do nawadniania
lub innego wykorzystania zatrzymanej
wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na terenie danej nieruchomości. Dotacja
nie może przekroczyć 80 proc. kosztów
poniesionych po 1 czerwca 2020 roku.
Łączny budżet przeznaczony na ten
cel, czyli łagodzenie skutków suszy
w Polsce, to 100 mln złotych do wykorzystania w latach 2020–2024. Dzięki

temu programowi ma powstać 20 tys.
przydomowych instalacji, dzięki którym
zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie.
Wnioski należy składać w WFOŚiGW
w Katowicach. •
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Poprzednia generacja pojawiła się zaledwie dwa lata temu

Samochód otrzymał całkiem nową płytę podłogową

Informacje motoryzacyjne

Nowy Hyundai Santa Fe
Hyundai pokazał zdjęcia nowego Santa Fe,
który ma trafić na rynek we wrześniu tego
roku. Nowego? Poprzednia generacja pojawiła się zaledwie dwa lata temu. Nawet
na lifting jeszcze za wcześnie, a co dopiero na modernizację czy wreszcie całkiem
nowy model! Tymczasem możemy mówić
o bardzo głębokiej modernizacji, bo samochód otrzymał całkiem nową płytę podłogową, co umożliwiło zaoferowanie po raz
pierwszy także hybrydowego napędu.

Mazda MX-5 jest najchętniej wybieranym dwumiejscowym roadsterem
na świecie. Od początku sprzedaży w 1989
roku na drogi wyjechało ponad milion
sztuk czterech generacji tego modelu.
W Polsce także sprzedaje się dobrze,
a ubiegły rok był dla niej wręcz rekordowy. Sprzedano 256 egzemplarzy w odmianach Soft Top i RF, w tym 47 z limitowanej
wersji 30th Anniversary na 30-lecie modelu. W tym roku mamy kolejną wersję
specjalną, tym razem stworzoną na stulecie marki, stąd nazwa „100”. Ta wersja wyróżnia się niedostępną dotychczas
na naszym rynku burgundową skórzaną
tapicerką siedzeń i wykończeniem deski
rozdzielczej oraz boczków drzwi w tym
samym kolorze. Z zewnątrz tę odmianę
można rozpoznać po czarnych felgach
BBS o średnicy 17 cali z kutego aluminium, nakładkach na lusterka boczne
w kolorze piano black oraz – w wersji
RF – dachu typu TwinTone z centralną
częścią w kolorze czarnym.
Mazda MX-5 „100” dostępna jest z silnikiem 2.0 Skyactiv-G o mocy 184 KM
z manualną skrzynią biegów w wersji
Soft Top i RF lub z sześciostopniową
przekładnią automatyczną w przypadku nadwozia RF. Samochód można zamówić w jednym z czterech lakierów
nadwozia, w tym w nowym kolorze polymetal gray.

W skład wyposażenia seryjnego
wchodzą między innymi: reflektory
matrycowe LED, kamera cofania, mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD), podgrzewane fotele, system
nawigacji Mazda oraz obsługa Apple Car
Play i Android Auto.

VOLVO HAMUJE
Volvo od dawna jest uważane
za markę szczególnie dbającą o bezpieczeństwo. Tym razem wprowadziło
do swoich samochodów ograniczenie
prędkości do 180 km/h. Oprócz tego każde auto koncernu będzie wyposażone
w funkcję Care Key, która pozwala właścicielowi lub głównemu użytkownikowi
Volvo zaprogramować dodatkowe ograniczenia prędkości maksymalnej. Można ich użyć, gdy pożyczamy samochód
innym członkom rodziny lub młodszym,
niedoświadczonym kierowcom.
Te rozwiązania są elementami walki
z przekraczaniem dozwolonych prędkości, co jest jedną z głównych przyczyn
wypadków, a do tego czynnikiem znacznie podnoszącym stopień ciężkości występujących w nich obrażeń. Badania
pokazują, że ludzie bagatelizują niebezpieczeństwo związane z nadmierną
prędkością. W rezultacie wiele osób
jeździ zbyt szybko i nie dostosowuje
prędkości do sytuacji na drodze.
Problem ze zbyt szybką jazdą polega na tym, że powyżej określonych
prędkości technologie bezpieczeństwa

w samochodzie i inteligentna konstrukcja
infrastruktury drogowej są niewystarczające, aby uniknąć poważnych obrażeń
i ofiar śmiertelnych w razie wypadku.
Właśnie dlatego ograniczenia prędkości
obowiązują w większości krajów, jednak jej przekraczanie jest problemem
powszechnym, a jednocześnie jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych. Każdego roku miliony ludzi wciąż
dostają mandaty za zbyt szybką jazdę.
– Uważamy, że na producencie samochodów spoczywa odpowiedzialność
za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nasza technologia ograniczania
prędkości i otwarcie szerokiego dialogu
społecznego na ten temat odpowiadają
temu myśleniu. Ograniczenie prędkości
i funkcja Care Key pomogą uświadomić
wielu ludziom, że przekraczanie dozwolonej prędkości jest niebezpieczne.
Nasze rozwiązania wyrabiają dobre nawyki u kierowców, ale na dłuższą metę
wprowadzają też do jazdy wiele spokoju
– powiedziała Malin Ekholm, szefowa
działu bezpieczeństwa Volvo Cars.
Według Volvo do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego brakuje jeszcze jednego elementu – wyeliminowania
kierowców pod wpływem alkoholu, zbyt
mocnych leków bądź innych środków
zaburzających koncentrację i skupienie.
Volvo Cars opracowuje także technologie, które mają przeciwdziałać takim
sytuacjom. Będą one wprowadzane
w przyszłości. 
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Wygląd auta jest zdominowany
przez dużą atrapę chłodnicy, w którą
są wkomponowane główne światła. Charakterystyczne są także diodowe światła
do jazdy dziennej w kształcie litery T.
W eleganckim wnętrzu zwraca uwagę masywny tunel między pasażerem
i kierowcą, który pozwolił na podniesienie bliżej dłoni tego drugiego elementu sterowania na centralnej konsoli, a do tego na wygospodarowanie
dodatkowej półki pod nim. Na centralnej konsoli mamy ekran dotykowy AVN
o przekątnej 10,25 cala. Przed kierowcą
jest drugi, o przekątnej 12,3 cala, który
pełni rolę całkowicie cyfrowej tablicy
rozdzielczej.
Nowy Santa Fe to pierwszy Hyundai w Europie, który trafi do sprzedaży
z nowym hybrydowym Smartstreamem
i hybrydowym układem napędowym
typu plug-in. Więcej informacji o budowie nowego zespołu napędowego Santa
Fe ukaże się w najbliższej przyszłości.

URODZINOWA MAZDA MX-5
W POLSCE

Na centralnej konsoli mamy ekran dotykowy AVN o przekątnej 10,25 cala

Volvo od dawna jest uważane za markę szczególnie dbającą o bezpieczeństwo
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Kłamstwa
wa przeczesała ręką włosy. Powinna niebawem wybrać się do fryzjera
na odświeżenie koloru, ostatnie tygodnie
sprawiły, że pojawiły się na jej głowie
nowe siwe pasma. Zawsze dawano jej
mniej lat, niż miała. Teraz wyglądała
na więcej – miała przemęczoną twarz
i podkrążone oczy. Pomyślała, że musi
coś z tym szybko zrobić, zbliżała się
w końcu data tak dla niej ważnego wydarzenia jak własny, wymarzony i wyczekany ślub.
Ślubu, który miał się jednak nie odbyć, a w każdym razie nie w założonej
formie. Ale żeby w pełni zrozumieć plany Ewy, trzeba by cofnąć się o prawie
pięć lat.
Ewa poznała Adama na spacerze
z psem. Właśnie rozpętała się ciepła
i gwałtowna wiosenna burza i oboje wybrali ten sam dąb, pod którym się schronili. Padało nie więcej niż kwadrans,
ale tamte piętnaście minut wystarczyło,
żeby ona nie mogła przestać o nim myśleć. Wymienili się wtedy numerami telefonów, całkiem niewinnie – po prostu
ich psy bardzo się polubiły, mieli zaplanować kiedyś wspólny spacer. Ale tak też
zaczęła się ich z pozoru idealna miłość.
A właściwie – idealnie było tylko
przez dwa albo trzy pierwsze tygodnie.
Już w ich trakcie zaczęły pojawiać się
sygnały, które powinny być dla Ewy
ostrzegawczymi, ale ona je całkowicie

ignorowała. Czekała na tę miłość od lat,
najmocniej na świecie chciała być szczęśliwa. Wierzyła poza tym, że Adam zakochał się równie mocno i razem z pewnością dadzą radę stawić czoła wszelkim
przeszkodom. Dostawała od niego kwiaty do pracy doręczane przez kuriera,
które wzbudzały zachwyt koleżanek,
czekoladki, rzadkie wydania jej ukochanej książki. Wszystko to przyćmiło nawet
wyznanie, na które zdobył się w drugim
miesiącu znajomości – że jest jeszcze
żonaty. Przez następne dwa lata mamił
ją nadchodzącym rozwodem. Podobno
ciągle z żoną dogadywali szczegóły, podobno ona sama układała sobie życie już
z kimś innym, podobno wszystko było
na dobrej drodze…
Ewa w to wszystko wierzyła. Lubiła
w to wierzyć. Nie miała już dwudziestu lat, liczyła się z tym, że interesujący ją mężczyźni mają jakąś przeszłość.
Ona w końcu też ją miała. Z czasem
Adam jednak zaczął się od niej oddalać. Znikał na dłużej, nie odpisywał ani
nie oddzwaniał. I wtedy ona chodziła
po ścianach i wariowała. Tak też zaczął
się ich niekończący się etap odchodzenia
i powrotów. Zawsze dramatyczny i przerysowany, ale także bardzo męczący.
Setki razy dawała mu kolejne ultimatum, setki razy sytuacja się powtarzała. Za którymś z razów Ewa zdobyła się
na krok, na który do tej pory była jednak

zbyt dumna – postanowiła porozmawiać
z żoną Adama. Bez zapowiedzi pojechała
do jej domu, żeby ujrzeć sielankę sobotniego popołudnia. Adam bawił się z ich
córką w ogródku, przytulał żonę, ona
flirciarsko go całowała. Nie wyglądało to na kończące się małżeństwo. Ewa
szybko odjechała.
Tamtego popołudnia Adam ją jednak zauważył. Nie zrobił nic. Zjawił się
u niej późno w nocy, wściekły i lekko
pijany, zrobił jej karczemną awanturę,
rozbijając na ścianie talerze i wywalając
książki. Nie chciała go więcej widzieć.
To nie był jednak koniec tej historii.
Może Ewa nawet podniosłaby się z tej
sytuacji, gdyby nie to, że nie była jedyna.
Tak wmanipulowanych kobiet było przynajmniej kilka. To całkowicie złamało
jej życie. Wszystko było zmyślone – ich
romantyczne wyjazdy, zaręczyny, plany ślubu i wspólnych dzieci, wszystko
było kłamstwem. Tuż po tym nieszczęściu problemy w życiu Ewy zaczęły się
mnożyć – jej firma popadła w tarapaty, ona zaczęła chorować, oddaliła się

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

ZDROWIE
PIXABAY.COM

Dubeltowa
stypa
Mogłoby się wydawać, że po udrękach covidowych ograniczeń nic nas nie zaskoczy.
Moja znajoma przekonała się, że po kwarantannie od nadmiaru zaproszeń głowa
dosłownie boli. Dwie stypy po pogrzebie
kuzyna to dla niej zbyt wiele. Zmarł nagle
i nie zostawił dyspozycji, jak ma wyglądać
jego ostatnie pożegnanie.
– Otrzymałam zawiadomienie telefoniczne o śmierci i pogrzebie kuzyna
od każdego z jego synów oddzielnie.
Daty i godziny się zgadzały, ale miejsce
stypy podali inne. Myślałam, że to pomyłka. Zadzwoniłam do starszego z nich,
żeby się upewnić, jaka jest nazwa lokalu. Dowiedziałam się, że mam wybór,
bo obaj zapraszają krewnych i przyjaciół
ojca na obiad o tej samej porze do innej
restauracji, zaraz po uroczystości pogrzebowej. Jestem w szoku, a to moja
bliska rodzina. Z kuzynem spędziłam
dzieciństwo i młodość. Gdy nasze dzieci
były małe, jeździliśmy razem na wczasy.
Jego synowie zawsze ze sobą rywalizowali, ale nie spodziewałam się, że nie
potrafią się dogadać nawet w sprawie
pogrzebu. Matkę stracili 10 lat temu, ale
wtedy ojciec o wszystkim decydował –
opowiada znajoma
Pogrzeb będzie jeden, chyba dlatego, że dwóch nie udało im się załatwić. Znajoma nie chce wybierać, który
z dorosłych synów kuzyna jest jej bliższy. Dla niej obaj są tak samo ważni.
Wybierając stypę, musiałaby odmówić

Gafą jest ostentacyjne okazywaniem skłócenia
i wrogości
udziału w konkurencyjnym spotkaniu
rodzinnym. Takich sytuacji nawet w powieściach science fiction nie spotkała,
A to dzieje się naprawdę. Poważni panowie postawili krewnych w niezręcznej
sytuacji. Przyjaźń wśród rodzeństwa nie
jest co prawda normą, ale topory konfliktów raczej ukrywa się przed niewtajemniczonymi. Afiszowaniem niezgody
popełnili faux pas. Może nawet nie jest
to gafa, lecz świadome łamanie reguły
swojej społeczności.
– Próbowałam przemówić im do rozsądku. Dowiedziałam się, że nie są konformistami i nie będą niczego udawać.
A poza tym każdy z nich zarezerwował
już miejsca w restauracjach i wpłacił
zadatek. Podziękowałam i poinformowałam obu, że ja i moja najbliższa rodzina
w stypie uczestniczyć nie możemy – zadecydowała znajoma.
Na bardziej dyplomatyczne rozwiązanie dylematu szans nie było.


od ważnych dla siebie ludzi. Nie wierzyła, że jeszcze komuś kiedykolwiek zaufa.
Czerwcowego popołudnia, na które kilka miesięcy temu planowali ślub,
ubrała się w drogą, piękną sukienkę
od projektanta. Dawno już ją wybrała
– nadal leżała na niej idealnie. Wsiadła
do samochodu i pojechała do Adama.
Tego dnia miał – o, ironio! – zaplanowaną rodzinną uroczystość z okazji dziesiątej rocznicy ślubu. Weszła do restauracji
pewnym krokiem i z uśmiechem. On,
gdy ją zobaczył – zbladł jak ściana, nie
widzieli się już kilka miesięcy. Nie planowała użyć pistoletu, stanęła na środku
sali i wygłosiła swoje kilkuminutowe
oświadczenie, przedstawiając siebie
i opisując ostatnie pięć lat swojego życia. Adam szalał i krzyczał, ale pistolet
skutecznie trzymał go od niej z daleka.
Po wszystkim klęczał zapłakany przed
swoją żoną, która – jak miało się niebawem okazać – sama zażądała rozwodu.
Cóż, nie był to może „najszczęśliwszy
dzień w życiu” dla Ewy, ale z pewnością
był to pierwszy dzień jej nowego życia.•

JOLANTA TALARCZYK

Koronawirus
w głowie

ARCHIWUM
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Pandemia SARS-CoV-2 wpływa nie tylko
na stan zdrowia, ale też na stan psychiczny
ludzi. Trudno utrzymać pozytywne nastawienie i komfort psychiczny w warunkach
izolacji, zagrożenia utratą pracy oraz lęku
o zdrowie. Różni ludzie reagują indywidualnie na bodźce zewnętrzne, ale każdy
na swój sposób odczuwa to, co się wokół
niego dzieje. Na kilka rzeczy wszyscy powinni zwrócić uwagę.
CO ZROBIĆ, GDY POJAWIAJĄ SIĘ SKOKI CIŚNIENIA WYNIKAJĄCE Z LĘKU? Sytuacja epidemiologiczna może być przyczyną strachu,
a wraz z pobudzeniem układu limbicznego dochodzi wtórnie do wzbudzenia
części współczulnej układu autonomicznego. Mogą mu towarzyszyć kołatanie
serca, duszność, nudności i drżenie. Wizyta u psychoterapeuty może wzmocnić
poczucie bezpieczeństwa i poprawić jego
funkcjonowanie. W przypadku nieskuteczności metod psychologicznych lekarz
może zalecić leczenie, na przykład hydroksyzynę (do 50 mg/dobę) lub krótkodziałającą benzodiazepinę (0,25 mg
warunkowo do trzech razy na dobę).
CO POMOŻE NA STRES? Kondycję psychiczną zawsze poprawiają regularne
ćwiczenia. Polepszają krążenie krwi
w mózgu, zwłaszcza w obszarach takich
jak ciało migdałowate i hipokamp, które
odgrywają dużą rolę w regulacji nastroju
i reakcji na stres. Ruch sprzyja uwalnianiu endorfin, czyli hormonów poprawiających samopoczucie. Wystarczą

ćwiczenia o umiarkowanej intensywności (przy których można mówić, ale już
nie śpiewać), by złagodzić skutki stresu.
Naukowcy przestrzegają przed nadmiernym obciążaniem organizmu. Polecane
aktywności to szybki spacer, jogging lub
jazda na rowerze.
JAK POPRAWIĆ SEN? Zdrowy sen chroni
serce i poprawia pracę mózgu. Ważniejsza niż czas spoczynku jest jego jakość.
Dobry sen obejmuje wystarczającą liczbę cykli, by organizm zdołał się zregenerować (przejście od lekkiego snu do głębokiego i z powrotem). Na godzinę przed
snem warto zacząć odcinać zewnętrzne
bodźce – wyłączyć powiadomienia i serwisy informacyjne. W przygotowaniu się
do nocnego spoczynku pomogą ciepła
kąpiel lub prysznic, czytanie książki, słuchanie kojącej muzyki lub wykonywanie
lekkich ćwiczeń. Po południu należy zrezygnować z nikotyny i kawy. Sypialnię
najlepiej przewietrzyć, a temperaturę
obniżyć do 16–20 stopni Celsjusza. •
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PIWO PRZEZ WIEKI

Rozlewanie i wylewanie
piwo musi zostać zniszczone
w składzie podatkowym, w miejscu jego produkcji lub w innym
miejscu spełniającym warunki
niszczenia wyrobów, ale wtedy konieczna będzie obecność przedstawiciela
naczelnika urzędu celno-skarbowego.
Dzień przed planowanym zniszczeniem
przeterminowanego piwa podatnik musi
poinformować urząd o tym fakcie – przekazać mu datę, godzinę, miejsce oraz
ilość piwa.

To niejedyne ciekawe akty prawne
regulujące branżę piwowarską. Ostatnio
wydano rozporządzenie, które ma ułatwić funkcjonowanie browarom stratnym z powodu pandemii koronawirusa.
Ma ono wspomóc podatników i zwiększyć możliwości korzystania przez nich
z ulgi w podatku akcyzowym. Piwo warzone w browarach kraftowych często
jest niepasteryzowane, więc ma krótki
termin przydatności do spożycia. Nowa
regulacja stanowi więc, że państwo
zwróci browarom pieniądze w wysokości akcyzy przeterminowanego piwa.
Jednak podatek będą mogły odliczyć dopiero po jego zniszczeniu. Jeśli browary
dokonają tego do 31 lipca, to otrzymają
środki do końca tego roku.
Sposób destrukcji własnych wyrobów też został w rozporządzeniu ściśle
opisany. Mówi ono, że przeterminowane

Niedawno przeprowadzone badania
wskazują na ciekawy trend wśród polskich piwoszy – warzenie w domu. Głównym powodem wzmożonego zainteresowania piwowarstwem jest oczywiście
przymusowa społeczna kwarantanna.
W jej czasie popyt w Polsce na artykuły do warzenia piwa w domu wzrósł
o około 30 proc. Eksperci komentują,
że po okresie dwóch–trzech lat stabilnej sprzedaży surowców dla amatorów
teraz widać skokowy wzrost zainteresowania. Nie mniej istotna
jest też kwestia kosztów
– w domu możemy uwarzyć piwo za co najmniej
połowę jego sklepowej
ceny, więc inwestycja
w zestaw piwowara szybko się zwróci. Na początku lockdownu Polacy

zamknięci w czterech ścianach
zaczęli pić mniej piwa. Teraz
pytanie brzmi, czy spośród
wielu początkujących piwowarów amatorów wyłonią się talenty,
które na przykład zmienią zawód albo
założą własny browar.

ZAPAŚĆ RZEMIOSŁA
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DOMOWYM SPOSOBEM

NA KONIEC KWIETNIA W URZĘDACH PRACY ZAREJESTROWANYCH BYŁO NIESPEŁNA 966 TYS. OSÓB
BEZ PRACY. Jednak nie są to pełne dane,
gdyż w następstwie kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19 pracy nie
ma ponad 1,5 mln Polaków, w porównaniu do niespełna 850 tys. wcześniej.
Wiele osób nie szuka nowego zajęcia,
więc formalnie nie należy do bezrobotnych. Ale gdyby zaliczyć ich do tej grupy,
stopa bezrobocia w kwietniu wynosiłaby
10,3 proc., czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed pandemią.
PANDEMIA KORONAWIRUSA ZWIĘKSZYŁA POPYT
NA OPAKOWANIA. Koszty wytwarzania opakowań żywności, lekarstw oraz środków
higieny i dezynfekcji spadają, co zwiększa rentowność produkcji. Pod względem wagowym w naszym kraju najwięcej wytwarza się opakowań z plastiku,
papieru, metalu i szkła. Wielu z nas
uświadomiło sobie, że żywność zapakowana w bezpiecznych warunkach,
czyli u producenta, jest bezpieczniejsza
od tej porcjowanej w sklepach i przechowywanej bez opakowań w ladach
chłodniczych. Zapakowana u producenta jest również trwalsza. Dbałość o higienę powinna iść w parze z dbałością
o środowisko, więc możliwie jak najwięcej opakowań powinno być skierowane
do recyklingu.

19

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
PRACA WZBOGACA
Nagrodę wylosowała: EWA ŻYCZYŃSKA.

Ze względu na różnice w prawie polskim
i niemieckim małym i średnim browarom
bardziej opłaca się rozlewać piwo u naszych sąsiadów niż w kraju. Gdyby zleciły to polskiemu producentowi, to ten sam
napój byłby na różnych etapach produkcji,
kilka razy, wliczany do rocznego limitu (200
tys. hektolitrów), po którego przekroczeniu
należy zapłacić wyższą akcyzę. Jeśli z kolei
piwo rozleje browar z Niemiec, to nie ma takiego ryzyka, gdyż w tym państwie w przeciwieństwie do Polski usługowy rozlew piwa
nie jest klasyfikowany jako produkcja.
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Na razie jednak małe i średnie browary cienko przędą. Od początku w 2011
roku rynek piw rzemieślniczych rósł
bez przerwy – co roku powstawało kilkadziesiąt nowych, a premierę miało
kilkaset świeżych marek piwnych. Sytuacja zmieniła się jednak 14 marca 2020
roku, gdy decyzją rządu zamknięto bary
i restauracje w całej Polsce, czyli ich
główne źródło zbytu. Spadki sprzedaży
w małych browarach sięgnęły kilkudziesięciu procent. Niełatwo im też było zastąpić dotychczasowe rynki – ich głównymi nabywcami były zamknięte lokale.
Z pomocą nie przychodziły im również
przepisy o sprzedaży piwa przez internet oraz podatkowe, ponieważ często
były niejasne. Wiele browarów musiało
wylać sporą część piwa w kegach oraz
przejąć beczki od hurtowni i lokali gastronomicznych, które nie miały jak ich
sprzedać. Małe browary liczą, że dzięki
otwarciu lokali trzy tygodnie temu będą
mogły częściowo wrócić na rynek i zacząć powoli odrabiać poniesione straty.

MAREK KOWALIK

MOŻEMY PLANOWAĆ WYJAZD WAKACYJNY DO GRECJI. „Greece welcomes the world”, czyli
„Grecja wita świat” – taki komunikat
opublikowało greckie MSZ. Wbrew
wcześniejszym zapowiedziom kraj ten
mogą więc odwiedzać wszyscy, niezależnie od sytuacji epidemicznej w ich
państwach. Od 15 do 30 czerwca otwarte
będą lotniska w Atenach i Salonikach.
Podróżni będą badani losowo, ale pod
warunkiem że przylecą z lotnisk uznanych przez Agencję Unii Europejskiej
ds. Bezpieczeństwa Lotniczego za bezpieczne pod względem epidemicznym.
1 lipca loty międzynarodowe zaczną
przyjmować wszystkie greckie lotniska,
a pasażerowie będą badani tylko losowo. Greckie MSZ zastrzega jednocześnie,
że obywateli niektórych państw nadal
będą obowiązywać ograniczenia. Konkretów na razie nie podaje. •
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