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JSW SA: Strajk ostrzegawczy

Staną na dwie godziny
ARCHIWUM ZZG JSW SA BORYNIAZOFIÓWKA
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Dlaczego nie ma
konsultacji?
Manifestacja przed Pałacem
Prezydenckim

 

Wtyczka
zamiast spalin
Informacje motoryzacyjne

 

Stracone miliony
Położona w centralnej
Polsce Góra Kamieńsk
stanowi zwałowisko
zewnętrzne KWB
Bełchatów. Od  roku
jest ono stale formowane,
rekultywowane, zalesiane
i zagospodarowywane. Przez
dziesiątki lat składowano
tu gliny, piaski i żwiry
stanowiące nadkład nad
pokładem węgla brunatnego.
Usypano ziemną piramidę
o pojemności ok. , miliarda
metrów sześciennych ziemi!
 

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej  i  czerwca odbywało się referendum strajkowe. Wzięło w nim
udział , proc. pracowników JSW SA. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy JSW
SA informuje, że w dniu .. r. zostanie przeprowadzony -godzinny strajk ostrzegawczy.
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Niech sobie pogadają
Nasza demokracja się psuje. Psuje się od głowy,
niczym ryba na piachu. Coraz częściej spotykamy
się z przypadkami lekceważenia konsultacji społecznych przed podejmowaniem najważniejszych
decyzji przez rządzących. Dobitnym tego przykładem jest zmiana ustawy emerytalnej.

T

eraz mamy kolejny przykład – chodzi o zmianę
ustawy o działalności leczniczej. W obu przypadkach mamy do czynienia z pozorowaniem
konsultacji. Dlatego  czerwca  r. przewodniczący OPZZ Jan Guz skierował pismo do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, w którym zaprotestował
przeciwko pokrętnemu, dwutorowemu trybowi
pracy nad nowelizacją ustawy z  kwietnia  r.
o działalności leczniczej. Ustawa z dnia  kwietnia
 r. o działalności leczniczej jest jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.  czerwca grupa
posłów wnioskodawców Klubu Parlamentarnego
Platforma Obywatelska skierowała do prac legislacyjnych poselski projekt ustawy o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych
innych ustaw. Następnie  czerwca zwołano sejmową
Komisję Zdrowia, która jeszcze w tym samym dniu
rozpatrzyła projekt i przyjęła sprawozdanie podkomisji. Proces legislacyjny zakończył się  czerwca
uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o działalności
leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Opisany
tryb legislacyjny budzi wątpliwości, ponieważ pod
koniec maja Ministerstwo Zdrowia przedłożyło

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Coraz częściej
spotykamy się
z przypadkami
lekceważenia
konsultacji
społecznych
przed
podejmowaniem
najważniejszych
decyzji przez
rządzących

rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności
leczniczej do konsultacji społecznych z terminem
zgłaszania uwag dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do  czerwca. Zakres
podmiotowy i przedmiotowy poselskiego projektu
ustawy procedowanej w parlamencie oraz rządowego
projektu przekazanego do konsultacji społecznych
jest niemal identyczny. Konsultacje społeczne rządowego projektu trwają, partnerzy społeczni mają
jeszcze kilka dni na przekazanie uwag i stanowisk.
W związku z tym nasuwa się wniosek, że jako strona
związkowa uczestniczymy w pozorowanych konsultacjach społecznych, ponieważ uchwalenie nowelizacji ustawy nastąpiło szybciej niż zakończenie
procesu konsultacji społecznych.
Projektowane zmiany ustawowe mają charakter
ustrojowy i powinny zostać ocenione pod kątem
ich zgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem orzecznictwa
Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów. Trybunał
Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał konieczność
prawidłowego procedowania projektów, zwłaszcza
tych o istotnym znaczeniu dla działania danej sfery
i dających możliwość opiniowania przez uprawnione
podmioty. Narzucony błyskawiczny tryb prac parlamentarnych nad projektem ustawy spowodował,
że nie było to możliwe. To niestety kolejny przykład
na to, że rządzący pojęcie „konsultacje” sprowadzają
do hasła „niech sobie pogadają, co nas to obchodzi”.
Ale to bardzo zgubna praktyka.


D

obrze by było, gdyby obejrzeli relacje telewizyjne, w których tłumy polskich kibiców tryskały radością. Niech prześledzą wypowiedzi
piłkarzy narodowych reprezentacji, którzy zamieszkali na czas Euro  w polskich miastach. Dobrze
by było, gdyby zapamiętali ich pochwały, podziękowania za serdeczną atmosferę i gościnność. Polska
nie odniosła sukcesu sportowego, ale odnieśliśmy
sukces marketingowy. Okazuje się, że nie różnimy się
od reszty Europy. W strefach kibica bawiły się setki
tysięcy ludzi, którzy potraktowali mistrzostwa jako
okazję do wspólnej zabawy z kibicami innych reprezentacji. Potrafiliśmy wspólnie z Grekami i Czechami
cieszyć się, że piłkarze zagrali widowiskowe spotkanie. Gdyby nie łobuzeria, w sumie mała grupka,
która doprowadziła do burd z kibicami rosyjskimi,
spotkanie szczególnego ryzyka można byłoby uznać
za przykład udanej zabawy. Doskonale pamiętam, jak
kilku polityków wieszczyło coś w rodzaju małej wojny
polsko-rosyjskiej między kibicami. Część dziennikarzy odwoływała się do historii, posługiwała się
retoryką wojenną, aby pokazać, jakie emocje czekają
nas poza stadionem. Przemarsz rosyjskich kibiców
był zapowiadany niczym przemarsz wojsk okupacyjnych. Tymczasem było spokojniej niż przy okazji
niektórych meczów rozgrywanych przez Legię Warszawa. Minął niespełna miesiąc od straszenia tym,
że miliony kibiców z Europy ugrzęzną w korkach,

poseł RP

Można
funkcjonować
prawie miesiąc
bez jadu, złości
i politycznej
wojny!
To efekt uboczny
mistrzostw, ale
jakże zbawienny

Jak nie wpaść
z deszczu pod rynnę

N

ie ma takich zarobków, które nie mogłyby być
większe. Nie ma takiej podwyżki pensji, która
zagwarantowałaby dobrobyt. Zawsze jest tak,
że pracujemy za dużo i zarabiamy za mało. Dlatego
nie dziwię się, że górnicy z JSW SA wypowiedzieli się
w referendum za strajkami, jeżeli nie dostaną podwyżek
pensji zasadniczych. Przy okazji uznali, że nowe
umowy o pracę z przyjmowanymi pracownikami
są także powodem do strajku. Też nie powinno to być
zaskoczeniem, ponieważ nigdy nie było w górnictwie
tak, że ktoś fatyguje się do urny po to, aby głosować
przeciwko związkom zawodowym. Inaczej może być,
jeżeli ci sami pracownicy będą musieli podjąć decyzję
o tym, że przystępują do bezterminowego strajku.

T

aka decyzja oznacza, że każdy z nich codziennie
straci przynajmniej 200 złotych bez gwarancji,
że wywalczy podwyżkę. Zdają sobie sprawę z tego
liderzy związkowi, którzy na spotkaniu zakończonym
decyzją o dwugodzinnym strajku błyskawicznie uciszyli
wszystkich, którzy domagali się bardziej radykalnych
działań.
a zwałach kopalnianych leży sporo węgla. Zawsze
było tak, że jak zwały puste, to nacisk skuteczny,
bo koksowniom nie może zabraknąć węgla. Gdyby
zabrakło, dla baterii koksowniczych oznaczałoby to
śmierć techniczną. Blokowanie wywózki węgla nie
wchodzi w grę, bo taka akcja mogłaby się skończyć
rozprawami sądowymi i potężnymi karami finansowymi.

Polska to fajny kraj

HENRYK
SIEDLACZEK

redaktor Nowego Górnika
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Kiedy przypominam sobie kilku polityków opozycji,
którzy przy okazji organizacji Euro 2012 krytykowali niemal wszystko, co w Polsce zrobiliśmy, chciałbym, aby w ramach reedukacji zostali zobowiązani
do uważnego przeczytania ze zrozumieniem setek
relacji dziennikarzy zagranicznych, którzy nie szczędzą pochwał dla Polski.

K S S

M
a okazało się, że polskie drogi wystarczyły, aby nasi
goście spokojnie poruszali się po całym kraju.
Polska zmieniła się na tyle, że możemy gościć
u siebie świat piłkarski i nie wstydzić się niczego.
Przy okazji mistrzostw grupa zrzędliwych wyjadaczy
politycznych mogła się przekonać, że w Polsce dorosło całkiem nowe pokolenie obywateli. Są to młodzi ludzie, którzy potrafią bawić się z rówieśnikami
z innych krajów, są tak samo radośni, jak oni. Polacy
przekonali się jeszcze o jednym. Otóż można było
włączyć radio czy telewizor, a tam nie było politycznych malkontentów. Próby polityków opozycji, aby
podsycić partyjne waśnie, pozostawały bez echa.
Można funkcjonować prawie miesiąc bez jadu, złości
i politycznej wojny! To efekt uboczny mistrzostw, ale
jakże zbawienny.
I jeszcze trochę o innym efekcie ubocznym. Portal Gazety Wyborczej przytacza tekst zamieszczony
w jednej z niemieckich gazet poświęcony turystyce.
Okazuje się, że przy okazji Euro  zauważa się
w mediach naszych zachodnich sąsiadów wzmożone
zainteresowanie walorami turystycznymi Polski.
Według najnowszego rankingu przeprowadzonego w Niemczech Polska znajduje się na . miejscu
najbardziej lubianych i najbardziej popularnych celów wakacyjnych wypraw. Spośród innych europejskich państw wyróżniają ją nie tylko wysoka jakość
usług i atrakcyjne ceny, ale też bardzo ciekawa oferta turystyczna. Można mówić o modzie na Polskę.
Niemcy coraz bardziej doceniają Polskę jako kraj
turystyki zdrowotnej. Pierwsze uzdrowiska powstały
u nas już w XVII wieku, a do dziś zbudowano ich
aż . Ponad  polskich miejscowości to zakątki
o niepowtarzalnym klimacie sprzyjającym odpoczynkowi i poprawie stanu zdrowia. Tak nas widzi
coraz większa liczba Niemców.


ożna rozbić miasteczko namiotowe. Czy łatwo
będzie znaleźć chętnych, którzy zechcą tam
zamieszkać? Do tej pory w Polsce wszystkie protesty
pod namiotami umierały śmiercią naturalną. Można
ogłosić strajk pod ziemią, w którym weźmie udział
stosunkowo mała grupa górników. Taki strajk to jeszcze
gorszy pomysł niż miasteczko namiotowe.

Z

apewne nikt nie zdecyduje się na agresywne
manifestacje, ponieważ 26 czerwca 2012 roku przed
Sądem Okręgowym w Gliwicach (Wydział Zamiejscowy
w Rybniku) odbyła się rozprawa w sprawie z powództwa
Mariana Ślęzaka przeciwko jednemu ze związkowców,
który w 2009 roku brał udział w demonstracji pod
domem byłego wiceprezesa JSW SA i nie przebierał
w słowach. Związkowiec ma przeprosić byłego
wiceprezesa na łamach kilku tytułów prasowych,
wpłacić 5 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Rozwoju
Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
i zwrócić 1210 złotych kosztów postępowania.
Związkowiec może wnieść sprzeciw, ale to dowód,
że nawet w czasie demonstrowania braku zadowolenia
trzeba zachować umiar. Karanych przez sąd za zadymy
w 2009 roku może przybyć, bo będą kolejne procesy,
także z powództwa prezesa Jarosława Zagórowskiego.

L

iderzy związkowi są w trudnej sytuacji. Nie mogą
zawieść załogi i nie mają skutecznego oręża poza
prawdziwym, bezterminowym strajkiem. Bezterminowy
strajk to bomba atomowa. Część z nich liczy na to,
że wywalczą chociaż odwołanie prezesa Jarosława
Zagórowskiego. Gdyby tak miało się stać, trudno liczyć,
że akcjonariusze będą szukać kogoś, kto zrealizuje
postulaty płacowe w stu procentach. Prezes Zagórowski
prowadzi twardą politykę w relacjach ze związkami.
Po nim może być tylko kiler, bo inaczej akcjonariusze
szybko go odwołają. Czasem z deszczu można wpaść
pod rynnę.
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K H W SA

Katowicki Holding Węglowy SA to jeden
z największych polskich producentów węgla energetycznego.

Jednym z głównych czynników determinujących silny popyt na produkty grupy,
oprócz produkcji wysokiej jakości węgla
energetycznego o niskiej zawartości siarki,
popiołu i chloru oraz o wysokiej wartości
opałowej, jest tzw. renta geograficzna, którą
zapewnia bliskość licznych odbiorców węgla
energetycznego, głównie elektrowni, ciepłowni i odbiorców przemysłowych. Założeniem na przyszłość jest utrzymanie ustabilizowanego poziomu wydobycia. Rozpoznane
zasoby węgla wystarczą na kolejnych kilkadziesiąt lat zrównoważonej eksploatacji prowadzonej z dbałością o otoczenie społeczne
i środowisko.
Dla sprawniejszego zarządzania procesem inwestycyjnym wdrożono w spółce
model inwestycji strategicznych zarządzanych poprzez projekty. Głównym efektem
realizacji kilkunastu przedsięwzięć objętych
tymi projektami będzie udostępnienie nowych złóż, poziomów i pól, czyli nowych
zasobów węgla. Zapewni to wzrost wydobycia i utrzymanie jego stabilności, znaczne ograniczenie infrastruktury technicznej
dołowej i powierzchniowej oraz w dużym
stopniu spowoduje obniżenie kosztów.
Pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania stało się kwestią kluczową dla
działalności KHW SA ze względu na fakt,
że zaplanowana kwota inwestycji na najbliższe lata przewyższa środki własne generowane w postaci zysków netto i amortyzacji.
Obecna struktura finansowania (kredyty
obrotowe, leasing, zobowiązania handlowe)
nie jest optymalna dla prowadzonej działalności, która wymaga znacznych nakładów
inwestycyjnych oraz charakteryzuje się długimi terminami zwrotu z inwestycji.
Głównym założeniem strategii finansowej miało być pozyskanie kapitału przez
przygotowanie i przeprowadzenie procesu
pierwszej oferty publicznej akcji (IPO) spółki oraz wprowadzenie jej akcji na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (GPW).
Ze względu na niepewną sytuację na rynkach finansowych w ostatnich latach podjęto
jednak decyzję o wstrzymaniu procesu IPO
oraz o rozpoczęciu prac nad opracowaniem
rozwiązań alternatywnych dla pozyskania
środków finansowych na rozwój.
W  roku spółka rozpoczęła projekt
związany z emisją obligacji zabezpieczonych, których głównym celem jest finansowanie zaplanowanych nakładów inwestycyjnych przy jednoczesnej poprawie struktury
finansowania.
Obligacje korporacyjne są interesującym instrumentem pozyskania kapitału
obcego – szczególnie w obecnym czasie,
kiedy wskaźnik inflacji, jeden z głównych
czynników oddziałujących na poziom stóp

procentowy, a co za tym idzie na koszt kapitału, nie podlega większej zmienności,
co powoduje, że ich emisja jest dogodnym
sposobem pozyskania środków zarówno
przez średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.
Realizacja dotychczasowych etapów
prac projektowych pozwoliła na wyłonienie
pięciu banków spośród kilkunastu instytucji
finansowych zainteresowanych przystąpieniem do projektu. Są to: PKO BP, Nordea
Bank, BNP Paribas, BZ WBK, DZ Bank.
W wyniku prowadzonego z bankami
procesu negocjacyjnego zostały uzgodnione
główne warunki emisji obligacji:
– podział emisji na program terminowy o wartości do  mln zł oraz program
obrotowy o wartości do  mln zł;
– obligacje imienne;
– termin wykupu obligacji –  lat;
– marża uzależniona od wartości
wskaźnika finansowego, za który przyjęto wartość zadłużenia netto do wartości
EBITDA;
– główny katalog zabezpieczeń w postaci m.in.: hipotek na wybranych (nieprodukcyjnych) nieruchomościach KHW SA, zastawów rejestrowych na zapasach, prawach
i wierzytelnościach wynikających z umów
długoterminowych i ramowych, polis ubezpieczeniowych oraz na wierzytelnościach
z rachunków operacyjnych.
W ramach realizacji projektu emisji
obligacji zabezpieczonych spółka uzyskała
już pozytywną opinię rady nadzorczej oraz
walnego zgromadzenia. Pozostały jeszcze
następujące istotne kroki w procesie organizacji finansowania:
– przygotowanie oraz negocjowanie
ostatecznej dokumentacji emisji;
– uzgodnienie ostatecznej listy
zabezpieczeń;
– wykonanie niezależnego przeglądu
biznesowego (IBR) oraz wymaganych ustawą o obligacjach wycen aktywów objętych
zastawem rejestrowym;
– due diligence prawne (wykonane
przez doradcę prawnego banków);
– ustanowienie zabezpieczeń;
– emisja obligacji.
Szacuje się, że pozyskanie finansowania
w ramach pierwszej transzy nastąpi w III
kwartale  r.
– Nasza spółka przeszła przez trudny
proces negocjacyjny wynikający z uwarunkowań dotyczących jej, banków oraz sytuacji
rynkowej. Wypracowane rozwiązanie jest
unikalne dla sektora górniczego nie tylko
w skali kraju. Struktura finansowania oparta
o średnioterminowe obligacje obejmowane
przez grupę banków komercyjnych wpisuje
się w potrzeby finansowe spółki. Pozyskany
kapitał pozwoli na realizację prac rozwojowych oraz inicjatyw mających na celu wzrost
wartości Katowickiego Holdingu Węglowego SA – ocenia sytuację Roman Łój, prezes
zarządu KHW SA.

SYLWESTR OLBRYCH

Obligacje to narzędzie, a nie cel

Pozyskany kapitał pozwoli na realizację prac rozwojowych oraz inicjatyw mających na celu wzrost
wartości Katowickiego Holdingu Węglowego SA
OBLIGACJE ZABEZPIECZONE – dają
nabywcy gwarancję zwrotu kwoty nominalnej długu wraz z należnymi odsetkami.
Są one bardziej cenione przez inwestorów,
szczególnie instytucjonalnych, na których
prawo nakłada limity zaangażowania
kapitałowego w różne papiery wartościowe. Wiąże się z nimi niższe ryzyko
inwestycyjne.
OBLIGACJE IMIENNE – to obligacje wskazujące imiennie ich właściciela, których
zbywalność jest ograniczona. W przypadku
KHW SA zbywalność obligacji została ograniczona do tzw. nabywców dozwolonych.
ZASTAW REJESTROWY – jest prawem
rzeczowym ograniczonym, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności

na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych. Istotą zastawu jest
uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się
z rzeczy obciążonej bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem
przed wierzycielami osobistymi właściciela
rzeczy. Aktualnie w ramach zabezpieczenia
zastawem wymagane jest wpisanie zastawu
do specjalnego rejestru, stąd nazwa: zastaw
rejestrowy.
MAJĄTEK POZAPRODUKCYJNY – aktywa
pozaprodukcyjne niebiorące udziału w bezpośredniej działalności spółki, wymagające
zagospodarowania lub zbycia, np. budynki
i budowle, tereny, majątek finansowy (akcje
i udziały).


Koniec sporu zbiorowego w KHW SA
Podpisane  czerwca  porozumienie płacowe między zarządem KHW
SA a większością ( z ) działających
w spółce związków zawodowych reprezentujących ponad  proc. załogi zakończyło

długi proces negocjacyjny oraz spór zbiorowy. Ustalono, że podwyżka w roku 
wyniesie nieco poniżej  proc., kontynuowane będzie stosowanie motywacyjnego systemu kształtowania wynagrodzeń

w zależności od osiąganej wydajności,
co tworzy możliwość wzrostu wynagrodzeń ponad poziom wyjściowy przyjęty
w porozumieniu. Do  lipca wypłacona
będzie zaliczka „barbórki”.

Od  września równowartość posiłków
profilaktycznych wzrośnie do  złotych.
Zależnie od sytuacji finansowej spółki
w III kwartale  będzie można wznowić
rozmowy na tematy płacowe.
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Będzie strajk ostrzegawczy
biorących udział w referendum. Na drugie
pytanie „tak” odpowiedziało , proc.
pracowników, którzy wrzucili kartki do urn.
Czy taki wynik oznacza, że będzie prawdziwy, długi strajk? Nie wiadomo. Przed podjęciem decyzji o przebiegu akcji strajkowej
liderzy związkowi raz jeszcze zastanawiali
się, jak przekonać do swoich racji członków Rady Nadzorczej JSW SA. Wcześniejsza prośba o pomoc nie doprowadziła

do zgody zarządu JSW SA na  proc.
podwyżki i na wycofanie nowych umów
o pracę, jakie są zawierane z pracownikami przyjmowanymi do JSW SA. Zdaniem
związkowców nowe umowy są niezgodne
z prawem, a sytuacja finansowa JSW SA jest
na tyle dobra, że pracownikom można dać
 proc. podwyżki.


ARCHIWUM ZZG JSW SA BORYNIAZOFIÓWKA

Górnicy mieli odpowiedzieć na dwa
pytania: „Czy jesteś za zorganizowaniem
strajków protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia podwyższenia stawek
zasadniczych w  roku o  procent?”;

„Czy jesteś za zorganizowaniem strajków
protestacyjnych w związku z niezgodnym
z prawem wprowadzeniem w życie przez
zarząd JSW SA uchwały nr /VII/ z dnia
.. roku w sprawie umów o pracę
zawieranych z osobami przyjmowanymi
do pracy?”.
W referendum wzięło udział , proc.
pracowników JSW SA. „Tak” na pierwsze pytanie odpowiedziało , proc.

ARCHIWUM ZZG JSW SA BORYNIAZOFIÓWKA

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 20 i 21
czerwca odbywało się referendum strajkowe. Wzięło w nim udział 61,75 proc. pracowników JSW SA.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakończyły się dwa spory zbiorowe wszczęte w marcu

Pierwszy spór dotyczył natychmiastowego wycofania się zarządu JSW z wprowadzonych nowych,
niekorzystnych zdaniem związków, umów o pracę dla przyjmowanych pracowników
JERZY LIS

Informacja o strajku ostrzegawczym

Drugi spór zbiorowy dotyczył natomiast wzrostu płacy zasadniczej o 7 proc

K Z D,
 FZZG JSW SA

Koko, koko – tylko spoko
Co tu komentować? Załoga wyraziła
swoją opinię, a związki
szukają sposobu, żeby
nie zawieść. Jeżeli
odrzuci się wszystkie
emocje, złośliwości
i uszczypliwości, to sytuacja jest normalna. Załoga chce zarabiać
więcej, natomiast zarząd trzyma kasę twardą ręką. Wciąż jednak wierzę, że znajdziemy sposób, aby pogodzić ogień z wodą.
My korzystamy ze sposobów, które daje
nam prawo, z kolei zarząd szuka w prawie
tego, co dla niego korzystne. Zobaczymy,

kto będzie miał więcej argumentów. Ja nie
obiecuję złotych gór. Mogę jedynie obiecać, że zrobimy wszystko, aby nasze racje
wygrały. Czy wygrają? Zobaczymy. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że atmosfera wokół związków jest niedobra, bo jesteśmy
oskarżani o brak rozsądku. Ale my jesteśmy
rozsądni. Wierzę, że znajdziemy rozsądne
rozwiązanie. W tym sporze są dwie strony
– obie twardo stoją na swoich pozycjach.
Za kilka dni okaże się, czy możemy zrobić
kilka kroków, żeby popracować nad kompromisem. Na razie nucę sobie „koko, koko
– tylko spoko”.
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Został ogłoszony strajk dwugodzinny na każdej zmianie

JERZY LIS

W referendum górnicy opowiedzieli się za strajkiem
JERZY LIS

Oba pytania referendalne dotyczyły zakończonych w JSW sporów zbiorowych

JERZY LIS

JERZY LIS

A K T U A L N O Ś C I

Związkowcy liczą, że zarząd ustąpi i zgodzi się zrealizować ich postulaty. Co się stanie, jeżeli zarząd
będzie nieugięty? Liderzy związkowi nie chcą o tym mówić
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W YSTĄPIENIE M AKSYMILIANA K LANKA ,
WICEPREZYDENTA EURACOAL, W L JUBLJANIE .
Od kilkunastu lat obserwujemy zmagania UE z węglem. UE
z determinacją chce chronić środowisko naturalne przed
emisjami CO, dostrzegając je niemal wyłącznie w węglu.
Pomijam kontrowersje związane z ocieplaniem się klimatu
i wpływem na to zjawisko emisji CO. Opinie naukowców
w tym zakresie są co najmniej podzielone. Nie oznacza to, iż
uważam, że bezkrytycznie można zaśmiecać środowisko
gazami cieplarnianymi. Pozostaje jednak pytanie: czy węgiel
ma być ofiarą dążeń UE w kształtowaniu bezemisyjnej
atmosfery? Kolejne pytanie dotyczy strategii energetycznej
UE. Czy deprecjując węgiel, zachowujemy bezpieczeństwo
energetyczne i znaczny zakres aktywności gospodarczej
związanej z wydobywaniem i przetwarzaniem węgla? Czy
skutki tych działań dotyczą w jednakowy sposób wszystkich
krajów członkowskich? Wiemy, że nie.

DR MAKSYMILIAN KLANK

P

olska, gdzie wydobywa się najwięcej w UE węgla kamiennego,
i te kraje, gdzie również się go
wydobywa, mogą być pozbawione znacznej części swojego
przemysłu i stać się ofiarami obniżenia konkurencyjności własnych gospodarek. Sama
Polska nie ma dzisiaj alternatywy dla węgla.
Dzięki węglowi Polska ma właśnie dzisiaj
zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Dzisiaj też już wiadomo, że energetyka
jądrowa będzie w Polsce droższa niż energetyka węglowa, a energetyka odnawialna
generuje również wyższe koszty.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat światowe wydobycie węgla kamiennego wzrosło
o ponad  proc., a w samych Chinach blisko -krotnie. Czy w związku z tym możemy mówić o zmierzchu węgla w światowej
energetyce? Czy węgiel jest dla nas energetycznym ciężarem? Czy pozbywając się
węgla z systemu energetycznego UE przy
wzrastającym jego światowym zużyciu
osiągniemy w wymiarze globalnym choćby
proporcjonalne efekty z ograniczenia emisji
CO? Czy nie warto skierować aktywność finansową, naukowo-badawczą, innowacyjną
na poprawę technologii użytkowania węgla?
I pozostaje też zasadnicze pytanie, kto
ma na te pytania odpowiedzieć, kogo powinniśmy przekonać do zmiany unijnego
frontu. Jako organizacja zrzeszająca pracodawców węgla kamiennego i brunatnego
od lat staramy się bronić węgla w systemie
energetycznym Europy. Sądzę, że w krótkiej
perspektywie, bo dotyczy to daty  stycznia
 roku, wejścia w życie unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego nasz głos
powinien być ważny i szeroko słyszalny.
Chodzi o głos rozsądku i merytorycznych
argumentów wyrażający naszą troskę o klimat i środowisko naturalne z zachowaniem
węgla w systemie energetycznym UE.
Uaktywniła się europejska inicjatywa
obywatelska w kampanii przeciwko pakietowi klimatycznemu UE. Do tej rozpoczętej
w Polsce akcji przystąpili przedstawiciele
sześciu krajów UE: Austrii, Czech, Danii,
Grecji, Litwy i Wielkiej Brytanii.
Głównym celem tej inicjatywy jest doprowadzenie do zawieszenia unijnego pakietu
klimatyczno-energetycznego i dalszych regulacji klimatycznych do czasu podpisania umowy
międzynarodowej dotyczącej emisji CO przez
takich emitentów, jak Chiny, USA czy Indie.
Jestem przekonany, że Euracoal nie
może tej inicjatywy potraktować wyłącznie jako jednego z wielu przedsięwzięć

Górnictw

niż w

w sprawie ochrony węgla. Uważam, że jesteśmy dzisiaj w takim gronie, które ma pełną
reprezentatywność do formułowania własnego stanowiska. Dostrzegając tę europejską
inicjatywę obywatelską, zachęcam komitet
wykonawczy do przyjęcia stanowiska wyrażającego znaczenie węgla w gospodarce
i energetyce UE oraz konieczność tworzenia
dla jego zużycia warunków technologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu.
Niech takie stanowisko będzie między innymi jednym z wniosków dzisiejszych obrad.
Mamy w tym zakresie znaczne sukcesy.
Byliśmy pionierami w promowaniu technologii CCS. Dzisiaj jednak ta technologia nie
jest jeszcze na miarę czasu, jest zbyt droga
i nie jest stosowana na skalę przemysłową.
Jest jednak pewnym przyszłościowym rozwiązaniem dla węgla. Dlatego ważne jest,
aby silniej akcentować inne dostępne rozwiązania pozwalające na zachowanie węgla
w strukturze paliw energetycznych. Wiemy,
jak to robić, potrzeba do tego większej determinacji nas wszystkich budujących prestiż
i istotne znaczenie Euracoalu w promowaniu

Uaktywniła się europejska
inicjatywa obywatelska
w kampanii przeciwko
pakietowi klimatycznemu
UE. Do tej rozpoczętej
w Polsce akcji przystąpili
przedstawiciele sześciu
krajów UE: Austrii, Czech,
Danii, Grecji, Litwy i Wielkiej
Brytanii.
węgla i europejskiego przemysłu węglowego. Jesteśmy dobrze zorganizowani, obecni w Brukseli i mamy bezpośredni dostęp
do informacji dotyczącej interesujących nas
problemów. Są to ważne atuty pozwalające
budować naszą tożsamość bez obaw, że nasze działania napotykają na konkurencyjność innych organizacji. Dla prowadzenia
własnej misji możemy zawsze tworzyć sojusze wspierające kierunki naszego działania.
Bądźmy w tym aktywni, co jeszcze bardziej
będzie budować naszą powagę, powagę ludzi
branży węglowej, w realizacji oczekiwań
naszych członków i umacniać pozycję Euracoalu w kręgach pozarządowych organizacji dysponujących głosem doradczym dla
Komisji Europejskiej.


Przeciwnicy węgla przemilczają fakt, że dla Europy jest on istotnym źródłem energii
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Używajmy informacji
X NOWY GÓRNIK: Na ostatnim posiedzeniu Euracoal mówił pan między innymi
o tym, że przeciwnicy węgla nie analizują skutków swojej krucjaty. Czego nie mówią przeciwnicy węgla?
MAKSYMILIAN
KLANK: Jeżeli analizujemy wpływ tak zwanego
pakietu klimatycznego
na polską gospodarkę,
nie możemy zawężać
rozważań wyłącznie
do ograniczania emisji dwutlenku węgla
i do prostych kosztów, które trzeba ponieść,
aby wypełnić nakazy Komisji Europejskiej.
W naszym przypadku chodzi o wielką gałąź gospodarki, jaką jest górnictwo węgla
kamiennego, sektor firm pracujących dla
górnictwa i duża część usług, które nie mają
bezpośredniego związku z górnictwem. Jeżeli pracownicy górnictwa nie będą mieli pieniędzy, ograniczą swoje wydatki na wszystko, poczynając od zakupów na targowiskach,
kończąc na wydatkach na ochronę zdrowia.
Polska będzie musiała zmienić swoją strategię energetyczną. Jeżeli w szybkim tempie
ograniczymy zużycie węgla w elektrowniach,
może zacząć brakować energii elektrycznej.
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w kręgach decydujących o naszym poparciu
dla planów UE zmierzających do szybkiej
eliminacji węgla brakuje koncepcji, dzięki
której można byłoby tworzyć miejsca pracy
utracone w szerokim sektorze górniczym
i maszynowym żyjącym z węgla. Chodzi
o kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych.

EUROCOAL

X Inne państwa Unii Europejskiej będą
miały podobne problemy.
– Inne kraje Unii Europejskiej przez
około  lat bez jakichkolwiek ograniczeń
potworzyły potęgę gospodarczą między innymi dzięki górnictwu węgla kamiennego.
Kiedy stopniowo i bezboleśnie zmieniły
swoje gospodarki, ogłosiły walkę z węglem. Jeżeli Polska dostałaby tyle samo czasu na ten proces, nie mielibyśmy żadnych
problemów. Nie będziemy mieć problemów
także wtedy, gdy Unia Europejska sfinansuje
proces przestawiania polskiej gospodarki
na inne źródła energii i stworzenie miejsc
pracy, jakie utracimy przez ograniczanie
górnictwa.
X Trwa kryzys. Unia nie da nam nawet eurocenta na ten cel.
– Oczywiście, że nie da. W dodatku
my niczego nie domagamy się. Zbyt długo
pozwalaliśmy sobie na podążanie za modą
walki z węglem. Przecież do tej pory nawet
nie wiadomo, czy dwutlenek węgla wpływa
znacząco na ocieplenie klimatu na Ziemi.
Wciąż jest to koncepcja, a nie naukowo
potwierdzony fakt. Są naukowcy, którzy

twierdzą, że dwutlenek węgla jest zbawienny
dla przyrody. Wielu specjalistów zajmujących się ochroną środowiska naturalnego
uważa, że zalesianie i zaprzestanie wycinki
drzew w dżungli amazońskiej rozwiązałoby problem dwutlenku węgla. Okazuje się,
że nie ma monopolu na wiedzę absolutną. Może rzeczywiście jest tak, że Polskę
stać na porzucenie górnictwa i energetyki
węglowej.
X Naprawdę przypuszcza pan, że stać nas
na to?
– Odpowiedź na to pytanie należy
do polityków. Powinni jej udzielić w oparciu
o rzetelne analizy. Jeżeli okaże się, że możemy zrezygnować ze sporej części podatków
płaconych przez górnictwo, energetykę węglową i firmy pracujące na rzecz tych branż,
to może należałoby to zrobić. Jeżeli stać nas
na to, aby w czasach kryzysu tracić miejsca
pracy w branży, która dodatkowo stwarza
je poza własnym obszarem działalności,
to znaczy, że jesteśmy zamożnym krajem.
X Chyba nas na to nie stać, bo wicepremier Waldemar Pawlak zawetował plany
dochodzenia do modelu energetyki bezemisyjnej do 2050 roku. Wcześniej Polska
zawetowała plany zaostrzenia pakietu klimatycznego. Czy to oznacza, że chcemy
realizować własną politykę energetyczną?
– Polska skorzystała z prawa weta. Jednak mieliśmy sporo czasu, żeby wcześniej
wyrazić swój sprzeciw. Teraz inne kraje
przylepiają nam łatkę wichrzycieli. Przez
długi czas zachowywaliśmy się tak, jakby
plany innych krajów UE nie przeszkadzały nam zbytnio. Uważam, że gdybyśmy
znacznie wcześniej mówili o skutkach zbyt
ostrych decyzji w sprawie energetyki węglowej, nie musielibyśmy korzystać z prawa
weta. Weto na forum Unii Europejskiej jest
traktowane jak użycie swego rodzaju bomby atomowej w polityce. Teraz mamy taką
sytuację, że zdecydowaliśmy się na użycie ostatecznego rozwiązania, a wciąż nie
nagłośniliśmy argumentów racjonalnych
uzasadniających nasze stanowisko. Reszta
Europy jest przekonana, że Polska kieruje
się jakimś sentymentem do węgla albo jest
przywiązana do starej gospodarki. A przecież nasz sprzeciw wynika z tego, że gospodarka polska nie może zastąpić węgla
innymi źródłami energii, bo ich nie mamy.
Ten fakt powinniśmy uświadamiać naszym
partnerom z Unii Europejskiej. Powinniśmy także przekonywać o tym Polaków.
Społeczeństwo musi wiedzieć, że można
dbać o klimat, nie rezygnując z żadnych
źródeł energii. Jeżeli nie będziemy używać
racjonalnych argumentów, narazimy się
na opinię zwolenników trucia Ziemi i ludzi
odpornych na postęp.
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Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim

Dlaczego nie ma konsultacji?
Coraz częściej spotykamy się z przypadkami lekceważenia konsultacji społecznych
przed podejmowaniem najważniejszych
decyzji przez rządzących.

Dobitnym tego przykładem jest zmiana
ustawy emerytalnej. Ostatniego maja związkowcy skupieni w OPZZ spotkali się przed

Pałacem Prezydenckim, aby udowodnić Bronisławowi Komorowskiemu, że niezadowolenie z powodu braku dialogu jest wielkie.
Chodziło o emerytury, ale problem odnosi
się do większości najważniejszych decyzji
dotyczących obywateli. Złym obyczajem
stało się ignorowanie społeczeństwa i jego
opinii. Rządzący uważają, że jakiekolwiek

Jan Guz, przewodniczący OPZZ, ostrzegał przed ignorowaniem głosu ludzi pracy

znaczenie ma tylko to, co mówią działacze partii politycznych. Liczą się natomiast
wyłącznie z własnym zdaniem. Chciałbym
przypomnieć, że do partii politycznych należy ułamek wyborców. Partie już dawno
straciły kontakt z wyborcami. Traktują ich
jak maszynki do głosowania, z którymi rozmawia się tylko w czasie krótkiej kampanii

W czasie manifestacji panował porządek

REKL A M A

Związkowcy z FZZG JSW SA byli wśród manifestantów

Czy lewica wesprze ruch związkowy?

wyborczej. Głos związków zawodowych jest
ignorowany. Moim zdaniem to źle wróży na
przyszłość. Obawiam się, że tuż po zakończeniu Euro  zacznie nas przytłaczać
rzeczywistość. Nadchodzi czas kryzysu, bo
okazuje się, że nawet przy okazji mistrzostw
potrafimy tylko tracić.
TADEUSZ MOTOWIDŁO

W W W.NOW YGORNIK.PL

1-15 L I P C A 2 012

A K T U A L N O Ś C I

9

I 

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Wtyczka
zamiast spalin

Kangoo Z.E. oferowane w 2- i 5-miejscowej wersji Maxi

Dwumiejscowy Twizzy stanowi połączenie cech samochodu i skutera

Era samochodów elektrycznych to, co prawda, dopiero przyszłość, ale wcale nie tak
odległa, jak mogłoby się wydawać, patrząc
na obecną ofertę rynkową. We wrześniu
na polski rynek mają bowiem trafić pierwsze z serii elektrycznych pojazdów Renault
– Fluence i Kangoo.

Baterie zostały rozmieszczone tak, aby samochód miał takie same jak wersja spalinowa parametry użytkowe – identyczną
objętość przestrzeni ładunkowej wynoszącą od , do , m, identyczną ładowność
 kg i identyczny poziom komfortu. Muszę przyznać, że zza kierownicy nie dostrzegłem żadnych większych ułomności wersji
elektrycznej – to po prostu zwykły samochód, który ma nieco inny zestaw informacji
na tablicy rozdzielczej. Obok wskaźnika poziomu naładowania akumulatora mamy także dodatkowy miernik, który zmieniającymi
się kolorami pokazuje, w jaki sposób zużywamy energię, czy jedziemy ekonomicznie,
czy tracimy jej zbyt wiele. Silnik elektryczny
samochodu ma, co prawda, tylko  KM
mocy, ale maksymalny moment obrotowy
wynosi aż  Nm, które są dostępne od najniższych prędkości. Samochód przyspiesza
więc jak na swoją moc całkiem dynamicznie.
Przyspieszenie jest poza tym mniej nerwowe
niż w przypadku silników spalinowych.
Podczas jazd testowych mieliśmy także
możliwość spróbowania jazd dwumiejscowym Twizzy stanowiącym połączenie cech
samochodu i skutera. Ten model trafi jednak
do sprzedaży nieco później. Pojazd jest mały
i zwinny. Nie dysponuje dużą dynamiką,
ale znakomicie się sprawdził podczas manewrowania w miejskim tłoku, nie mówiąc
już o tym, że można go zaparkować w niewiarygodnie ciasnych lukach, biorąc pod
uwagę to, że drzwi się unoszą, wymagając
mniej miejsca obok pojazdu.
Największą bolączkę aut elektrycznych
stanowią wciąż zasięg, który jest znacznie
mniejszy niż w przypadku samochodów
spalinowych, i konieczność ładowania
akumulatorów przez kilka godzin. Renault
przekonuje, że to mniejszy problem, niż się
wydaje większości kierowców przyzwyczajonych do cech aut spalinowych.

MATERIAŁY PRASOWE

Jak dotąd samochody elektryczne w Polsce to raczej ciekawostki, bo trzon oferty
stanowią bliźniaki Mitsubishi, Peugeota
i Citroena. Niewielkie miejskie hatchbacki
wystartowały jednak z cenami tak wysokimi, że sprzedaż liczy się raptem w dziesiątkach sztuk. Według danych w ubiegłym
roku zarejestrowano  nowoczesnych aut

elektrycznych, a w pierwszych czterech miesiącach tego roku nowych rejestracji było zaledwie . Na razie główni nabywcy to firmy
związane z energetyką, które traktują te auta
jako formę reklamy, oraz służby miejskie
przeznaczone do operowania w strefach
o ograniczonym ruchu, np. w zamkniętych
strefach starówek.
Na początku września Renault rozpocznie swoją elektryczną ofensywę na naszym
rynku. Fluence to prawie pięciometrowy
sedan mieszczący  pasażerów i  l bagażu.
Elektryczny silnik ma moc  KM i maksymalny moment obrotowy  Nm.
Drugim modelem będzie Kangoo Z.E.
oferowane w - i -miejscowej wersji Maxi.

Nie dysponuje dużą dynamiką, ale znakomicie się sprawdził podczas manewrowania w miejskim tłoku

Według badań europejskich średni
przebieg  proc. samochodów na naszym
kontynencie jest mniejszy niż  km. Zasięg elektrycznych Renault powinien więc
zdecydowanie wystarczyć do codziennej
eksploatacji – Fluence może pokonać
do  km, a Kangoo do  km. Dodatkowe badania przeprowadzone przez Renault
wskazują, że  proc. kierowców furgonetek przejeżdża dziennie mniej niż  km.
A co z dłuższymi wyjazdami? Renault chce
stworzyć system umożliwiający właścicielom
elektrycznych aut wymianę akumulatorów
na pełne na specjalnych stacjach w czasie
 minut, a więc podobnym do tankowania
auta. Zanim jednak sieć takich stacji powstanie, nabywcy elektrycznych aut będą
mieli możliwość wynajęcia na dalsze trasy
aut spalinowych po preferencyjnych cenach.
Stworzenie systemu zachęt i preferencji dla
właścicieli takich samochodów to teraz ważny element działalności firmy – wiadomo,
że bez tego ekologia się na razie nie obroni. Na niekorzyść działa nie tylko zasięg,
ale także koszty zakupu i eksploatacji aut.
Koszt prądu umożliwiającego przejechanie
 km ma być, co prawda, mniej więcej
w cenie litra benzyny, ale samochody kosztują nieco ponad  tysięcy złotych, a do tego
co miesiąc trzeba płacić – złotych
za wynajem akumulatora, a to daje rocznie
kilka tysięcy złotych.
Podczas konferencji prasowej przedstawiciele Renault przekonywali nas
do elektrycznych aut, sięgając m.in. po telefony komórkowe. Pokazano wielki, ciężki aparat sprzed  lat i zestawiono go
z malutkim nowoczesnym telefonem tego
samego producenta. Aluzję pojmuję, ale
zastanawiam się, czy jednak nie poczekam
te  lat na nowsze, bardziej dopracowane
modele.
PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK
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Telefon

Po EURO 2012 dobrze i źle

Sylwia wierzyła, że nic nie dzieje się przypadkiem. Całe jej życie było plecionką mniej
lub bardziej ważnych zdarzeń, ale zawsze spadała, jak kot, na cztery łapy. Nie urodziła się ani
przesadnie ładna, ani przesadnie bogata. Nie mieszkała także w dużym, pięknym mieście,
ale w małym miasteczku na końcu mapy, gdzie życie biegło dość spokojnie i leniwie, ale
nigdy się nie przelewało. Jeszcze w dzieciństwie Sylwia napatrzyła się na wiele przykrych
rzeczy – widziała, jak sąsiedzi traktowali się nawzajem, jak matka pijaczka wyzywała
jej przyjaciółkę z klasy, jak dzieci szydziły z chłopca, który był z domu dziecka. Bolała
nad każdym bazdomnym psem czy chorym ptakiem. Nie miała jednak zamiaru uciekać
ze swojego miasteczka, którego – co prawda – nie mogła zmienić całkowicie, postanowiła
jednak małymi kroczkami pokazywać i sąsiadom, i własnej rodzinie, że może być lepiej.
Po studiach pedagogicznych Sylwia wróciła więc w rodzinne strony i za skromną pensyjkę została przedszkolanką i nauczycielką małych dzieci w publicznych placówkach. W to,
czym się zajmowała, wkładała całe swoje serce i pasję. Pracowała od rana do nocy, znajdując
jeszcze czas na pomaganie najsłabszym uczniom w domu i na robienie zakupów sąsiadom,
którzy nie radzili sobie z tym sami. W tym wszystkim brakowało tylko
czasu dla niej samej. Jeszcze w trakcie studiów trafiło jej się kilka
mniejszych czy większych miłostek, ale żadna z nich nie okazała się
wielkim uczuciem. Sylwia nie rozpaczała jednak z tego powodu
– po prostu z uśmiechem przyjęła to, że tak ma być, a wielkie
uczucie przyjdzie w odpowiednim czasie. Miała na to jednak
marne szanse w miasteczku, w którym znała niemal każdego
chłopaka w jej wieku. Nad tym stanem rzeczy tylko od czasu
do czasu utyskiwały jej mama i babcia.
Zmian nie przynosiły także wakacje, na które Sylwia pozwalała sobie raz na dwa lata, wyjeżdżając zazwyczaj w góry.
Przyzwyczaiła się już, że była raczej kobietą, w której wszyscy
widzą dobrą przyjaciółkę, której ewentualnie można się wypłakać w rękaw, gdy coś idzie nie tak, jak powinno. Żeby było
śmieszniej, właśnie w ten sam sposób potraktował ją poznany
w bardzo specyficzny sposób Adam.
Adam, mimo że od lat był cieszącym się uznaniem chirurgiem
poważanym zarówno w towarzystwie lekarzy, jak i pacjentów oraz znajomych, był także niesamowicie roztargnionym człowiekiem. Czasem
można było odnieść wrażenie, że ktoś tak niepozbierany nie powinien
mieć żadnego odpowiedzialnego zajęcia, on jednak na polu zawodowym
był perfekcjonistą. Za to w życiu osobistym gubił się w najprostszych
sprawach. Gdy pewnego dnia po wypiciu kilku głębszych w knajpie próbował dodzwonić się do przyjaciela, wybierał numer kilkukrotnie. Poprzedniego dnia zgubił (czwarty w tym roku) telefon i musiał liczyć tylko na swoją
pamięć. Wiedział, że trzy ostatnie cyfry to ,  i , wybierał więc kolejno kombinacje
, , ... Kolejne warianty nie zgadzały się, a traf chciał, że numer zakończony na 
należał właśnie do mieszkającej  km od niego Sylwii. Adam odetchnął, myśląc, że wreszcie
dodzwonił się do przyjaciela. I choć po krótkiej pogawędce okazało się, że po raz kolejny się
pomylił, nie przerwał rozmowy – może z powodu alkoholu, a może przez dokuczającą mu
w tamtym momencie samotność rozmowa przeciągnęła się w dwugodzinną spowiedź. I choć
może trudno w to uwierzyć, obie strony szybko podłapały konwencję i przez kolejne dni takie
rozmowy powtarzały się niemal każdego wieczora. Brakowało w nich szczegółów – w trakcie
tych rozmów Sylwia nie poznała nawet nazwiska Adama, wiedziała jednak, jaką muzykę kocha,
jakie książki czyta i o zobaczeniu jakich miejsc marzy. Nie dopytywała o przyczyny męczącej
go depresji, głównie słuchała, jedynie od czasu do czasu dopowiadając coś od siebie.
Jak można by nazwać to, co połączyło ich w trakcie kolejnych tygodni? Nie wiem. Ale
sądzę, że zarówno wiele zakochanych par, jak i wieloletnich małżeństw nie zna swoich tak
intymnych sekretów, o jakich wiedziało tych dwoje.
Jednak pewnego dnia telefony od Adama ustały. Sylwia wiedziała, że jest to część umowy,
na jaką sama przystała. Mimo to czuła się, jakby zniknęła bardzo dla niej bliska osoba. Wbrew
wcześniejszym ustaleniom postanowiła odszukać Adama. Mozolnie składała fragmenty
informacji i przypuszczenia na temat tego, gdzie może pracować czy mieszkać mężczyzna.
Poszukiwania zabrały jej sporo czasu, ale udało się. Internet, portale społecznościowe, strony
szpitali, kilka telefonów. Trafiła do szpitala, gdzie pracował Adam, a dzięki pomocy kilku
życzliwych osób, które jej zaufały, także do jego domu. Za bardzo nie wiedziała, dlaczego
tak desperacko go szuka, ale z drugiej strony czuła, że powinna. No i może w głębi duszy
liczyła na to, że zostanie bohaterką jakiejś cudownej bajki ze szczęśliwym zakończeniem.
Wszystkie te ciche pragnienia gruchnęły z łomotem, gdy drzwi należącego do Adama domu
otwarła jego żona. Tego Sylwia się nie spodziewała, ale od razu doprowadziła także swoje
myśli do porządku – nie miała przecież prawa niczego oczekiwać ani nawet przypuszczać,
że Adam myśli o niej inaczej niż jako o telefonicznej powierniczce.
Tamtego dnia Adama nie było w domu. Miało go nie być także przez kolejne – postępująca depresja doprowadziła do tego, że targnął się na swoje życie. Jako lekarz doskonale
wiedział, co zrobić, żeby próba była udana. Jednak żona, z którą od dawna przeżywali kryzys
w związku, znalazła go w łazience nieprzytomnego. Jak na ironię – tamte wydarzenia pomogły mu stanąć na nogi – kilka miesięcy później wrócił do pracy, zaczął także naprawiać
swój związek. Zaprzyjaźnił się z Sylwią już nie tylko telefonicznie, zaczęła ona być częstym
gościem w domu jego i jego żony.
Dwa lata później Adam zaprosił Sylwię na dziesiątą rocznicę swojego ślubu na Mazury
do domu swojego kolegi. Sylwia pomyliła pociągi, potem nie złapała autobusu i przemoczona nie mogła trafić w wyznaczone miejsce. W takim żałosnym stanie poznała znajomego
Adama, który szybko stał się wtedy także jej znajomym, potem przyjacielem, a za kilka lat
również mężem i ojcem ich synka.


Futbolowy festiwal mamy już za sobą – EURO  przeszło do historii. Z polskiego
punktu widzenia przeszło do historii za sprawą doświadczeń sympatycznych, ale również
przykrych. Zacznijmy od tej sympatycznej strony. Wielu naszych obywateli bało się o przygotowania i organizację tej imprezy na terenie naszego kraju. W całym cyklu przygotowań
było w końcu wiele różnych perturbacji. Ostatecznie okazało się jednak, że potrafimy stanąć
na wysokości zadania przy organizowaniu wymagającej imprezy, którą interesowała się cała
Europa i wielu sympatyków futbolu na całym świecie. Obyło się bez wpadek, które mogły
ośmieszyć odpowiedzialnych za organizację turnieju. Tysiące zagranicznych fanów futbolu
czuło się w naszym kraju bardzo dobrze. Wielu z nich pierwszy raz postawiło nogę na polskiej
ziemi i zobaczyli Polskę sympatycznych i gościnnych ludzi – całkiem inną od tej, o której
wcześniej mówiono w ich krajach. Opuszczali Polskę zadowoleni i z pewnością będą o nas
teraz mówić pozytywnie. Dzięki EURO  Polska pokazała, że jest krajem takim samym
jak inne, udowodniła, że jest ważną częścią europejskiej wspólnoty. Wizerunek Polski i jej
obywateli wypiękniał – i to jest wielki sukces nas wszystkich.
Jeżeli chodzi o czysto sportowy aspekt, to – niestety – nie odnieśliśmy sukcesu. Futboliści pod wodzą Franciszka Smudy sprawili przykrość tysiącom kibiców. Po losowaniu grup
eliminacyjnych wszyscy cieszyli się, że polska drużyna trafiła do wymarzonej grupy.
Od razu uznano (dotyczy to zarówno działaczy, jak i kibiców), że bez większych
problemów powinniśmy wyjść z grupy (nawet z pierwszego miejsca) i awansować
do ćwierćfinałów. Niestety – tak się nie stało. A przecież, powiedzmy to sobie
szczerze, nasza drużyna grała w najsłabszej grupie. Porażka z zespołem Czech
w ostatnim grupowym spotkaniu po kiepskiej grze pokazała wszystkim
Polakom miejsce naszego futbolu w światowej rywalizacji.
Jak to zwykle bywa po takim wyniku, rozpętał się festiwal krytyki.
Od razu dostało się Franciszkowi Smudzie za to, że nie potrafił dobrze
prowadzić zespołu. Dostało się PZPN, a szczególnie prezesowi
Grzegorzowi Lacie. Trener Franciszek Smuda sam się trochę
przyczynił do tych ataków na siebie, wszak w końcowym okresie
przygotowań wielokrotnie powtarzał, że zawodnicy solidnie
trenują i są dobrze przygotowani do trudów turniejowych
meczów. Występy na boisku tego jednak nie potwierdziły.
Obserwując inne spotkania, od razu można było stwierdzić,
że polska reprezentacja jest słabą drużyną, chociaż występuje
w niej kilku naprawdę wartościowych zawodników, którzy
wyśmienicie prezentują się w swoich klubach. Trzeba jednak
przyznać, że w reprezentacji nie błyszczeli.
Nie będę oceniał gry naszej drużyny, bo to w tej chwili nic nie
da. Istotne jest dla mnie pytanie „co dalej z naszą reprezentacją?”,
na które zdecydowana większość futbolowych działaczy nie potrafi
sensownie odpowiedzieć. Z różnych wypowiedzi wynika, że w tej chwili
wszystko obraca się wokół spraw kadrowych. Prezes Grzegorz Lato powinien
odejść, podać się do dymisji, tak jak to uczynił Franciszek Smuda. Bo przecież sam
jesienią ubiegłego roku powiedział, że jeżeli Polska nie wyjdzie z grupy, to zrezygnuje z prezesostwa. Powiedział tak, to prawda, teraz jednak nie ma zamiaru dotrzymywać słowa. Muszę
przyznać, że mu się nie dziwię. W końcu jak mógłby zrezygnować z tak intratnej funkcji.
W dodatku teraz prezes szykuje się do podziału premii za współudział w organizacji turnieju,
bo UEFA (europejska federacja futbolowa) zasili kasę związku pokaźną kwotą – mówi się
nawet o kilku milionach euro. I to jest w tej chwili najważniejsze dla Grzegorza Laty i jego
zauszników. A problemy związane z uzdrowieniem polskiego futbolu mogą poczekać.
Jeśli mowa o sprawach kadrowych, na czoło wysuwa się obsadzenie funkcji trenera
reprezentacji. Na giełdzie kandydatów pojawiło się sporo nazwisk, m.in. Jerzy Engel, Jacek
Zieliński, Stefan Majewski, Orest Lenczyk, Wojciech Skorża czy Waldemar Fornalik. Mówi
się także o zagranicznym trenerze. Wiadomo, że należy w miarę szybko zdecydować się
na nowego selekcjonera, w końcu już za trzy miesiące polską reprezentację czekają mecze
eliminacyjne do mistrzostw świata , a nowy trener powinien mieć czas na rozpoczęcie
pracy z zawodnikami. Wkrótce dowiemy się z pewnością, kto nim zostanie. Dodam jednak,
że nazwiska kandydatów nie pozwalają oczekiwać zbyt wiele.
Ostatnie dni turnieju Grzegorz Lato i jego współtowarzysze spędzili w hotelu Via Appia
w Sękocinie Starym, gdzie mieli dyskutować o problemach naszego futbolu. Obejrzeli tam
mecz półfinałowy w Warszawie, a następnie udali się do Kijowa na finał. Prezes zadbał o to,
by biesiadnikom, przepraszam – działaczom nikt nie przeszkadzał. Interesujące. Ciekawe,
co tam wymyślą i ustalą.
Zrozumiałe, że w czerwcowe dni sympatycy sportu żyli głównie futbolem. A przecież
były inne imprezy sportowe z udziałem naszych reprezentacji. W tegorocznej edycji Ligi
Światowej nasi siatkarze trzeci raz wygrali z Brazylią i awansowali do turnieju finałowego,
który odbędzie się w Bułgarii w dniach – lipca. Oprócz Polski awans wywalczyły drużyny Kuby, USA, Niemiec oraz Brazylii (z drugiego miejsca). Stawkę uzupełniają Bułgarzy,
gospodarze turnieju. Zabrakło w tym gronie zespołów Rosji i Włoch, co można uznać
za pewną niespodziankę. Wspomniany turniej będzie ostatnią ważną konfrontacją przed
zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Londynie.
I jeszcze jedna gra zespołowa, która nadal znajduje się na fali – mam na myśli męską
piłkę ręczną. W katowickim Spodku nasza reprezentacja wygrała drugi mecz z drużyną
Litwy i awansowała do turnieju o mistrzostwo świata w Hiszpanii w roku .
Jeżeli chodzi o męską piłkę ręczną, to mam miłą wiadomość dla sympatyków tej dyscypliny sportowej. Otóż przyznano Polsce organizację mistrzostw Europy w  roku.
Europejska Federacja Piłki Ręcznej zaakceptowała pięć hal, w których rozgrywane będą
mecze. Są to hale w Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku oraz w Krakowie. Tej ostatniej
jeszcze nie ma, ale jej budowa ma się zakończyć pod koniec  roku. Będzie to hala na 
tysięcy widzów. Kibiców czekają więc kolejne emocje.
HENRYK MARZEC
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W MAJU ŚREDNIE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW WZROSŁO DO , ZŁ. To o , proc. więcej
niż przed rokiem. Natomiast zatrudnienie w skali roku wzrosło tylko o , proc.
Najnowsze dane GUS pokazują stopniowo
pogarszającą się sytuację na rynku pracy.
Obawa przed kryzysem wpływa negatywnie
na pracodawców, którzy boją się zatrudniać
nowych pracowników. Według analityków
nic nie wskazuje na możliwość zwiększenia
tempa wzrostu gospodarczego.
PONAD  MILIONY LUDZI W POLSCE POZOSTAJE BEZ ZATRUDNIENIA. Według rządowej
prognozy stopa bezrobocia na koniec roku
wyniesie , proc., choć trudno wykluczyć
sytuację, w której może przekroczyć  proc.
Do grona bezrobotnych zaliczają się najczęściej osoby młode. Według różnych wskaźników bezrobocie wśród młodych waha
się obecnie w granicach od  do  proc.
Ponad połowa ( proc.) osób bez pracy nie
może jej znaleźć przez ponad rok. Oznacza
to, że bezrobocie ma charakter długotrwały. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy
można znaleźć w prawie co czwartej rodzinie – dla porównania w  r. bezrobocie
dotykało  proc. rodzin. Obecnie  proc.
badanych jest gotowych do natychmiastowego podjęcia pracy, natomiast  proc.
badanych nigdy nie doświadczyło braku
pracy – do tej grupy zaliczają się głównie
osoby w wieku – lat.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „SOBIESKI”. Nagrodę wylosowała: MAŁGORZATA BARA Z TYCHÓW.

Nowości filatelistyczne
M ANUFAKTURA ,
CZYLI … PODRÓŻ
PO XIX- WIECZNEJ Ł ODZI
Pod takim hasłem Poczta Polska wydała
wprowadzoną do obiegu serię czterech kartek pocztowych z nadrukowanymi znakami
opłaty o wartości , zł każdy. Zostały one
wydrukowane w nakładzie po  tys. sztuk
i prezentują historyczne i współczesne fotografie ze zbiorów łódzkiego oddziału Archiwum Państwowego i Centrum Manufaktura.
Część ilustracyjną wypełniają historyczne
zdjęcia przemysłowych obiektów Księżego
Młyna (imperium XIX-wiecznego łódzkiego
fabrykanta Karola Wilhelma Scheiblera),
które na kolorowych znaczkach widnieją
w swoim współczesnym kształcie.
Fotografiom dawnych budynków przędzalni i tkalni na dwóch kartkach towarzyszą
przedstawione na znaczkach ich współczesne
zespoły fabryczno-rezydencjonalne przekształcone w luksusowe apartamenty mieszkalne,
tzw. lofty u Scheiblera, sąsiadujące z zabytkowym kompleksem osiedla robotniczego.
Na dwóch dalszych kartkach historycznemu
zdjęciu straży ogniowej towarzyszy znaczek
odnowionego budynku, natomiast staremu
magazynowi bawełny – znaczek prezentujący
ten obiekt po odrestaurowaniu i przystosowaniu go do potrzeb ekspozycyjnych.
Łódzka Manufaktura, podobnie jak
historyczne obiekty rodzimego przemysłu
wydobywczego, wpisuje się więc w krajobraz
i środowisko w swojej nowej postaci, spełniając rolę historyczną i zajmując istotne
miejsce na mapie turystycznych szlaków
zabytków techniki, a także świadcząc o kulturowych przeobrażeniach przemysłowych
aglomeracji.
Z.B.

FIRMY SZUKAJĄ FACHOWCÓW. W POLSCE
MIMO ROSNĄCEGO BEZROBOCIA  PROC.
PRACODAWCÓW MA TRUDNOŚCI ZE ZNALEZIENIEM ODPOWIEDNICH KANDYDATÓW
NA KLUCZOWE DLA ICH DZIAŁALNOŚCI
STANOWISKA. Najbardziej pożądani są in-

żynierowie mechanicy i elektrycy. Poszukiwani są także wykwalifikowani pracownicy
fizyczni, technicy, kierowcy i informatycy,
nie brakuje również ofert dla przedstawicieli handlowych – takie wnioski można
wyciągnąć z analizy badania agencji doradztwa personalnego Manpower Group.
Badanie „Niedobór talentów” przeprowadzono w pierwszym kwartale tego roku.
Wzięło w nim udział  tys. małych, średnich i dużych firm z  krajów, w tym 
z Polski. Polscy przedsiębiorcy o pracowników muszą konkurować nie tylko między
sobą, ale również z firmami zagranicznymi.
W Niemczech i Austrii ponad  proc. pracodawców nie może znaleźć pracowników.
W najtrudniejszej sytuacji są jednak Japończycy – kłopoty ze znalezieniem potrzebnych pracowników, ze względu na szybkie
starzenie się społeczeństwa, ma tam aż
 proc. firm.
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Zasypane złoże węgla brunatnego

Stracone miliony
Położona w centralnej Polsce Góra Kamieńsk stanowi
zwałowisko zewnętrzne KWB Bełchatów. Od 1977 roku
jest ono stale formowane, rekultywowane, zalesiane
i zagospodarowywane. Przez dziesiątki lat składowano tu gliny, piaski i żwiry stanowiące nadkład nad pokładem węgla brunatnego. Usypano ziemną piramidę
o pojemności ok. 1,5 miliarda metrów sześciennych ziemi! Dziś stanowi ona sportowo-turystyczną atrakcję.
Jej wysokość wynosi ok. 200 metrów powyżej terenu
(395 m n.p.m.). U podstawy góra zajmuje powierzchnię
ok. 10 km kwadratowych.

Przy dobrej pogodzie jest ona widoczna z trasy kolejowej
i drogowej relacji Katowice–Warszawa. Od blisko dwudziestu lat nie jest już powiększana – zamiast na składowisko
zewnętrzne nadkład jest składowany w wybranej przestrzeni
odkrywki jako jej zwałowisko wewnętrzne. W ten sposób
odkrywka jest w znacznej części z powrotem wypełniana
wydobytym z niej materiałem skalnym. Na północnym
stoku utworzonej w ten sposób Góry Kamieńsk zlokalizowano trasę narciarską oraz krzesełkowy wyciąg narciarski,
który jest w stanie przewieźć ok.  osób na godzinę!
Jest też kilka wyciągów orczykowych. Latem największym
powodzeniem cieszy się tor saneczkowy o długości  metrów, na którym można zjeżdżać z maksymalną prędkością
 km na godzinę. Amatorzy sportów ekstremalnych mogą
ponadto skorzystać z -kilometrowych tras rowerowych
o różnym stopniu trudności. Do dyspozycji jest także tor
kartingowy.
U podstawy góry znajduje się zaplecze szkoleniowe i gastronomiczne. Dla najmłodszych przygotowano minipark
rozrywki. Za kilka lat góra ta zostanie uzupełniona pobliskim jeziorem, które wypełni wyeksploatowane już Pole
Bełchatów. Jezioro o powierzchni ok.  km kwadratowych

REKL A M A

stanie się zatem kolejną częścią rekreacyjnej infrastruktury
po dawnej kopalni węgla brunatnego. W sumie ten najbiedniejszy niegdyś region Polski już dziś może się pochwalić
najbogatszą gminą w kraju, jaką jest Kleszczów. Obok doskonałej infrastruktury komunikacyjnej gmina funduje
darmowe leczenie u dentysty oraz bezpłatne korzystanie
z wody pitnej, a także darmowe wyjazdy dzieci na kolonie
letnie. Ostatni stali się pierwszymi.
Odkryte w  roku bełchatowskie złoże powoli się
wyczerpuje. Dostarcza ono paliwa największej w Europie
elektrowni opalanej węglem brunatnym. Już dziś myśli się
jednak o tym, co będzie dalej, a najlepszym rozwiązaniem
jest dalsza eksploatacja węgla brunatnego. Węgiel jest
tuż, tuż. Niestety – budowniczym kopalni i jej planistom
sprzed prawie pół wieku zabrakło wyobraźni, odwagi
i ostrożności. Tym złożem znajdującym się tuż, tuż jest
węgiel brunatny w Polu Kamieńsk. Pole to o znacznie
gorszych parametrach górniczo-geologicznych przylega
od wschodu do Pola Bełchatów. Zalegają w nim ok.  miliony ton węgla brunatnego zaliczonego do geologicznych
zasobów bilansowych. Węgiel zrzucony w tym polu uskokiem poprzecznym zalega na najniższym poziomie Pola
Bełchatów, czyli w przybliżeniu do głębokości ok.  m.
Jego grubość jest jednak znacznie mniejsza i waha się
średnio w granicach ok.  m.
Uznając, że eksploatacja Pola Kamieńsk jest ekonomicznie nieuzasadniona, przestano się nim interesować.
Ponieważ nie było gdzie składać zebranego nadkładu z Pola
Bełchatów, postanowiono przykryć zasoby Pola Kamieńsk
zwałowiskiem zewnętrznym. Było to tym bardziej uzasadnione, że wkop eksploatacyjny wykonywano przy granicy
Pola Kamieńsk. Wybrany nadkład składało się dosłownie
obok wkopu, bez potrzeby jego jakiegokolwiek dalszego
transportu. Rozwiązanie problemu narzucało się samo

– zwałowiskiem zewnętrznym należy przykryć zasoby
Pola Kamieńsk! Teraz te zasoby można uznać za stracone
pod dodatkowym przykryciem przez ziemny ciężar liczący
ok. , miliarda ton. Sprawa została całkowicie zapomniana
i być może nie byłoby nawet potrzeby jej przypominać,
gdyby nie fakt, że za kilkanaście lat trzeba będzie skądś
wziąć węgiel brunatny dla znajdującej się tu największej
w Europie elektrowni.
Przysłowie mówi, że jak się nie ma, co się lubi (Pole
Kamieńsk), to się lubi, co się ma, czyli złoże Złoczew. Położone jest ono ok.  km na wschód od Bełchatowa. Jego
zaletą są ponad trzykrotnie większe bilansowe zasoby geologiczne niż w przysypanym Polu Kamieńsk. Właśnie teraz
KWB Bełchatów otrzymała koncesję na dokładne rozpoznanie zasobów przemysłowych tego złoża. Tak właśnie
mści się łatwizna w podejmowaniu decyzji, brak odpowiedzialności i umiejętności przewidywania przyszłych
wydarzeń. Za transport tego węgla trzeba bowiem będzie
słono zapłacić.
Przewożenie węgla brunatnego na odległość większą
niż dwa do trzech kilometrów uznaje się za przedsięwzięcie bardzo trudne, szczególnie zimą. Węgiel ten jest
często wydobywany w formie półpłynnej masy ziemistej.
Im krótszy jego transport, tym lepiej – na przenośnikach
taśm przy silnych mrozach po prostu zamarza na kamień.
Być może nowoczesna technika także z tym problemem
sobie poradzi, jednak będzie to kosztować znacznie więcej
niż eksploatacja tego węgla z Pola Kamieńsk, które znajduje się tuż przy elektrowni. Góra Kamieńsk jest tylko
częściową osłodą gorzkiej porażki związanej z utratą
znajdujących się pod nią milionowych zasobów węgla
brunatnego.
ADAM MAKSYMOWICZ

