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Temat na czasie
Janusz Gałkowski,
prezes zarządu SRK
SA: – Państwo polskie
odnosiło korzyści
z węgla wydobywanego
przez kopalnie.
Dlatego ma obowiązek
oddać tereny po nich
ku ogólnemu pożytkowi.
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STRONA 4

Nietykalni niosą zdrowie
Górnicy PGG, którzy wyzdrowieli po zakażeniu koronawirusem,
postanowili oddawać swoje osocze
– cenne lekarstwo dla ciężej chorych pacjentów. Jeszcze niedawno
zakażonymi w kopalniach straszono Polskę i traktowano ich jak niedotykalnych.
STRONA 6–7

Czy miasto może być przyjaznym
domem dla ptaków?
Ptaki w mieście.



C E N A 1,90 Z Ł W T Y M 8 % V A T

STRONA 8

Elektryczna Izera ze Śląska

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

W sierpniu dwudniowa akcja oddawania krwi i osocza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Do terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
zgłosiło się aż 508 osób, dzięki którym zgromadzono 176 litrów krwi i 32 litry osocza. Dzięki
pracownikom JSW wynik jest imponujący. Specjalne podziękowania dla górników z Jastrzębskiej
Spółki Węglowej nadesłało Narodowe Centrum Krwi.

WIĘCEJ NA S. 12
JKF NIEZALEŻNI

Unia Europejska znowu zaostrza
politykę klimatyczną


S. 5

Fedrują i ratują

Rozpoczął prace zespół do
spraw transformacji sektora
węglowo-energetycznego.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. Górnicy oddali krew i osocze

Potrzebny wspólny plan dla
górnictwa i energetyki
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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

Zjednoczmy siły

Z

askakuje nas tempo zmian polityki klimatycznej
Unii Europejskiej. Na nic sprzeciwy przedstawicieli
Polski. Nasza gospodarka jest uzależniona od węgla
i to nie z naszego wyboru. Jednak oczekuje się od Polski,
że w takim samym tempie osiągniemy etap gospodarki
zeroemisyjnej jak kraje, które od lat mają energetykę
jądrową, od długiego czasu inwestowały w zieloną
energetykę, ponieważ mają sprzyjające warunki (dużo
słonecznych albo wietrznych dni). Polityka Zielonego
Ładu i wskazywanie bliskiej z naszej perspektywy daty
neutralności klimatycznej to nowa okoliczność. Jeszcze kilka lat temu nie było o tym mowy. Polska może
starać się opóźniać pewne procesy, ale sami nie stawimy czoła unijnym trendom. Co w takim razie można
zrobić? Trzeba wypracować program, który pozwoli
przetrwać Polskiej Grupie Górniczej. Potrzebny jest
także program, który zagwarantuje stabilną pozycję
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po zamrożeniu globalnej
gospodarki potrzebna jest pomoc, aby nie zaprzepaścić
tego, co zostało osiągnięte.

T

rzeba pamiętać, że górnictwo jest branżą utrzymującą inne gałęzie gospodarki. Dla Polskiej Grupy
Górniczej pracuje 3,5 tys. kooperantów. Gospodarka
regionu jest w każdym roku zasilana przynajmniej
9 mld złotych, bo tyle pieniędzy stanowią wydatki PGG.
Tylko na inwestycje w PGG przeznacza się blisko 3 mld
złotych. To pieniądze wydawane na utrzymanie miejsc
pracy w firmach kooperujących z Grupą.

P

odejmując jakiekolwiek decyzje, trzeba pamiętać
o tych prostych danych. Dlatego też potrzebna jest
rozwaga. Z dużym zdziwieniem zauważyłem, że dla
zbijania jakiegoś kapitału nawet w PiS doszło do starć,
które niczemu nie służą. Jakaś niezrozumiała krytyka
wicepremiera Jacka Sasina i próba skłócenia go z premierem Morawieckim jest wyłącznie torpedowaniem
konstruktywnego podejścia do problemów górnictwa.
Zjednoczmy siły, żeby rozwiązać problem, a nie wszczynać zadymę. 
•

FELIETON

A przecież wystarczyło…
Lekarze praktycy wyjaśniają, że nie ma mowy o ustępowaniu pandemii. Każdy powinien dbać o bezpieczeństwo
swoje i innych, ograniczając kontakty, udział w spotkaniach zbiorowych, unikając miejsc, w których gromadzą
się większe grupy ludzi. No i zachowując zasady higieny
– mycia, dezynfekcji rąk, osłaniając usta i nos.
Nieco inna ocena sytuacji pochodzi od głównego
inspektora sanitarnego kraju. Ten poinformował, że nie
ma problemu z wyjazdem na urlop, wczasy, kolonie…
Wprawdzie co chwila objawia się nowe ognisko zakażenia w kolejnym miejscu, ale to drobiazg. Nie wolno
ludziom odbierać prawa do urlopu, wesel, pogrzebów,
przejazdów koleją. Niech tylko noszą maseczki i trzymają metrowy dystans od siebie.
Jako komentarz do jego zdania media doniosły
o kilkuset dzieciach na kolonijnych kwarantannach.
Jednak – co podkreślono – żadne z nich nie miało objawów chorobowych. U dzieci i u ludzi zdrowych choroba
bowiem najczęściej mija niezauważenie. Co jednak
nie znaczy, że nie zakażają oni innych. Ci, którzy mają
z koronawirusem problem, to osobnicy o osłabionych
systemach odpornościowych – z powodu wieku albo
innych chorób. Dlatego nie należy przesadzać ze straszeniem, gdy wirus został stwierdzony u pracowników
krakowskiego sanepidu i policji.
Przyczyną przekonywania, że jakby co, to i tak
umierać będą jacyś inni, jest potrzeba gospodarcza.
Ruszył przemysł w Niemczech oraz krajach, dla których
jesteśmy podwykonawcami. Niewłączenie się w obieg
produkcyjny grozi wypadnięciem z niego. Bo sentymenty w biznesie są mniej więcej takie jak u jednego
polityka opowiadającego o wrednych państwach zachodnich, które w czasie szczytu pandemii określały,
kogo podpinać pod respirator, a kogo (z uwagi na wiek)
już nie.
A przecież wystarczyło wpisywać w akty zgonu
choroby współistniejące. 
ZK

Co jest prawdą, a co plotką?

O

dkładanie niezbędnych decyzji na bardziej sprzyjający czas potrafi się zemścić w najmniej oczekiwanym momencie. Wydawało się, że wstrzymanie
decyzji w sprawie Polskiej Grupy Górniczej pozwoli tej
firmie okrzepnąć, kiedy znów nadejdzie koniunktura
na węgiel. Zamiast koniunktury nadeszła pandemia
i związany z nią spadek zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną z węgla. Dlatego spadło
zapotrzebowanie na węgiel, co oznaczało jeszcze bardziej dotkliwy spadek cen. W takiej sytuacji 28 lipca
do Katowic przyjechał wicepremier Sasin, aby w jego
obecności został przedstawiony plan naprawczy dla
PGG. Ostatecznie nie został zaprezentowany ze względu
na sprzeciw strony społecznej.

T

amten program zakładał między innymi likwidację
kopalni Wujek i kopalni zespolonej Ruda, osłony dla
odchodzących z pracy górników, zawieszenie na trzy
lata tzw. czternastej pensji oraz powiązanie 30 proc.
wynagrodzenia górników z efektywnością pracy. Wiem,
zaraz zostanę posądzony o sianie plotek, ponieważ
plan przygotowany na 28 lipca nie został ogłoszony.
Dlaczego? Bo sprzeciwiła mu się strona społeczna.
Co w nieogłoszonym planie było złe?

D

oszło do dość nietypowej wymiany poglądów między
rzecznikiem prasowym ministerstwa a dziennikarzami. Rzecznik zarzucał im publikowanie nieprawdy.
Dziennikarze wydali oświadczenie, w którym informują,
że przekazywali informacje, jakie zebrali między innymi
w czasie spotkań z przedstawicielami ministerstwa. Problem rozwiązałaby publikacja programu, z którym przyjechał wicepremier Sasin, ale nie został on ogłoszony.

W

okół górnictwa jest takie zamieszanie, że trudno ustalić, kto przekazuje prawdziwe informacje,
a kto rzuca nam na żer plotki tylko po to, aby grzać
atmosferę. Nie jest dobrze, jeżeli nawet na temat przekazów od właściciela nie ma pewności, co jest prawdą,
a co plotką. 
•

FELIETON

Wkrótce prawo jazdy kategorii B będzie upoważniać
do prowadzenia pojazdów o masie do 4,25 tony. Warunki są dwa – samochód musi być elektryczny, a kierowca
posiadać prawo jazdy powyżej dwóch lat. 750 kilo to dodatek na akumulatory, bo cięższy pojazd wymaga więcej energii, by przemieszczać się z miejsca na miejsce.
Gazy cieplarniane, których nie emituje, powstaną w elektrowniach – o ile te spalają węgiel, ropę, gaz ziemny.
O warunkach pracy i ekologii w miejscach wydobywania
pierwiastków niezbędnych do budowania nowoczesnych
akumulatorów się nie wspomina. Nie wypada w domu
powieszonego mówić o sznurze.
Tematem, który przeszedł niezauważony, było z kolei
żądanie zakazu dotowania wymiany pojazdów komunikacji komunalnej z diesli na gazowe. Mają być wyłącznie
elektryczne. Temat pojazdów z silnikami na wodór
na razie pominięto. Żądanie przedstawiło lobby europejskie. Polskie, obejmujące głównie sprzedawców
pojazdów, dołączyło do niego. Zakaz ma wydać rząd,
a samorządy realizować, czyli płacić za zmiany. Niby
też pieniądze pochodzące z podatków, ale inna kasa.
Nie spotkałem się z informacją, by do zachodzącej w XX wieku zmiany transportu z konnego

na samochodowy dopłacały państwa. Każdy robił
to po swojemu, zależnie od lokalnych warunków i możliwości. Robił to wtedy, gdy mu się opłacało. Dlatego
pamiętam jeszcze, jak węgiel przywoził z kopalni wóz
ciągnięty przez konia, a nie ciężarówka.
Jednak czas się zmienił. Koncerny opracowały nie
tylko nowe technologie, ale też sposób zachęt do stosowania ich przez użytkowników. Polega on na wywołaniu potrzeby posiadania, wymiany tego, co już mamy,
na nowsze, lepsze, droższe. Aby wzmocnić efekt lepszości nowego, stare trzeba obrzydzić. Dotyczy to płynu
do naczyń, farby do ścian, telewizora, telefonu… Podobnie pozyskiwania energii, choć tu działanie odbywa się
na większą skalę. Aby zmusić rządy, należy nacisnąć
na społeczeństwa.
Dlatego dowiadujemy się, że jeżeli Polska nie
odejdzie od węgla (a także od gazu), klimat zostanie
zniszczony. Wielkość polskiej produkcji prądu nie
ma na to realnego wpływu, ale przecież nie o to chodzi. Z przyczyn nad wyraz ekologicznych należy z dnia
na dzień usunąć węgiel i jeszcze bardziej uzależnić kraj
od importu energii. Transport zasilany gazem zmniejsza zapotrzebowanie na ten import (gaz dociera z kilku
konkretnych miejsc na świecie), więc dobrze jest zacząć
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Tylko elektryki

zwalczanie konkurenta, jeszcze zanim dobrze osiadł
na rynku. Co właśnie jest czynione. 
ZK
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Rozpoczął prace zespół do spraw transformacji sektora węglowo-energetycznego

Kto, gdzie, kiedy, w jakiej formule i w jakim
składzie – ten etap przygotowań do rozmów górniczych związków z rządem
o przyszłości branży węglowej wydaje
się być już za nami. Wspólny zespół, który ma wypracować zasady transformacji
polskiego sektora węglowo-energetycznego, 11 sierpnia oficjalnie zainaugurował
pracę. Jej efekty mogą być kluczowe zarówno dla śląskich kopalń, jak i zasilanych
węglem elektrowni. Chodzi między innymi
o ustalenie, czy i w jakim tempie polska
energetyka będzie odchodzić od węgla.

CZAS NAGLI
– Sytuacja jest bardzo trudna, a czas
nagli – mówił po blisko pięciogodzinnych
rozmowach szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, a kierujący
pracami zespołu wicepremier Jacek Sasin wyraził przekonanie, że z każdym
kolejnym spotkaniem strony będą bliżej
wypracowania wspólnego stanowiska.
Na razie ustalono, że wcześniejsze przymiarki do likwidacji co najmniej dwóch
kopalń są nieaktualne. – Nie rozmawialiśmy o tego typu działaniach – zapewnił szef resortu aktywów państwowych,
dodając przy tym, że kiedyś likwidacja
kopalń jednak nastąpi. Kolejne spotkanie – 18 sierpnia w Katowicach.
Radykalny plan naprawczy dla Polskiej Grupy Górniczej, który wzbudził
w środowisku górniczym tyle emocji,
ostatecznie w ogóle nie pojawił się na negocjacyjnym stole. 28 lipca w Katowicach
strony ustaliły, że nowy program wypracuje zespół z udziałem przedstawicieli rządu, górniczych firm, ekspertów
i związkowców. O formule prac dyskutowano tydzień później w siedzibie PGG.
Do Katowic przyjechał wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki –
pierwszy zastępca wicepremiera Sasina.
Zapewniał, że intencją ministerstwa jest
przygotowanie dobrych rozwiązań, które
pomogą przeprowadzić polskie górnictwo
przez zmiany wynikające z unijnej polityki klimatycznej. – Chcemy być do tego
dobrze przygotowani, ale jednocześnie
też bronić polskiej racji stanu i polskiej
gospodarki, tak żeby była konkurencyjna.
Zależy nam na zapewnieniu miejsc pracy
na Śląsku, zależy nam na zapewnieniu
ich wokół górnictwa – to jest mocny filar
polityki rządu Zjednoczonej Prawicy –
mówił wiceminister Małecki. – Ważny
jest czas, ale ważne są też dobre rozwiązania, oparte na rzetelnych podstawach
ekonomicznych i realiach, w których jesteśmy – ocenił.

NAJPIERW KIERUNEK, POTEM
ROZMOWY O SZCZEGÓŁACH
Podczas spotkania w Katowicach
przedstawiciele MAP i PGG zaproponowali stronie społecznej powołanie
mniejszych zespołów problemowych,
które miałyby omawiać konkretne zagadnienia. Związkowcy ocenili jednak,
że ich prace powinny wynikać z tego,

co przedtem wypracuje główny zespół.
– Uważamy, że najpierw powinien spotkać się zespół główny, by ustalić pewne
kierunki i dać sygnał na dół – tłumaczył
szef górniczej Solidarności Bogusław
Hutek.
Prezes PGG Tomasz Rogala wyjaśnił,
że zarząd spółki zaproponował związkowcom dyskusję nad kształtem planu
w czterech obszarach problemowych:
produktowym (dotyczącym możliwości lokowania produktu na rynku), produkcyjnym (dotyczącym kosztów udostępniania
węgla), pracowniczym (dotyczącym wypracowania zasad organizacji pracy) oraz
rynkowo-finansowym (dotyczącym źródeł finansowania działalności). – W toku
dyskusji doszliśmy do przekonania, że elementem startowym jest główne spotkanie
11 sierpnia, a w kolejnych dniach i kolejnych krokach nastąpi uruchomienie
– na poziomie PGG – tych zespołów, które
będą pracowały nad czterema podstawowymi filarami przedsiębiorstwa – mówił
Tomasz Rogala, prezes największej górniczej spółki. – Zadeklarowaliśmy pełną
transparentność, pełny dostęp do informacji, tak aby nikt nie miał niedosytu
w kontekście planu, który trzeba będzie
dla PGG przygotować. Wydaje nam się
to racjonalne i rozsądne – zapewniał.

PO: ROZMOWY O GÓRNICTWIE
TAKŻE Z OPOZYCJĄ;
SOLIDARNOŚĆ: NIE MA
TAKIEJ OPCJI
Czwartego sierpnia w Katowicach
ustalono też formułę działania głównego
zespołu. – Będziemy dopraszali przedstawicieli ministerstw, których działalność
i przygotowywane regulacje mają wpływ
na sektor górniczy. Myślę tu szczególnie
o ministrze klimatu, o pełnomocniku
rządu ds. strategicznej infrastruktury
energetycznej, o Krajowej Administracji
Skarbowej czy Ministerstwie Rozwoju –
zapowiedział wiceminister Małecki. O to,
żeby do prac zespołu doprosić także parlamentarzystów opozycji oraz samorządowców z miejscowości, gdzie działają
kopalnie, upomniał się w liście do wicepremiera Sasina lider śląskich struktur
Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa.
„Zaproponowany zespół ds. transformacji
górnictwa powinien wypracować takie
jej zasady, aby zapewnić jak najszerszy
konsensus, spokój społeczny, jak też interesy samorządów i przedsiębiorców
działających w otoczeniu branży. Dlatego domagamy się, aby do pracy zespołu
zaprosić parlamentarzystów wszystkich
opcji politycznych obecnych w regionie,
a nie tylko wybranych polityków Pańskiej
partii” – napisał poseł, co szybko spotkało
się z ostrą reakcją lidera górniczej Solidarności. – To zupełnie absurdalny pomysł,
by do rozmów zapraszać polityków reprezentujących ugrupowania typu Platforma
Obywatelska czy Polskie Stronnictwo Ludowe. Ci panowie myślą, że myśmy zapomnieli, co oni wyprawiali pięć lat temu.

MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Potrzebny wspólny plan
dla górnictwa i energetyki

Najważniejszy problem dotyczy tego, jak sektor górniczy ma w przyszłości funkcjonować. Kolejne
spotkanie zespołu odbędzie się 18 sierpnia
Kiedy Kompania Węglowa klęczała, kiedy
Jastrzębską Spółkę Węglową doprowadzono na skraj zapaści, pan Saługa nie zabierał głosu i nie interesował się górnictwem
– oświadczył Bogusław Hutek. – Dzisiaj
politycy, którzy za swoich rządów wprowadzali standardy rodem z PRL-u, którzy
górnictwo bezwzględnie niszczyli, których koledzy nawet dziś w Parlamencie
Europejskim wspierają unijną kampanię
antywęglową, tzw. Europejski Zielony Ład,
żądają miejsca przy stole rozmów na temat przyszłości górnictwa? Nie ma takiej
opcji – mówił lider górniczej „S”.

TRZECH MINISTRÓW
I 12 GNIEWNYCH LUDZI
Ostatecznie w sali Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie
11 sierpnia zasiedli – obok przewodniczącego zespołowi wicepremiera Jacka
Sasina – także minister klimatu Michał
Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej
Piotr Naimski, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek, szef
katowickiego oddziału Agencji Rozwoju
Przemysłu Mirosław Skibski, prezes PGG
Tomasz Rogala, prezes Tauronu Wydobycie Tomasz Cudny i 12 związkowców
z Solidarności, Związku Zawodowego
Górników w Polsce, Sierpnia’80, Kadry,
Kadry Górnictwo, Związku Zawodowego
Pracowników Dołowych, Solidarności’80
i Kontry. Pierwotnie związkowa reprezentacja miała być znacznie szersza –
w przededniu spotkania ograniczono
ją na wniosek wicepremiera Sasina,
który w piśmie do związków tłumaczył
to zagrożeniem epidemicznym – między
innymi ostatnim wzrostem zachorowań
na COVID-19 w śląskich kopalniach.
Spotkanie trwało prawie pięć godzin. – Jesteśmy w dialogu. To nie jest
tak, że zakończyliśmy rozmowę. Nie
ma na razie żadnych ostatecznych ustaleń. Te rozmowy będą kontynuowane
– podsumował po obradach zespołu wicepremier Jacek Sasin. – Rozmawiamy
przede wszystkim o tym, jak ten sektor
ma dalej funkcjonować, i o tym, jak uratować spółki energetyczne w tej bliższej

perspektywie. Tego dotyczy ta rozmowa
– mówił szef MAP. – Jako reprezentanci
strony społecznej przedstawiliśmy własne propozycje dotyczące ograniczenia
importu węgla i importu energii. Wydaje się, że spotkały się one ze zrozumieniem. Uzgodniliśmy, że strony wspólnie
przeanalizują przedstawione propozycje.
Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się
18 sierpnia – relacjonował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

ROZMOWY TAKŻE
Z ENERGETYKĄ
W następnych obradach w Katowicach prawdopodobnie wezmą udział
także przedstawiciele sektora energetycznego – zarządów spółek oraz strony
społecznej. Związkowcy podkreślają bowiem, że zadaniem zespołu jest nie tylko wypracowanie programu dla sektora
górniczego, ale też stworzenie zasad jego
transformacji w korelacji z transformacją
polskiej energetyki. Podczas pierwszego
spotkania zespołu właśnie tej korelacji –
w średnim i długim okresie – poświęcono
najwięcej czasu. – Między innymi chodzi
o inwestycje związane z nowoczesnymi
technologiami węglowymi, technologiami niskoemisyjnymi – wyjaśnił Kolorz.
Przyznał przy tym, że obecnie górnictwo
i energetyka stoją przed wyzwaniem jak
najszybszego uruchomienia produkcji
energii z węgla w taki sposób, aby możliwy był powrót do poziomu sprzed pandemii – zarówno jeśli chodzi o wolumen
odbioru węgla z kopalń, jak i produkcji
energii w blokach węglowych. Obszar
zagadnień jest szeroki, przed nami ciężka
praca – podsumował lider śląsko-dąbrowskiej „S”. – To było bardzo dobre, merytoryczne spotkanie. Mam nadzieję, że jesteśmy krok bliżej do opracowania realnego
planu działań, opartego na twardych
przesłankach ekonomicznych – napisał
po rozmowach na Twitterze wicepremier
Sasin, podkreślając, że chodzi o zapewnienie górnictwu węgla kamiennego stabilizacji ekonomicznej i podstaw funkcjonowania w kolejnych latach. Zespół
ma zakończyć prace do końca września.

MHB
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Unia Europejska znowu zaostrza
politykę klimatyczną
Unia Europejska chce we wrześniu przegłosować nowe prawo klimatyczne. Dla
Polski może być ono bardzo niekorzystne. Pojawi się nowy system ETS i wyższe
koszty. Tak przynajmniej zapowiada europosłanka Anna Zalewska, członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności, która omawiała stan prac nad
nowym unijnym prawem klimatycznym
podczas webinaru „Wpływ unijnych celów
redukcyjnych na przemysł europejski – jakie warunki są konieczne dla zapewnienia
sprawiedliwej transformacji”. – Prezydium
chce głosować nad tym prawem we wrześniu, a tymczasem Komisja Europejska
jeszcze nam nie dostarczyła opracowania
dotyczącego skutków jego oddziaływania,
a to będzie pewnie kilka tysięcy stron, które trzeba będzie przeanalizować. Powoduje to spory chaos we wprowadzanych
poprawkach i nowych pomysłach – powiedziała Anna Zalewska.
Europosłanka zauważa bezpodstawne zaostrzanie przepisów – prawo
klimatyczne we wszystkich przepisach
i miejscach mówi już jednoznacznie o oddzielnym liczeniu zeroemisyjności przez
każde państwo. – Prawo klimatyczne już

nie widzi ustaleń Rady Europy z grudnia 2019 roku, gdzie wszystkie państwa
zgodziły się, że dążymy do zeroemisyjności, ale jest jeden kraj, który ma własną
ścieżkę, choćby z powodów historycznych i geograficznych. To nas bardzo
martwi – stwierdziła.
Nowe pomysły Komisji Europejskiej
zakładają także wprowadzenie „systemu ETS dla tego wszystkiego, co nie jest
obecnie w systemie w ETS”. Anna Zalewska ma na myśli tzw. prawo węglowe,
które de facto będzie oddzielną ścieżką
handlu emisjami ETS dla takich dziedzin jak na przykład rolnictwo, obecnie
znajdujących się poza obszarem systemu
handlu emisjami.
Szczególnie niebezpieczny dla Polski
jest także pomysł zaostrzenia celów emisyjnych z obecnych 55 proc. na 65 proc.
do roku 2030. Eurodeputowana zwróciła uwagę, że nikt nie bierze pod uwagę
stanowiska Europejskiej Agencji Środowiska, która ostrzega, że Unia nie jest
w stanie zrealizować nawet ograniczenia
emisji o 40 proc. do roku 2030. Zaostrzenie celów klimatycznych do 65 proc. spowodowałoby wzrost ceny praw do emisji
z obecnych 23 euro za tonę do 70 euro
za tonę, w wyniku czego prowadzenie

działalności przez przemysł stałoby się
całkowicie nieopłacalne. Pewnym plusem jest to, że zaostrzeniu celów przeciwne są Niemcy, a właśnie zaczęła się
ich prezydencja, która potrwa do końca
grudnia. Według europosłanki Niemcy
zaczynają widzieć w tak znacznym zaostrzaniu polityki klimatycznej zagrożenie dla swojej gospodarki.
Anna Zalewska uważa za bardzo
niebezpieczną dla Polski politykę europejskich banków inwestycyjnych,
które zapowiedziały wstrzymanie finansowania jakichkolwiek inwestycji
związanych z paliwami kopalnymi – węglem czy gazem. – Takie stanowisko nie
bierze pod uwagę ani tego, że w Polsce
gaz jest nieodzowny jako paliwo okresu
przejściowego, ani tego, że utrzymanie
w eksploatacji instalacji węglowych
do roku 2050 będzie wymagało inwestowania w utrzymanie i modernizację
tych instalacji.
Ponadto Komisja Europejska
chce ingerować w budżety narodowe i na przykład sprawdzać, jak

REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!

MAKOSZOW Y

Co dalej z kopalnią
i koksownią

Rozmawiano o tym podczas spotkania w zabrzańskim urzędzie miasta
10 sierpnia br. Inicjatorem była prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik,
z racji stanowiska najbardziej zainteresowana inicjatywami mogącymi przyczynić

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.

się do tworzenia nowych miejsc pracy.
Prezes SRK Janusz Gałkowski mówił
o na razie jeszcze nieskonkretyzowanych
rozmowach z potencjalnymi chętnymi
do zainwestowania w tym miejscu. Przyciągnąć ich miała właśnie wielkość terenu oraz jego skomunikowanie – drogowe
z autostradami A1 i A4 oraz kolejowe.
Przy wszystkich deklaracjach dobrych chęci zgłaszanych przez uczestników, w tym p.o. prezesa JSW Koks Iwonę
Gajdzik-Szot oraz prezesa KSSE Janusza
Michalika, najtrudniejsze pozostanie
określenie, co mogłoby tam powstać.
A także w jaki sposób uzyskać ewentualne finansowanie zewnętrzne (unijne)
na prace dostosowawcze. 
ZK

Zatrudnimy

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:

SRK SA

Szukanie pomysłu dla terenu i obiektów
likwidowanej kopalni i zlikwidowanej koksowni Makoszowy w Zabrzu trwa od kilku
lat. Pomocą ma być potraktowanie terenu należącego w części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a w części do JSW
Koks jako jednej całości. Ma to zachęcić
dużego inwestora zamiast kilkunastu czy
kilkudziesięciu drobnych, rozczłonkowujących ponad 62 hektarów obu zakładów.

są wydawane pieniądze na „zielone
inwestycje” i czy państwa nie wydają
przypadkiem środków na jakiekolwiek
inwestycje związane z paliwami kopalnymi. – Pojawiły się także bardzo
niebezpieczne zapisy mówiące o tym,
że UE i państwa członkowskie będą mogły bezpośrednio czy pośrednio subsydiować paliwa kopalne tylko do roku
2025. Po tym okresie będzie to absolutnie zabronione, choć oczywiście można
będzie modernizować instalacje wykorzystujące paliwa kopalne, inwestować
w ich konieczną obsługę, ale bez wsparcia środków unijnych czy pochodzących
z budżetów państw – powiedziała Anna
Zalewska. Według niej to próba przejmowania przez KE kompetencji, które
do niej nie należą.
Kolejnym zagrożeniem dla Polski jest
projekt ograniczenia ilości środków z budżetu sprawiedliwej transformacji dla
tych krajów, które nie zadeklarują osiągnięcia zeroemisyjności do roku 2050.
Polska na razie tego nie robi. Miliardy
wiszą na włosku.
PIOTR MYSZOR

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:

W W W.NOW YGORNIK .PL
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Rozmowa z JANUSZEM GAŁKOWSKIM, prezesem zarządu SRK SA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń
ma 20 lat
NOWY GÓRNIK: Próbowałam policzyć, iloma
kopalniami przez te 20 lat zajmowała się
spółka. I nie potrafię z tym dojść do ładu.

Przejęliśmy po kopalniach prawie
15 tys. mieszkań. I to głównie w starej
substancji.
Na podstawie wzorów niemieckich
i francuskich nasuwało się więc rozwiązanie w postaci powołania struktury,
która – finansowana przez Skarb Państwa – podjęłaby te tematy.

Dlaczego Skarb Państwa?
– Kopalnie należały do państwa i jest
to jego majątek. Ponadto, jeżeli przez
lata państwo polskie odnosiło korzyści
z węgla wydobywanego przez kopalnie, na nim spoczywa obowiązek doprowadzenia do sytuacji, w której tereny po tych zakładach będzie można
zagospodarować, sprzedać, wykorzystać
z korzyścią tak dla wspólnot lokalnych,
jak też całego kraju. W takim właśnie
celu została powołana Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

JANUSZ GAŁKOWSKI: Podczas kolejnych
przekształceń kopalnie były łączone,
rozdzielane, do SRK trafiały ich części,
które przestawały pełnić funkcję produkcyjną. Wraz z Kompanią Węglową
i Katowickim Holdingiem Węglowym
SRK przejęła też część majątku po zakładach górniczych, które zostały zlikwidowane wcześniej.
W uproszczeniu możemy mówić
o 20 kopalniach przejętych do roku 2005,
siedmiu albo ośmiu częściach kopalń
zlikwidowanych przed powstaniem oddziału Kopalnie w Całkowitej Likwidacji,
przejmującego fragmenty ich majątku,
i 17 albo 18 (jeśli liczyć osobno dwa oddziały kopalni Wieczorek) kopalniach
przekazanych po zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dokonanej w roku 2015.

Ten majątek leży w granicach różnych
gmin. Nie prościej byłoby im go przekazać?
– W grę wchodzi kwestia odpowiedzialności za własność, a także pytanie,
czy gminy byłoby stać na zajęcie się tym.
Dotychczasowe budżety SRK to bardzo
wysokie kwoty przeznaczane co roku
na likwidowanie obiektów pokopalnianych, doprowadzanie terenów po zlikwidowanych kopalniach do takiego stanu,
by mogły zainteresować potencjalnych
inwestorów, by powstało tam nowe życie – przemysł, domy mieszkalne czy
ośrodki rekreacyjne.
Do naszych zadań należy też przeprowadzanie prac pod ziemią, by zbierająca się w nieczynnych kopalniach
woda nie zalała zakładów sąsiadujących, odpompowywanie jej nadmiaru
i zapewnienie prawidłowych przepływów powietrza. Równolegle z budowaniem kolejnych tam pod ziemią,
odcinających chodniki i wyrobiska, usuwamy obiekty na powierzchni. Wreszcie dochodzi do zasypywania szybów
i rekultywacji.
Gdy prace dobiegają końca, możemy
wystawiać te tereny na przetarg.

Jakie są zadania spółki?
– Są rezultatem sytuacji, jaka powstaje w efekcie wyczerpywania złóż węgla,
zmniejszania wydobycia do wielkości
ograniczającej jego opłacalność. Czyli
sytuacji, w której kończy się wydobycie węgla w danym miejscu i trzeba
coś zrobić z pozostającą infrastrukturą
przemysłową oraz terenami, jakie ona
zajmowała.
Spółki wydobywcze nie były przygotowane do likwidacji części majątku
niesłużących produkcji w sytuacji spadających przychodów. Nie miały i nie
mają na to wystarczających środków.
Zmieniły się też funkcje zakładów pracy.
Kiedyś budowały budynki mieszkalne,
obiekty służby zdrowia, kulturalne, sportowe, szkoły… Z czasem stało się to obciążeniem trudnym do udźwignięcia.

Gminy przejmują je przecież za darmo.
– Mogą je przejąć na cele związane z realizacją urządzeń infrastruktury technicznej lub inne cele publiczne,
a także dla pobudzania aktywności gospodarczej. Jest to szeroki zapis, ale istnieją też wyraźne ograniczenia. Przede
wszystkim musi być określony konkretny cel. Nie wystarcza ogólnikowe stwierdzenie, że gminie dany teren może być
potrzebny.
Warto też pamiętać o różnicy między
„przejmują” a „mogą przejąć”. Grunty i obiekty formalnie należące do nas
są przecież własnością Skarbu Państwa.
Ich utrzymanie, rekultywacja, wygaszanie dawnych hałd, zwałowisk, opróżnianie osadników, jak również wszelkie
prace, jakie trzeba w związku z nimi wykonywać, są opłacane przez dotacje oraz

ze sprzedawania terenów i obiektów
mających wartość komercyjną. Dlatego
nie możemy nastawiać się na ich proste
rozdawanie.

Jaki pożytek mają w tej sytuacji gminy
z waszej działalności?
– Przede wszystkim likwidujemy
punkty potencjalnie niebezpieczne,
jakimi zawsze są opuszczone zakłady pracy. Uporządkowujemy miejsca
po nich, przygotowujemy warunki,
by w tym miejscu mogło powstać coś
nowego. Stopniowo wyjaśniamy problemy związane ze stanem prawnym
gruntów i obiektów, co w wielu wypadkach nie jest proste z uwagi na zaszłości,
którymi przez lata nikt się nie zajmował.
Gminom ułatwia to poszukiwanie ewentualnych inwestorów. Każda inwestycja
powstająca w gminie to przecież dla niej
korzyść.
Osobną kwestią jest to, że przejmując budynki mieszkalne po kopalniach,
staliśmy się poważnym podmiotem zarządzającym nimi w regionie Śląska,
Zagłębia, a także na Dolnym Śląsku.
Zajmujemy się hałdami, zwałowiskami,
zazieleniamy je. Praktycznie wszystkie
formy naszej działalności wymagają
bliskiej współpracy, dogadywania się
z lokalnymi samorządami.
Samorządy chciałyby przejmować obiekty
zabytkowe.
– Z jednej strony są nimi zainteresowane ze względu na wartość historyczną
i sentymentalną dla części mieszkańców.
Z drugiej mają świadomość, że przejmując je, tracą wpływy z podatków, muszą
je chronić, zabezpieczać przed kradzieżami i dewastacją. A przede wszystkim
mieć pomysł, jak je wykorzystać. I albo
mieć pieniądze, albo znaleźć partnera,
który je wyłoży.

Dotychczasowe budżety
SRK to bardzo wysokie
kwoty przeznaczane co roku
na likwidowanie obiektów
pokopalnianych, doprowadzanie
terenów po zlikwidowanych
kopalniach do takiego stanu,
by mogły zainteresować
potencjalnych inwestorów,
by powstało tam nowe życie
– przemysł, domy mieszkalne czy
ośrodki rekreacyjne.
Ci, którzy mieli pomysł, jak wykorzystać obiekty pokopalniane w Zabrzu
na muzeum pod ziemią i turystyczną
sztolnię, ci, którzy wymyślili przekształcenie części kopalni Gottwald w centrum
handlowe, a na terenach po kopalni
Katowice ulokowanie nowej siedziby

Muzeum Śląskiego, zainwestowali potężne środki. Dzięki pomysłowi, lokalizacji tych obiektów i rozkręceniu działań
reklamowych powiodło im się. Jednak
każde proste powtórzenie czyjegoś pomysłu przynosi słabszy efekt.
Jako swojego rodzaju wskaźnik posłuży w ciągu najbliższych dwóch–trzech
lat teren kopalni Wieczorek. Miasto Katowice przejęło szyb Poniatowski, teraz
przygotowuje się do przejęcia szybu Pułaski oraz kompleksu budynków kopalnianych stanowiących całość architektoniczną z Nikiszowcem. Co tam zrobi, czy
znajdzie chętnych do zainwestowania?
Bardzo chcielibyśmy, by tak się stało.
Same obiekty i ich dobra lokalizacja
to tylko część problemu.

Nie zainwestujecie w te przemiany.
– Nie mamy na to ani środków, ani
możliwości. Jeśli mielibyśmy wejść w jakąś inwestycję, to z gruntem należącym
do Skarbu Państwa.
Od strony formalnej jesteśmy spółką
akcyjną z wszystkimi uprawnieniami
i obowiązkami określonymi w Kodeksie
spółek handlowych. Jednak w wypadku
strategicznych decyzji, czynności rozporządzających o dużej wartości konieczne
są zgody korporacyjne – rady nadzorczej
i czasami walnego zgromadzenia wspólników, czyli obecnie ministra aktywów
państwowych.
Zatem ministerstwo określa działania
spółki?
– Wynikają one z zakresu jego zadań. Przez SRK przewinęło się na przykład kilkanaście tysięcy pracowników spełniających kryteria określone
w przepisie o urlopach górniczych. Zajmowaliśmy się wypłacaniem odszkodowań i rekompensatami dla odchodzących z branży. Po zlikwidowanych
kopalniach przejęliśmy obsługę rent.
Prowadziliśmy dwa etapy akcji weryfikacji uprawnień i wypłat rekompensat za utracone prawa do bezpłatnego
deputatu węglowego… Były to bardzo
poważne działania, z którymi sobie poradziliśmy. Jednak – podkreślam raz
jeszcze – wszystko, co robimy, musi być
ujęte w ramach prawa i przydzielonych
nam zadań.
Rozmawiała: HANNA KRZYŻOWSKA

21 sierpnia 2000 roku w Wydziale
Gospodarczym Sądu Rejonowego
w Katowicach zarejestrowano Spółkę
Restrukturyzacji Kopalń SA. Wcześniej, 14 lipca
tego roku podpisany został akt notarialny,
w którym połączono cztery istniejące
spółki akcyjne: KWK Jan Kanty (Jaworzno),
KWK Porąbka-Klimontów i KWK Sosnowiec
(obie w Sosnowcu) oraz KWK Saturn
(Czeladź). Z chwilą ich wykreślenia z rejestru
handlowego SRK wstąpiła we wszystkie
ich prawa i obowiązki, w tym wynikające
z decyzji administracyjnych jej poprzedników
prawnych. Stała się też stroną w stosunkach
pracy.
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA. Górnicy PGG, którzy wyzdrowieli
po zakażeniu koronawirusem, postanowili oddawać swoje osocze
– cenne lekarstwo dla ciężej chorych pacjentów. Jeszcze niedawno
zakażonymi w kopalniach straszono Polskę i traktowano ich
jak niedotykalnych. Ale akcja z osoczem dowodzi, że górnicy
to zupełnie niezwykłe środowisko, które z największych kłopotów
potrafi wydobyć pożytek, a ze zła – dobro. Ochotników w PGG
SA nie brakuje, a przecież jeszcze niedawno w całym kraju było
głośno o hejcie w mediach społecznościowych i na niektórych
portalach informacyjnych, którego ofiarami padli właśnie
górnicy śląskich kopalń. Wakacyjne wyjazdy nie potwierdziły
najgorszych obaw o społeczne izolowanie górników.

HANNA K R Z YŻOWSK A

Pierwsza grupa ochotników z Polskiej Grupy Górniczej pojechała pod koniec lipca
do Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. To jedna z wielu
specjalistycznych placówek medycznych
w Polsce, która z osocza ozdrowieńców
wytwarza preparaty do terapii chorych
na COVID-19. Warszawscy lekarze zaoferowali, że w zamian za honorowy gest
chętnie zbadają górników, aby upewnić
się, czy przebyta infekcja mogła wpłynąć
trwalej na ich stan zdrowia. Przy okazji
wykonają między innymi kompleksowe
badania układu krwionośnego, oddechowego i kardiologiczne.

ZARAŻENI BEZ OBJAWÓW
– W zdecydowanej większości górnicy przeszli chorobę bezobjawowo,
jednak mogła zostawić ona ślady w ich
organizmie. Badania mają to sprawdzić
– mówi Rafał Jedwabny, wiceprzewodniczący WZZ Sierpień 80 w PGG SA, związku zawodowego, który zorganizował akcję. Związkowcy stworzyli już specjalny
grafik chętnych, którzy w kolejnych grupach sukcesywnie będą oddawać osocze.
Ochotników w PGG SA nie brakuje,
a przecież jeszcze niedawno w całym
kraju było głośno o hejcie w mediach
społecznościowych i na niektórych portalach informacyjnych, którego ofiarami
padli właśnie górnicy śląskich kopalń.
Wprawdzie wakacyjne wyjazdy nie potwierdziły najgorszych obaw o społeczne izolowanie górników, jednak jeszcze
w lipcu ukazywały się ogólnopolskie
publikacje, w których dziennikarze sugerowali, że wirus szczególnie upodobał
sobie górnośląskie kopalnie PGG i JSW,
bo rzekomo zaniedbano w nich standardy antywirusowej prewencji.

BEZMYŚLNE OSKARŻENIA
Historia walki z pandemią w kopalniach największego krajowego producenta węgla kamiennego wyraźnie przeczy takim bezmyślnym oskarżeniom.
Wybuchanie nowych ognisk epidemii
w kolejnych dużych zakładach pracy
i spółkach potwierdza, że dla choroby
nie ma lepszych i gorszych, a erupcja
zakażeń może wystąpić właściwie wszędzie, gdzie do pracy przychodzą tysiące
osób, zwłaszcza w miastach i regionach,
które zajęte są już infekcjami. W rzeczywistości państwowe spółki węglowe były
pierwszymi dużymi ofiarami pandemii
i zostały przez nią ciężko doświadczone,
nie tylko zdrowotnie, ale i ekonomicznie.
Przypomnijmy zatem, jak zmagano się
z wirusem w Polskiej Grupie Górniczej

Nietyka

od pierwszych dni marca, gdy w całej
Polsce zakażenie potwierdzono u zaledwie pięciu osób.

WCZESNA ZAPOBIEGLIWOŚĆ
Okazuje się, że gdy w kraju nie było
jeszcze mowy o zamykaniu granic i przymusowym odosobnieniu, górnicy PGG
SA wracający z zagranicznych urlopów
nie mogli już przychodzić do pracy bez
odbycia ewentualnej kwarantanny.
Wszystko po to, by nie narażać innych
i opanować zagrożenie. Znacznie wcześniej niż gdzie indziej w PGG wprowadzano kolejne rygory bezpieczeństwa,
a spółka przecierała w zasadzie covidowy szlak, dostarczając innym kopalniom
w Polsce i poza nią gotowe praktyczne
pomysły, recepty i rozwiązania.
Już w pierwszych dniach marca zarządzeniem prezesa spółki ogłoszono
zasady zapobiegania zagrożeniu. Powołano sztaby kryzysowe w kopalniach
i centrali. Na plakatach, telebimach,
ekranach w cechowniach, w SMS-ach
rozsyłanych na prywatne telefony (wysłano ich w sumie pół miliona!) i w internecie do ponad 40 tys. pracowników
docierały instrukcje postępowania.
W pierwszej połowie marca większość administracji PGG SA skierowano do pracy w domach, w trybie home
office. Równocześnie wszyscy kooperanci spółki zostali zobligowani do monitorowania stanu zdrowia pracowników
wykonujących usługi na terenie oddziałów PGG. Rygorystycznie ograniczono
ruch osób. Do wszystkich zakładów
Grupy trafiły zapasy środków dezynfekcyjnych i mydła antybakteryjne, kupione już po pierwszych informacjach
o szerzeniu się pandemii na zachodzie
Europy. Sztab PGG na bieżąco konsultował się z władzami sanitarnymi i Ministerstwem Aktywów Państwowych.

W rzeczywistości państwowe spółki węglowe były pierwszymi dużymi ofiarami pandemii i zostały przez nią ciężko dośw

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA
Gdy w Polsce pierwsze zakłady pracy
i instytucje zaczęły używać elektronicznych termometrów do wychwycenia
podwyższonej temperatury pracowników i gości, PGG – jako pierwsza w przemyśle – wprowadziła w kopalniach pomiar za pomocą kamer termowizyjnych
w technologii podczerwieni, by nie tworzyć skupisk przed bramami zakładów.
W trosce o placówki służby zdrowia
w regionie PGG ufundowała między innymi 10 zestawów termowizyjnych dla
szpitali, w tym dla katowickiej placówki
MSW. W Polsce na rynku zapanował
deficyt płynów odkażających, tymczasem 23 marca w kopalni Ziemowit inżynierowie uruchomili własną produkcję
tysięcy litrów płynu do dezynfekcji pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

W tysiąclitrowych pojemnikach substancję dowożono do wszystkich oddziałów
spółki.
Psychologowie PGG wraz z kolegami z bytomskiej CSRG rozpoczęli ważny
projekt porad dla górników i ich rodzin
„Psychoodporność”. Pod koniec marca
spółka udostępniła materiały szkoleniowe z myślą o pracujących na odległość.
Definitywnie zawieszono stacjonarne
kursy i szkolenia oraz wszelkie zebrania
pracowników w grupach.

POMOC DLA SIEBIE I INNYCH
Pierwsze dwa przypadki koronawirusa na terenie PGG wykryto 3 kwietnia
u pielęgniarek w punkcie opatrunkowym kopalni Rydułtowy, dwa dni później
zakażenie potwierdzono u pierwszego

górnika (Marcel). Wszyscy, którzy kontaktowali się z trojgiem zakażonych, natychmiast trafili na kwarantanny.
W tym samym czasie na prośbę
wojewody śląskiego PGG postanowiła przekazać pieniądze na zakup aparatury diagnostycznej dla nowego laboratorium genetycznego w Śląskim
Parku Technologii Medycznych KardioMed Silesia w Zabrzu. Z centralnego
magazynu środków ochrony osobistej
przy kopalni Pokój do śląskich szpitali
na bieżąco górnicy transportowali maseczki, rękawice i płyny odkażające,
których bardzo brakowało personelowi
medycznemu.
W połowie kwietnia wobec niedoborów masek ochronnych na rynku
pracownicy i ich rodziny samodzielnie
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alni
niosą zdrowie
pierwsze w kraju specjalne wymazobusy, które pomagały rozładować ciągle rosnące kolejki do testów tych osób, które
czekały na kwarantannach w swoich
domach.

Historia walki z pandemią
w kopalniach największego
krajowego producenta węgla
kamiennego wyraźnie przeczy
takim bezmyślnym oskarżeniom.
Wybuchanie nowych ognisk
epidemii w kolejnych dużych
zakładach pracy i spółkach
potwierdza, że dla choroby
nie ma lepszych i gorszych,
a erupcja zakażeń może wystąpić
właściwie wszędzie, gdzie
do pracy przychodzą tysiące
osób, zwłaszcza w miastach
i regionach, które zajęte są już
infekcjami.

wiadczone, nie tylko zdrowotnie, ale i ekonomicznie
uruchomili polową szwalnię w kopalni
Sośnica, a potem i innych oddziałach.
27 kwietnia z powodu rosnącej liczby zakażeń wśród załóg postanowiono wstrzymać wydobycie pierwszych
kopalń: Murcki-Staszic i Jankowice.
W każdej z nich sanepid ujawnił infekcje u ponad 30 osób. Były to pierwsze w Polsce wstrzymane kopalnie
i pierwsze duże zakłady pracy, w których dla bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników poświęcono względy
ekonomiczne.
– Zdrowie pracowników oraz ich
bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Chcemy maksymalnie obniżyć ryzyko zachorowań wśród pracowników
i sprawić, by po okresie epidemii zakłady mogły normalnie i bezpiecznie

funkcjonować – zadecydował wtedy Tomasz Rogala, prezes PGG.

TROLLE I FAKE NEWSY
Pod koniec kwietnia w Rybniku, Raciborzu i okolicach gwałtownie przybyło
zakażeń, a z powodu tzw. kontaktów ryzyka (czyli przypadkowego spotkania się
z chorymi poza miejscami pracy) wielu
górników zobowiązano do odbywania
kwarantanny. Skarżyli się na złośliwą
dezinformację ze strony trolli w sieciach
społecznościowych. Mieli ogromne trudności w relacjach z lokalnymi stacjami
sanitarno-epidemiologicznymi. Spółka
wzmogła akcję informacyjną, zaapelowała o nieuleganie panice, prostowała
fake newsy o tym, że wstrzymane kopalnie nadal pracują. PGG uruchomiła

Do grupy wstrzymanych kopalń
5 maja dołączyła gliwicka Sośnica,
a w Rybniku PGG oddelegowała do stacji
sanepidu własnych pracowników, aby
pomóc w obsłudze chorych i odosobnionych. 7 maja ruszyła na Śląsku największa i bezprecedensowa w firmach całej
Unii Europejskiej akcja badań przesiewowych. Jako pierwsze testami objęto
trzy kopalnie PGG. Tylko pierwszego
dnia pobrano aż pół tysiąca próbek.
Do końca pierwszej tury badań w PGG
przeprowadzono niemal 57 tys. testów!
W drugiej połowie maja na pojawiający się w kraju bezmyślny hejt pod adresem górnośląskich górników słowami
wsparcia zareagowali między innymi
episkopat, metropolita katowicki, Fundacja Rodzin Górniczych, ministrowie
i premier rządu. Krakowska AGH oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
przysyłali solidarnościowe transporty
maseczek i środków ochrony, a na pojemnikach darczyńcy umieszczali słowa otuchy i zapewniali o solidarności
z górnikami.
Decyzją służb sanitarnych 1 czerwca badania przesiewowe rozszerzono
na załogi kopalń Ziemowit i Marcel.
Do antyhejterskiej akcji wsparcia dołączyli między innymi piłkarze Górnika Zabrze. W trosce o bezpieczeństwo
zdrowotne górników, ich rodzin oraz
mieszkańców regionu produkcję wstrzymało aż 10 zakładów górniczych PGG.

Skala prewencji była nieporównywalna
z żadną inną firmą sektora.

POWRÓT DO NORMY
W szczycie kryzysu pandemicznego
w połowie czerwca zarząd spółki zadecydował o zakupie sprzętu dla nowo
tworzonego laboratorium diagnostycznego w katowickiej Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej. Wysoka
przepustowość laboratorium pozwoli
przebadać aż 2 tys. pracowników, czyli
jedną kopalnię w dwa dni. To dalekowzroczna strategia na wypadek wystąpienia kolejnych fal pandemii.
Wyniki akcji przesiewowej w kopalniach PGG obok wielkich liczb przyniosły też dobre wiadomości: zakażonych
zostało tylko 1,99 proc. spośród wszystkich pracowników, a 98–99 proc. z nich
przechodziło chorobę bezobjawowo.
Do szpitali trafiło zaledwie 1,65 proc.
zakażonych. Już pod koniec czerwca
sytuacja epidemiczna w Polskiej Grupie Górniczej radykalnie się poprawiła.
Ogniska szerzenia się epidemii w kopalniach zaczęły wygasać. W statystykach
problemy przeniosły się na Jastrzębską
Spółkę Węglową, gdzie odroczone skutki
pandemii dotknęły szczególnie kopalnię
Pniówek. Kolejna fala zakażeń objęła
też z czasem kopalnie Węglokoksu Kraj
i czechowicką PG Silesia.
Na progu wakacji, od 6 lipca, do normalnej pracy zaczęły wracać wszystkie
kopalnie PGG, w których wstrzymano
wydobycie z powodu pandemii. Ograniczenie objęło łącznie10 zakładów: Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych, Piast
w Bieruniu, Ziemowit w Lędzinach, Halemba i Pokój w Rudzie Śląskiej, Chwałowice w Rybniku, Marcel w Radlinie,
Rydułtowy w Rydułtowach, Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach oraz Wujek
w Katowicach.

KORONAWIRUS NIE
ODPUSZCZA
Dynamiczny charakter COVID-19
nie pozwala spocząć na laurach: nową
akcję masowych badań przesiewowych
postanowiono przeprowadzić w kopalniach Chwałowice w Rybniku i Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Oba miasta wraz
z powiatami rybnickim, wodzisławskim
i pszczyńskim objęto tzw. czerwoną strefą epidemiczną.
Na początku drugiej dekady sierpnia zakażonych było 949 pracowników
spółki, a od początku pandemii infekcję
przeszło 2968 osób, z których wyzdrowiało 2019 (68 proc.). Ozdrowieńców
przybywa jednak szybciej niż nowych
zakażonych. W całym województwie śląskim koronawirusem zakaziło się ponad
18 tys. mieszkańców. 
•
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Ptaki w mieście

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

Okna, samochody, linie energetyczne,
turbiny, zanieczyszczenie świetlne, zwierzęta domowe, aż w końcu globalne ocieplenie – to wszystko zagrożenia, które
wpływają na zmniejszanie się populacji
ptaków w miastach. Czy miasto może
być więc dobrym miejscem dla ptasiej
rodziny?
Miasta mają ogromny potencjał
do schronienia populacji wielu gatunków ptaków. Miejskie ptaki to przecież
nie tylko gołębie czy kaczki, ale także
duża liczba innych, mniejszych i większych skrzydlatych mieszkańców. Bogatki, grzywacze, jerzyki, kawki, wróble,
sikorki, mazurki, pleszki, wrony, sroki
czy trzciniaki – przeglądanie list kontrolnych ptaków w miastach na całym świecie pokazuje, że w Europie w niektórych
miastach można wyróżnić nawet blisko 170 gatunków. Ale czy ten potencjał
nie zostanie zmarnowany? Populacje
ludzkie rosną, granice miast się rozrastają, co z pewnością może negatywnie
wpłynąć na liczebność i różnorodność
ptaków. Setki milionów ginie każdego
roku z powodu działalności człowieka.
A przecież nasze działania, nawet często
niewielkie i oddolne, mogą przynieść
wymierne korzyści i chronić ptaki i ich
siedliska.
CO MOŻEMY ZROBIĆ? • Ograniczajmy
główne powody śmiertelności ptaków.
Jednym z największych zagrożeń dla
ptaków w miastach są koty wychodzące.
Naukowcy szacują, że niemal 144 mln
ptaków pada w Polsce co roku ofiarą
kotów. Aktywność tych drapieżników
w skali kraju bardzo negatywnie wpływa na bioróżnorodność, w tym na zagrożone gatunki ptaków. Ofiarą kotów
padają najczęściej wróble, mazurki czy

szpaki – gatunki, których liczebność
znacząco maleje. Koty atakują też ptaki
zakładające gniazda na ziemi, jak pliszkę
żółtą, skowronka czy pokląskwę. Domowy, odżywiony kot jest przeciwnikiem,
z którym wiele ptaków nie ma żadnych
szans, dlatego miejskie koty nie powinny
być swobodnie wypuszczane. Podobnie
istotne jest odpowiednie oznaczanie dużych, przezroczystych okien i ekranów,
które są kolejnym powodem wysokiej
śmiertelności ptaków.
• Mądrze dokarmiajmy
Zimowe dokarmianie właściwymi
mieszankami zbóż (nigdy chlebem!)
i wystawianie poidełek może pomóc
przetrwać ptakom w mieście. Ważne
jest jednak, żeby karmniki i poidełka
były utrzymane w czystości, regularnie
myte i dezynfekowane, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się między
ptakami chorób. Ważna jest także odpowiednia wysokość, na której powinny
znajdować się karmniki, i ich odległość
od domu.
• Ograniczmy miejskie uporządkowane trawniki
Podobnie jak w kwestii owadów,
którą poruszaliśmy niedawno – życiu
ptakom w miastach sprzyjają trawniki,
które nie są idealnie wypielęgnowane.
Różnorodne nasadzenia, kwietne łąki
przynoszą o wiele więcej korzyści niż
idealnie przystrzyżona trawa.
• Ograniczajmy zanieczyszczenia
Pestycydy, herbicydy, ołów, metale ciężkie, ropa i odpady – to wszystko
także mocno oddziałuje na ptaki. Ograniczanie tego typu zanieczyszczeń pomaga je chronić. Podobnie jak globalne
ocieplenie wpływa na utratę ptasich siedlisk i pożywienia czy zakłócenie cykli
migracyjnych.

WFOŚIGW W KATOWICACH

Czy miasto może być przyjaznym domem
dla ptaków?

Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej, polegającej
głównie na zabezpieczeniu jego miejsc lęgowych. W Polsce gniazduje ponad 50 tys. par tych ptaków
WYJĄTKOWI SKRZYDLACI SĄSIEDZI W OPAŁACH
– JERZYKI. Do wyjątkowych polskich ptaków mieszkających w miastach należą jerzyki. Zachwycające podniebnymi
akrobacjami są także niedoścignione
w walce z komarami. Na dodatek jerzyki potrafią w locie spędzić nawet trzy
lata – w powietrzu śpiąc, jedząc, pijąc
deszczówkę i kopulując. Jerzyki są ptakami wędrownymi i przylatują do Polski w maju, żeby opuścić ją w okolicy
sierpnia. Jest to również intensywny czas
remontów – odświeżania elewacji czy
ocieplania budynków. W trakcie tych
prac wiele jerzyków zostaje zamurowanych w swoich gniazdach, gdzie giną
w męczarniach. Rozwiązaniem tego problemu, oprócz uważnego przeprowadzania remontów, jest tworzenie budek
i specjalnych wież dla jerzyków.
PORZĄDKI W BOCIANICH GNIAZDACH. Innym
ptasim polskim symbolem są bociany,

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ułatwienia w programie Czyste Powietrze
Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych
pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych, którego celem jest walka
ze smogiem.
W jego ramach można uzyskać
wsparcie finansowe na:
• wymianę starych pieców na paliwo
stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,
• instalację centralnego ogrzewania
lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów
i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie

realizacji lub te jeszcze nierozpoczęte.
Rozliczeniu podlegają jednak koszty poniesione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku, ale też nie
wcześniej niż 15.05.2020 roku. Projekt
musi się zakończyć do 30 miesięcy od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie.
W ramach ułatwienia wyboru urządzeń i materiałów spełniających wymagania programu rozszerzono bazę
urządzeń grzewczych, która znalazła się
pod adresem www.czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl. Ma to ułatwić wnioskodawcom Czystego Powietrza wybór urządzeń
i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie,
a także do potwierdzania osiągnięcia
efektu ekologicznego inwestycji.
Plan przewiduje, że w 2021 roku
w Czystym Powietrzu kwalifikowane

będą tylko materiały i urządzenia wpisane na „zieloną” listę. Internetowa pomoc dostępna będzie od września tego
roku aż do końca realizacji programu.
Internetowa pomoc ma pomóc nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom
programu, ale też wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki
wodnej czy bankom w celu weryfikacji
kwalifikowalności sprzętu i materiałów,
które są objęte wsparciem w ramach
Czystego Powietrza.
Równolegle przygotowano ogólnopolską infolinię Czystego Powietrza, która ruszyła w sierpniu.
Numer to 22 340 40 80, a konsultanci
pracują od poniedziałku do piątku, od
8 do 16.


•

które upodobały sobie słupy energetyczne, gdzie zakładają swoje gniazda.
Zdarza się, że gniazda zakładane na nich
stwarzają zagrożenie zarówno dla samych ptaków, jak i dla linii energetycznych oraz dla ludzi. Trzeba przy tym
pamiętać, że bocianie gniazdo, budowane przez lata, potrafi osiągnąć wagę
kilkuset kilogramów, a nawet kilku ton.
Ważne jest więc, żeby były kontrolowane
i zabezpieczane pod nadzorem ornitologów i ekspertów od ochrony środowiska, a także wynoszone na specjalne
platformy.
MIASTO PRZYJAZNE PTAKOM. Miasto prawdziwie przyjazne ptakom jest realne –
ale wymaga, aby jego mieszkańcy zachowywali czujność, interesowali się swoimi
skrzydlatymi sąsiadami, a także sami
podejmowali aktywne kroki w celu zapewnienia ich dalszego dobrobytu.

•
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Samochody przygotowane przez włoską pracownię Torino Design przy współpracy Tadeusza Jelca

Tadeusz Jelec zapowiada, że będzie walczył o utrzymanie wszystkich smaczków Izery

Informacje motoryzacyjne

Elektryczna Izera ze Śląska
Spółka ElectroMobility Poland zaprezentowała prototypy swoich przyszłych samochodów elektrycznych i nazwę marki.
Postawiono na Izerę – graniczną rzekę
między Polską a Czechami, co ma także
sygnalizować międzynarodowe ambicje
marke, myślącej także o rynkach eksportowych. Obserwatorzy wieszczą kłopoty.
Samochody przygotowane przez włoską
pracownię Torino Design przy współpracy Tadeusza Jelca, polskiego stylisty
od lat pracującego dla Jaguara, wyglądają
na drogie, podczas gdy mają być masowo
produkowanymi, raczej dostępnymi modelami. Jelec zapowiada, że będzie walczył
o utrzymanie wszystkich smaczków Izery,
a jest tego trochę – przestrzenne, ledowe
światła z przodu i z tyłu, tkaniny wnętrza
inspirowane polską sztuką współczesną
czy miejsce na torebkę pod centralną konsolą. Najłatwiej chyba będzie utrzymać
w produkcyjnej wersji dodatkowe uchwyty
na słupku B, pomagające wchodzić do samochodu dzieciom.

MATERIAŁY PRASOWE

Podczas gdy wnętrze jest ciekawe
i nowoczesne, sylwetki samochodów
są dość tradycyjne, choć przestrzenne
oświetlenie nadaje im bardzo oryginalnego charakteru. Zdaniem projektantów
z Torino Design dziś nie jest to już rozwiązanie dostępne tylko dla drogich aut –
w segmencie masowym też się mieszczą.
Szczegółów technicznych jeszcze
nie ujawniono, bo na razie ich nie ma.

ElecroMobility wciąż rozmawia z dwoma dostawcami platform, więc nie można jeszcze powiedzieć, o jakie konkretnie
technologie samochód będzie oparty.
Firma zapowiada jednak, że obydwa rozważane rozwiązania są dość podobne.
– Stosowany w samochodach elektryczny napęd pozwoli osiągnąć przyspieszenie od 0 do 100 km/h w niecałe osiem sekund. Planujemy wprowadzenie dwóch
pojemności baterii. Wszystko po to, żeby
najlepiej dopasować oferowany zasięg
do potrzeb użytkowników. Samochodami będzie można przejechać do 400 km
na jednym ładowaniu. Bez problemu naładujemy je w domowych ładowarkach
typu „powerwall” i szybkich stacjach
ładowania – tłumaczy Łukasz Maliczenko, dyrektor ds. rozwoju technicznego
produktu ElectroMobility Poland. Samochody mają mieć napęd na jedną oś, ale
jest także możliwość zastosowania 4x4.
Wariantów pojemności baterii nie podano, ale auto z większą z nich ma przejechać do 400 km.
ElectroMobility deklaruje, że właśnie
„dopina” kwestie związane z lokalizacją
fabryki – wybrano Śląsk (nie wiadomo,
czy Górny, czy Dolny) ze względu na bliskość dostawców. W tym regionie jest
umiejscowiona większość polskich fabryk motoryzacyjnych. Według Piotra
Zaremby, prezesa ElectroMobility Poland, to jeden ze sposobów na utrzymanie na niskim poziomie kosztów, a tym

samym ceny samochodu, który – jak
wielokrotnie podkreślano – podczas prezentacji prototypów ma być „masowy”.
Fabryka ElectroMobility ma zatrudniać
3 tys. osób i stworzyć w łańcuchach dostaw kolejnych 12 tys. miejsc pracy. Docelowe moce produkcyjne wyznaczono
na 100 tys. aut.
– Elektromobilność nie jest już mglistą wizją przyszłości, ale technologiczną
i biznesową rzeczywistością, którą musimy zacząć skutecznie wykorzystywać.
Motoryzacja jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym w kraju.
Segment produkcyjny zatrudnia ponad
200 tys. osób. Handel i usługi związane
z branżą to kolejne 270 tys. miejsc pracy. Motoryzacja tworzy około 7 proc.
PKB Polski. Jesteśmy też największym
krajem w Europie, który nie ma własnej
marki samochodowej. Właścicielami
technologii, na bazie których powstają
samochody, są w większości zagraniczne firmy. Około 70 proc. z tego, co wytwarzamy, jest przeznaczone na eksport. Chcemy, żeby Izera mogła stać się
katalizatorem zmian, które podniosą
innowacyjność całej branży i przygotują ją na wyzwania zmieniającej się
rzeczywistości rynkowej. To szansa
na wykreowanie nowej polskiej specjalizacji opartej na własnych rozwiązaniach, które będą mogły konkurować
na globalnym rynku – mówi Małgorzata
Królak, dyrektor biura projektu ElectroMobility Poland.
Na razie jednak zrezygnowano
z początkowego pomysłu oparcia całości
na polskiej myśli technicznej i postanowiono skorzystać z włoskich stylistów
(choć z mocnym polskim wsparciem), zagranicznego dostawcy platformy, a więc
najważniejszych technologii samochodu
i niemieckiego integratora (firmy Edag),
który będzie czuwał nad złożeniem tego
w sprawną całość, a potem także nad
produkcją.

NOWY TIGUAN W POLSCE

W aktualnej ofercie modelu znajdują się benzynowe jednostki 1.5 TSI o mocy 130 KM

Volkswagen wprowadził do Polski
nową wersję Tiguana. Samochód będzie dostępny w kilku wariantach wyposażenia, ze zróżnicowanymi jednostkami napędowymi. Ceny startują od
106 090 złotych w wersji z jednostką 1.5
TSI o mocy 130 KM.

W aktualnej ofercie modelu znajdują
się benzynowe jednostki 1.5 TSI o mocy
130 KM (z manualną skrzynią biegów)
i 150 KM (z manualną oraz automatyczną skrzynią biegów DSG). Nowy Tiguan
dostępny jest obecnie także z silnikiem
Diesla (2.0 TDI 4MOTION o mocy 150 KM
z automatyczną skrzynią biegów DSG).
Docelowo w ofercie modelu znajdą
się także Tiguan R, czyli najbardziej
dynamiczna wersja o mocy 320 KM
oraz Tiguan eHybrid w wersji plug-in.
Według WLTP pojazd ten może przejechać około 50 kilometrów na jednym
ładowaniu akumulatora, co sprawia,
że większość użytkowników na co dzień
będzie wykorzystywała Tiguana eHybrid jako samochód napędzany energią
elektryczną.
Tiguan zyskał sporo nowych elementów wyposażenia: dzięki systemowi
Travel Assist będzie mógł poruszać się
częściowo automatycznie z prędkością
do 210 km/h. Ponadto najnowsza generacja systemu multimedialnego na pokładzie sprawia, że kierowca ma dostęp
do nowej gamy usług i funkcji online.
Nowych elementów w odświeżonym Tiguanie jest znacznie więcej: dla modelu
dostępny jest 480-watowy system audio
renomowanej firmy Harman Kardon.
Nowe oświetlenie IQ.LIGHT z reflektorami matrycowymi w technologii LED
znacząco zwiększa zaś komfort i bezpieczeństwo podróżowania w nocy.

BĘDZIE NOWA WERSJA
KLASYCZNEGO SPORTOWEGO
VOLVO?
Dziennikarze portalu motor1.com
dotarli do nieoficjalnych zdjęć nowego
prototypu Volvo, który łudząco przypomina kultowy model P1800. Volvo na razie zaprzecza pracom nad nową wersją,
ale wprowadzenie napędów elektrycznych pozwala myśleć o powrocie niektórych starych, klasycznych kształtów,
które w spalinowej wersji z przyczyn
technicznych i regulacyjnych (przepisów
dotyczących bezpieczeństwa) nie byłyby
już w stanie wrócić na rynek.
Volvo P1800 produkowano od 1961
do 1973 roku. W ciągu 12 lat szwedzki
producent sprzedał niespełna 50 tys.
sztuk tego modelu.

PIOTR MYSZOR
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Zaślepienie
ukasz miał spiczasty nos i niezbyt
bujną blond czuprynę, które w połączeniu z jego długim, chudym, troszkę niezgrabnym ciałem były jednymi
z powodów, dlaczego nigdy nie cieszył
się powodzeniem u kobiet. Przyjaciół
i znajomych miał jednak wokół siebie
mnóstwo. Nie dało się go nie lubić.
Zakochał się w Laurze od pierwszego
wejrzenia. Była inna – starsza od niego, bardzo kobieca i tajemnicza. Nie
do końca wiedział, czym się zajmowała
i co ją interesowało – rozmawiali godzinami, a on bez opamiętania chłonął
wszystko, co mówiła. Ta późnowiosenna miłość miała takie tempo, że szybko zamieniła się w ślubne plany, a one
– w ich realizację. Nie znali się chyba
nawet trzech miesięcy, kiedy stanęli
na ślubnym kobiercu. Na szybko, bez
znajomych. I nie był to pomysł Laury
– Łukasz chłonął tę znajomość całym
sobą. Gdyby może wtedy się zatrzymał
na chwilę i bardziej posłuchał siebie albo
choćby ludzi wokół, szybciej wyłapałby
sygnały alarmowe…
Zamieszkali w jego domu. Łukasz
co prawda lubił stare tenisówki i wyciągnięte koszulki, ale zarabiał dobrze
i mieszkał w dużym, ładnym domu
na przedmieściach razem z adoptowanym kilka lat wcześniej kundelkiem.
Laura zabrała się za zmiany wnętrza
już od wejścia, chwilę później – także

za zmiany w garderobie nowo poślubionego męża. Szybko też okazało się,
że ma dość osobliwe podejście do pracy.
Mówiąc krótko – niezbyt lubiła sama
zarabiać na własne dość rozbuchane
potrzeby. Chwilę później miało się także
okazać, że to nie wszystko. Z kochającej,
ponętnej, a przede wszystkim – dobrej
kobiety, która tak oczarowała Łukasza,
stała się po prostu jędzą. Każdy dzień zaczynali i kończyli kłótnią, którą Łukasz
bez rezultatu za każdym razem próbował rozładować i wyciszyć. Niebawem
okazało się, że Laura w szale potrafiła
rzucić w męża wazonem czy podrzeć mu
wszystkie koszule (które sama kupiła kilka dni wcześniej). Miarka przebrała się,
gdy kopnęła ukochanego psa Łukasza.
W opanowany, spokojny sposób poprosił
ją, żeby opuściła dom, a po jej wyjściu
zamknął drzwi i poszedł spać.
Laury nie było kolejne trzy dni.
Po tym czasie w jego drzwiach zjawili się
policjanci. Wypytywali o żonę, o jej zniknięcie. Łukasz zaczął się niepokoić, choć
zaczynał zdawać sobie sprawę, że jego
szybkie małżeństwo było ogromnym błędem, który prawdopodobnie całkiem
niebawem będzie musiał rozwiązać. Wyjaśnił sprawę policjantom i postanowił
sam jak najszybciej odszukać Laurę. Bez
skutku.
Kobieta zjawiła się sama dwa tygodnie później. Przyszła po północy

i weszła bezszelestnie przez otwarte
drzwi tarasowe. Łukasz mocno się przestraszył, ale jednocześnie ucieszył, że nic
jej się nie stało. Minione wydarzenia
skutecznie wyleczyły go z wszelkich ciepłych uczuć do – ciągle – żony. Nie chciał
się kłócić, chciał polubownie rozwiązać
pomyłkowy układ.
Laura zaśmiała się. Ona wcale tego
nie chciała. Chciała pieniędzy – dużo,
wszystko, co miał, a najlepiej więcej…
Wtedy może mogłaby go puścić. Wszystko zaplanowała – nagrała ich kłótnie,
przygotowała skrupulatnie grunt pod
śledztwo w sprawie jej rzekomego
zniknięcia, które miało skierować policję na trop jej męża. Plan był idealny,
ale wiedziała, że Łukasz nie zgodzi się
od razu – gra była o zbyt wysoką stawkę.
Dała mu trzy dni.
Łukasz był oniemiały. Zdążył się
zorientować, że Laura nie jest kobietą jego życia, ale nie wiedział, że jest

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

ZDROWIE
PIXABAY.COM

Puchary przechodnie
w prezencie
Kto nie lubi prezentów? Pani Wiktoria
wolałaby, żeby ciocia jej nie obdarowywała. Poczuła się upominkiem obrażona. Niedawno urodziła syna. Na spacerze
z maleńkim Karolem żaliła się koleżance,
że dostała pudło „przydasię”.
– Mogła dać grzechotkę lub nic nie
przynosić, ale ona przytaszczyła pudło
ciuchów po swoim wnuku. Niektóre poplamione lub połatane. Do tego za duże
na Karola, bo ma dopiero dwa miesiące.
Ciotka zachwycona, że mogła się tego
pozbyć. Wszystko, co jej córka chce wyrzucić, zabierała do siebie i upychała
do pudeł. Obiecała, że przyniesie mi jeszcze drugie z dziecięcymi ubraniami.
Potraktowała mnie jak ubogą krewną,
której nie stać na ubranka dla synka.
Nie wiedziałam, jak się zachować. Miałam ochotę wyrzucić ją za drzwi. Poszłam do łazienki i poryczałam się, ale
później zrobiłam jej kawę i udawałam,
że wszystko jest w porządku. Najgorsze,
że moja matka powiedziała mi, że jestem histeryczką, bo w naszej rodzinie
praktykuje się „puchary przechodnie”,
czyli ciuchy po maluchach zawsze przekazywano dla nowo narodzonych. No
to zaniosłam jej upominek od jej siostry
dla mojego Karola. Niech sobie robią
z tym, co chcą – żaliła się pani Wiktoria.
Jej ciocia zapewne miała dobre intencje. Skoro zbierała ubranka po wnuku, to chciała je komuś bliskiemu podarować. Każde pokolenie ma swoje

Chcąc przekazać bliskim używane rzeczy, zapytaj
wcześniej, czy im się przydadzą
doświadczenia. W czasach niezbyt
odległych ubrania i buty przechodziły z jednego dziecka na drugie. I nikt
z tego nie robił problemu, bo w sklepach
wszystkiego brakowało. Nawyk zbieractwa trudno opanować. Pewna dystyngowana dama prosiła mnie o pomoc
w zawiezieniu ubranek po jej synach
do domu dziecka. Panowie nosili je pół
wieku temu, a pani przeprowadzała
się z dużego domu do dwupokojowego
mieszkania, w którym na jej wszystkie
„przydasię” nie było miejsca. Odmówiłam, tłumacząc, że moda się zmieniła
i nikt tych rzeczy nie będzie nosił. Zaproponowałam, że je wyrzucę do kontenera.
Obraziła się.
Obdarowanie kogoś używaną odzieżą trzeba uzgodnić. To nie jest pomysł
na miłą niespodziankę. Dzisiaj to faux
pas lub wtopa, jak mówi pani Wiktoria.


tak do szpiku kości zepsuta. Wiedział,
że uwolni się od niej tylko w jeden
sposób.
Trzy dni później w umówiony wieczór zabrał swoją jeszcze żonę na kolację
do najdroższej restauracji w mieście.
Tuż po ich przyjściu dosiadł się do nich
ktoś jeszcze. Był to jego dawny wspólnik,
z którym od lat nie rozmawiał, po tym
jak ten wykorzystał jego naiwność
i pozbawił go jego własnej firmy, którą
wspólnie założyli zgodnie z pomysłami
Łukasza.
Jedynym, co było w stanie skutecznie
odciągnąć Laurę od Łukasza raz na zawsze, były większe pieniądze, niż miał
on sam. Szczęśliwie były wspólnik, który
na ich dawnej wspólnej firmie zarobił
miliony, a spotkany w celu rzekomego
pogodzenia się po latach, także błyskawicznie stracił dla Laury głowę. A ta niebawem dała Łukaszowi błyskawiczny
rozwód.•

JOLANTA TALARCZYK

Bzyczący
zawrót głowy
Lipiec tego roku był ciepły i deszczowy.
Taka pogoda – wilgoć i ciepło – stwarza
idealne warunki do rozwoju komarów,
jest więc ich bardzo dużo. Są zarówno
w lasach, na działkach i nad wodą, jak
również wlatują do mieszkań. W Polsce
istnieje aż 49 gatunków komarów, jednak
na szczęście nie wszystkie mają chrapkę
na człowieka. Jakie choroby przenoszą
i jak się przed nimi chronić?
CZY KOMARY MOGĄ PRZENOSIĆ KORONAWIRUSA? Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk
uspokajają, że nie są one w stanie przenosić wirusa SARS-CoV-2. Możliwe byłoby to tylko wtedy, gdyby był on w stanie
przetrwać w aparacie kłująco-ssącym
owada. Jak dotąd tego nie stwierdzono.
W Polsce nie występują też gatunki komarów, które w Afryce czy Azji przenoszą
groźne choroby zakaźne, jak malaria,
żółta gorączka czy wirus Zika. Ryzyko nie
zachodzi także wtedy, gdy przykładowo
na skutek ulewnych deszczów dramatycznie wzrośnie ich populacja.
KOGO GRYZĄ NAJCZĘŚCIEJ? Badania wykazały, że komary o wiele częściej kąsają osoby o grupie krwi 0 – dwa razy
rzadziej zwabia je grupa krwi A. Przyciągają je również osoby wydzielające
więcej dwutlenku węgla, wśród których
są ludzie o większej masie ciała, jak również kobiety w ciąży. Ciężarne mają też
wyższą temperaturę ciała, co dodatkowo
zwiększa ryzyko ugryzienia ich przez
komara.

ARCHIWUM

Ł

JAK UNIKNĄĆ SPOTKANIA Z NIMI? Jest kilka
sprawdzonych sposobów. Zakładajmy
moskitiery na oknach i wózkach dziecięcych. Stosujmy mniej perfum i używajmy bezzapachowych mydeł i żeli pod
prysznic. Unikajmy spacerów w godzinach największej aktywności komarów,
czyli rano i wieczorem. Używajmy wiatraków – prądy powietrzne pomagają
trzymać je z daleka. Gdy jedziemy się
na wakacje, starajmy się wybierać górne
piętro w hotelu.
JAKIE ŚRODKI SĄ SKUTECZNE NA KOMARY?
W aptekach i supermarketach jest sporo
dostępnych środków działających odstraszająco. Można wybrać repelenty,
które występują pod postacią sprayu,
płynów, kremu i chusteczek. W zależności od produktu stosuje się je na skórę albo ubranie. Skuteczne są również
lampy owadobójcze – wykorzystują one
nieszkodliwe dla człowieka promieniowanie UV oraz siatkę rażącą. Mogą być
wykorzystywana na zewnątrz, jak i w zamkniętych pomieszczeniach. Na otwartej przestrzeni można też używać spirali
i pałeczek – są nasączone substancją,
która spalając się, odstrasza owady.
Zwolennicy naturalnych rozwiązań
mogą sięgnąć po olejki eteryczne, między innymi lawendowy, paczuli, z mięty
pieprzowej, bazyliowy, eukaliptusowy
i anyżowy. Warto pamiętać, że olejki
to silne alergeny, mogące powodować
miejscowe podrażnienia skóry.•
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
DO WODY DLA OCHŁODY
Nagrodę wylosował: KRZYSZTOF WIDERA.

PIWO PRZEZ WIEKI

Młody, zdolny
Browar Górniczo-Hutniczy z Krakowa zainaugurował działalność dopiero rok temu,
a już zbiera międzynarodowe laury. Uwarzony przez piwowarów spod Wawelu pils
zdobył platynę w niemieckim konkursie
piw rzemieślniczych. Browar tworzą osoby
związane z Akademią Górniczo-Hutniczą
– studenci, absolwenci, pracownicy i sympatycy. Z kolei głównym piwowarem jest
w nim doktorant Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, czyli uczelni, która od lat
prowadzi studia piwowarskie.
W niemieckim konkursie Meininger’s International Craft Beer Award
2020 jurorzy oceniali każde piwo według ściśle określonych parametrów
i stylów. W tym roku przyznali 222 nagrody, w tym 35 najważniejszych – platynowych. Jedna z nich trafiła do krakowskiego browaru. Wyróżniony pils
jest warzony tylko z polskich odmian
chmielu – Magnum, Magnata, Marynki
oraz Lubelskiego. Piwo charakteryzuje
się zrównoważoną goryczką oraz wyczuwalnym kwiatowo-ziołowym akcentem. Całość aromatu dopełnia delikatny,
słodowy posmak.
Zawiera 4,9 proc.
alkoholu. Przedstawiciele Browaru Górniczo-Hutniczego tłumaczą,
że za sukcesem ich
trunku stoi kilka
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przyczyn. Pierwszą są dobre i nowoczesne urządzenia, drugą talent głównego piwowara, trzecią
starannie dobrane składniki używane do warzenia piwa, a czwartą
woda, która w Krakowie jest wysokiej jakości. Sukces browaru jest tym większy,
że pils jest najpopularniejszym gatunkiem piwa z Niemiec, więc krakowscy piwowarzy pokonali niemieckich kolegów
w ich dyscyplinie i na ich boisku.
Browar Górniczo-Hutniczy jak
wszystkie inne zmienił sposób swego
funkcjonowania w trakcie pandemii.
Zreorganizował system produkcyjny,
by z produkcji przeznaczonej na sprzedaż w lokalach bardzo szybko przestawić się na masową produkcję butelkową
i zrealizować plan produkcyjny. Browar
jest spółką akcyjną, której udziałowcami
są osoby powiązane z Akademią Górniczo-Hutniczą. Jego siedziba znajduje
się na terenie miasteczka studenckiego w Akademickim Centrum Kultury
Klub Studio. Zwycięski pils i inne piwa
browaru są dostępne na miejscu w Klubie Studio oraz w wybranych sklepach.
Wkrótce ruszy również ich sprzedaż
online.

PIWNE ŚWIĘTO
Siódmego sierpnia obchodzono
14. Międzynarodowy Dzień Piwa. Święto jest ruchome i każdego roku przypada w pierwszy piątek sierpnia. Jego

pomysłodawcami było dwóch
przyjaciół z San Francisco,
którzy w 2007 roku postanowili uczcić swój ulubiony trunek.
Chcieli stworzyć piwoszom na całym świecie okazję do wspólnego celebrowania oraz wyrazić wdzięczność
piwowarom i barmanom. Dzień jest obchodzony już w 50 krajach. Z tej okazji
Główny Urząd Statystyczny opublikował
najciekawsze informacje dotyczące piwa
w Polsce.
Spożycie piwa otrzymywanego
ze słodu rośnie z roku na rok. W 2005
roku wypijaliśmy średnio 80 litrów
piwa rocznie, w 2019 roku – 100,5 litra.
Od 10 lat jak grzyby po deszczu powstają
w Polsce małe, rzemieślnicze browary.
Również produkcja rośnie jak na drożdżach – w 2005 roku rodzime browary
wyprodukowały 31,6 mln hektolitrów
piwa, z kolei w 2015 roku uwarzyły już
blisko 41 mln hektolitrów. Według badań Eurostatu Polska razem z Hiszpanią
i zaraz po Niemczech jest największym
producentem złocistego napoju w Europie. Do okresu pandemii co roku zwiększał się eksport naszego piwa do innych
krajów. Szczyt sprzedaży przypadł
w 2019 roku, gdy poza granice sprzedano go za ponad 800 mln złotych. Z kolei
o wiele mniej sprzedaje się w naszym
kraju importowanego piwa – w 2019
roku jego sprzedaż według GUS-u wyniosła 290 mln złotych.  MAREK KOWALIK

NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT WYDŁUŻA SIĘ
PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ ŻYCIA POLAKÓW. W 2019
roku średnia długość życia mężczyzn
w Polsce wyniosła 74,1 lat, a kobiet
81,8 lat – podał GUS. Jednak mimo wzrastającej tendencji odbiegamy od europejskiej czołówki, gdzie mężczyźni
najdłużej żyją w Szwajcarii – 81,9 lat,
a kobiety w Hiszpanii – 86,3 lat. Niepokojącym symptomem jest fakt, że mężczyźni w Polsce żyją dużo krócej od kobiet,
a ich wyższa umieralność widoczna jest
w każdej grupie wiekowej. GUS zauważa, że średnia długość życia w miastach
jest większa niż na wsiach. Z kolei w podziale na województwa najkrócej żyli
mężczyźni w województwie łódzkim
(72,5 lat), a najdłużej w podkarpackim
(75,4 lat). Kobiety zaś najdłużej w województwie podkarpackim (83,2 lat),
a najkrócej w województwie śląskim
(80,8 lat).
AŻ 63 PROC. PRACOWNIKÓW W MIKROFIRMACH
I 40 PROC. W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZARABIA PŁACĘ MINIMALNĄ. Takie dane wysłało
Ministerstwo Finansów do Rady Dialogu
Społecznego. W mikrofirmach (zatrudniających do 10 pracowników) i małych
firmach (do 20 osób) z uwagi na ich specyfikę oraz specjalizację branżową dominują pracownicy zatrudnieni na umowę
o pracę z płacą minimalną. W dużych
firmach natomiast jest to 7 proc., a w całej gospodarce tylko 22 proc. zarabia
płacę minimalną.
RECESJA LUB DEPRESJA TO NAJBARDZIEJ OCZEKIWANE SKUTKI KORONAWIRUSA NA CAŁYM ŚWIECIE. Takie wnioski wynikają z badania
przeprowadzonego w 26 państwach.
Największymi pesymistami są Meksykanie, gdzie 75 proc. mieszkańców uważa,
że gospodarka będzie w depresji lub recesji przez 12 miesięcy. Najwięcej optymistów jest w Wietnamie, gdzie 56 proc.
spodziewa się, że gospodarka pozostanie
stabilna przez następny rok, oraz w Arabii Saudyjskiej i Emiratach Arabskich.
Polacy znaleźli się na siódmym miejscu.
W Polsce 37 proc. osób zauważyło pogorszenie sytuacji gospodarstw domowych,
a 6 proc. poprawę. •
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A K T U A L N O Ś C I

Jastrzębska Spółka Węglowa

JKF NIEZALEŻNI

Górnicy fedrują i ratują
Górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej
przez kilka tygodni żyli w ciągłym zagrożeniu zarażeniem koronawirusem. W czasie
wielkiej akcji masowych badań potwierdzono prawie 4 tys. przypadków. Przez
jakiś czas kopalnie JSW były uważane
za największe ogniska pandemii w Polsce. Dlaczego? Ponieważ w żadnej innej
firmie nie było tak masowych badań przesiewowych jak w JSW. Wykonano około
23 tys. testów igiełkowych. Testy wymazowe zastosowano około 43 tys. razy. Załogi
wymazobusów wykonały około 12 tys. testów w domach górników. Badani byli nie
tylko pracownicy, ale także członkowie
ich rodzin. Kopalnie organizowały także
badania pracowników firm zewnętrznych,
którzy wykonywali usługi w zakładach JSW.

NIE STAWIALIŚMY NA REKORD
Pomysł oddawania osocza narodził
się w czasie, kiedy w JSW rozszerzała się
akcja badań na obecność koronawirusa.
– To było coś w rodzaju szukania pocieszenia w zalewie złych informacji. Wiedzieliśmy, że nie tylko w innych krajach,
ale także w Polsce lekarze potwierdzili
skuteczność tej metody w walce z najcięższymi objawami choroby. Zacząłem
się zastanawiać, czy da się wszystko tak
zorganizować, aby nasza firma mogła
włączyć się w niesienie pomocy najbardziej poszkodowanym przez pandemię.
Udało się i serdecznie dziękuję setkom
naszych pracowników – mówi wiceprezes Dyczko.
– W skali kraju pobiliśmy rekord,
jeśli chodzi o osocze. Jesteśmy jednostką
dominującą w Polsce, zebraliśmy jak
dotąd najwięcej osocza i to duża zasługa
górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nasze centrum ma pierwsze miejsce
w kraju – mówi Gizela Kowol, dyrektor
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu, która
w szczególności dziękuje górnikom: – Jesteście cudowni, życzę wam wszystkiego
najlepszego i proszę, nie zapominajcie

Fundacja JSW przekazała Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu darowiznę
w wysokości 49,5 tys. złotych na zakup sprzętu, który trafił do terenowego oddziału w Jastrzębiu-Zdroju.
Ósmego sierpnia odbyło się jego oficjalne przekazanie
o nas – przychodźcie nadal oddawać
krew do centrum w Raciborzu oraz
naszych oddziałów terenowych: w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku i Wodzisławiu
Śląskim.
W JSW były dwie akcje oddawania
krwi i osocza. Pierwsza – 11, 12 i 13 lipca.
Druga – 7 i 8 sierpnia. W lipcu do stacji krwiodawstwa zgłosiło się 270 osób.
W sierpniu – 508. – Sierpniowy odzew
górników to rekord. Jednak nikt nie nastawiał się na bicie rekordu. Chodziło o szlachetny czyn – mówi wiceprezes Dyczko.
W sierpniu dwudniowa akcja oddawania krwi i osocza spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem. Do terenowych oddziałów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu zgłosiło się aż 508 osób,
dzięki którym zgromadzono 176 litrów
krwi i 32 litry osocza. Dzięki pracownikom JSW wynik jest imponujący.

WSPARCIE FUNDACJI
W sierpniu, tak jak w lipcu, akcja została zorganizowana wspólnie
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. W piątek i sobotę uruchomiono też wszystkie
oddziały terenowe: w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim oraz Jastrzębiu-Zdroju.
Wśród osób oddających krew była również senator RP Ewa Gawęda: – Akcja
jest doskonała, a frekwencja imponująca. Bardzo się cieszę i jestem dumna
z górników, że tak licznie odpowiedzieli
na apel. Sama oddaję dziś krew po to,
żeby zachęcić do tego również żony górników i ich rodziny.
– Po akcji, która odbyła się
10 i 11 lipca, postanowiliśmy wspólnie
z Fundacją JSW doposażyć oddział terenowy w Jastrzębiu-Zdroju, żeby nasi
pracownicy mogli spokojnie, w jak
JKF NIEZALEŻNI

– Bezprecedensowa skala badań pozwoliła nie tylko zlokalizować i stłumić
ogniska zarażeń. Na podstawie miarodajnych wyników testów wiemy, że w JSW
jest grupa prawie 4 tys. ozdrowieńców.
Ich organizmy wytworzyły antyciała.
Teraz górnicy oddają osocze krwi, które
pomaga ratować życie osobom ciężko
chorującym po zarażeniu koronawirusem. Podanie choremu w odpowiednim
momencie osocza z antyciałami zwalczającymi SARS-CoV-2 jest na razie jedynym
skutecznym sposobem zwalczania choroby – mówi Włodzimierz Hereźniak,
prezes JSW SA.
– Ta akcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Cieszę się i jestem
bardzo dumny, bo widzę, że nasz apel
został usłyszany i pracownicy Spółki
rozumieją potrzebę oddawania krwi.
To jest nasz dar dla innych ludzi, niezależnie od miejsca, w którym żyją – mówi
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. technicznych i operacyjnych,
a także prezes Fundacji JSW, i dodaje:
– Jestem dumny z odpowiedzialności
tych osób. Jastrzębska Spółka Węglowa
stanęła na wysokości zadania.

najlepszych warunkach oddawać krew
i osocze. Zainwestowaliśmy między innymi w wymianę foteli, zgrzewarkę,
laptopy – akurat tego w placówce w Jastrzębiu-Zdroju brakowało najbardziej
– powiedział Artur Dyczko.
Fundacja JSW przekazała Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu darowiznę
w wysokości 49,5 tys. złotych na zakup
sprzętu, który trafił do terenowego
oddziału w Jastrzębiu-Zdroju. Ósmego sierpnia odbyło się jego oficjalne
przekazanie.
– Oddający krew honorowi dawcy
są głównie mieszkańcami tego miasta
i okolic, ale przede wszystkim są górnikami. Dlatego zależało nam, aby stworzyć
im jak najlepsze warunki do oddawania krwi, poprawić komfort i bezpieczeństwo, a w perspektywie zachęcić
honorowych krwiodawców do jeszcze
większego zaangażowania – tłumaczy
Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, podkreślając, że taka
darowizna to dla placówki ogromne
wsparcie: – Dziękujemy Jastrzębskiej
Spółce Węglowej i Fundacji JSW. Odzew
był piękny, natychmiastowy, ogromnie
się cieszymy, zwłaszcza że technologia
szybko idzie do przodu i ten sprzęt naprawdę jest nam potrzebny.
Oficjalne przekazanie sprzętu odbyło się przy okazji akcji oddawania krwi,
a także osocza od osób wyzdrowiałych
z COVID-19. Zapasy krwi w wakacje zawsze się kurczą, a teraz dodatkowym
problemem jest pandemia koronawirusa. Pacjentom z ciężkim przebiegiem COVID-19 podaje się osocze ozdrowieńców
zawierające przeciwciała, co stanowi dla
nich szansę na szybszy powrót do zdrowia. Właśnie dlatego Jastrzębska Spółka
Węglowa postanowiła już po raz drugi
tak aktywnie włączyć się w akcję.
Osoby, które zdecydowały się oddać
ten cenny dar, mówią, że sama możliwość niesienia pomocy innym osobom
jest wystarczającą nagrodą.
– Od dłuższego czasu chciałam oddać
krew jako honorowy dawca. Teraz zmotywowali mnie koledzy z pracy. Wiem,
że banki krwi są puste, górnicy są hejtowani, więc wspólnie chcemy pokazać,
że nie jesteśmy tacy źli – potrafimy się
zgrać i zrobić coś dla innych. A przede
wszystkim chodzi o pomoc innym ludziom, to w tym wszystkim jest najważniejsze – zaznacza Martyna Szkatuła
z kopalni Jastrzębie-Bzie, która krwią
dzieli się po raz pierwszy.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIE

Senator RP Ewa Gawęda: – Akcja jest doskonała, a frekwencja imponująca. Bardzo się cieszę i jestem
dumna z górników, że tak licznie odpowiedzieli na apel. Sama oddaję dziś krew po to, żeby zachęcić
do tego również żony górników i ich rodziny

Specjalne podziękowania dla górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej nadesłało Narodowe Centrum Krwi. – Składam wyrazy największej wdzięczności
i uznania za bezinteresowne niesienie
pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia krwią bądź jej składnikami. Z całego serca dziękuję za oddanie,
poświęcenie i wrażliwość – pisze w oficjalnych podziękowaniach Sebastian
Twaróg, zastępca dyrektora Narodowego
Centrum Krwi.

HK, MAT. PRAS. JSW

