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KWK W UJEK : Konkurs wiedzy i umiejętności górniczych

Praktyka najlepszą lekcją
NOWY GÓRNIK
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Górnictwo dla
kobiet
Sandra Utko ( lat)
studiuje górnictwo
na Politechnice
Śląskiej
w Gliwicach.
W rozmowie
z nami opowiada
o tym, jak wiele
kobiet decyduje się
obecnie na podobne studia
i że nierzadko są w tym
lepsze od mężczyzn
 

Nowa rodzina
Peugeota
Informacje motoryzacyjne
 

V edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy i Praktycznych Umiejętności w Zawodach Górniczych pod honorowym patronatem prezesa KHW SA. Uczniowie
budują zaporę pyłową

Z okazji
Górniczego Święta
wszystkim Górnikom
składamy
wyrazy szacunku
i uznania dla ich pracy
Redakcja Nowego Górnika
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Informacje dobre i złe
Szczęść Boże Górniczej Braci! Przeczytałem kilka dni
temu wyśmienity tekst na portalu wnp.pl. Zaczyna
się on tak: „W ocenach Komisji Europejskiej dotyczących kosztów polityki energetyczno-klimatycznej
jest zupełnie coś innego niż to, co się przedstawia
w mediach, gdzie pokazuje się ją jako atrakcyjną
i stymulującą rozwój gospodarczy. Obywatele UE
są po prostu oszukiwani co do skutków polityki klimatycznej”. To powiedział Bolesław Jankowski, wiceprezes firmy doradczej EnergSys Badania Systemowe. To jeden z lepszych prezentów barbórkowych.

W

iele razy w swoich felietonach podkreślałem
bardzo prosty fakt – ideologia walki z węglem jako najpowszechniejszym i najtańszym paliwem jest dla Unii Europejskiej wyjątkowo
kosztowna. Wbrew prawom nauki Unia ubzdurała
sobie, że można coś spalać bez emisji dwutlenku węgla. Na planecie Ziemia spalanie polega na szybkim
utlenianiu, w wyniku którego powstają dwutlenek
węgla i energia cieplna, która jest zamieniana na inne
rodzaje energii. Do tej zamiany służą elektrownie.
Na planecie Ziemia nie ma spalania bez emisji dwutlenku węgla! Można tę emisję ograniczać, ale nie
zlikwidować. Technologie wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla pod ziemią są pomysłami
z jednej strony utopijnymi, a z drugiej niebezpiecznymi. Idea, aby rolnictwo przestawić na produkcję paliwa dla energetyki, jest grzeszna i szkodliwa. Grzeszna
dlatego, że nie godzi się palić żywności, natomiast
szkodliwa dlatego, że przez ten proceder żywność
drożeje, a na świecie przybywa ludzi, którzy głodują.
Przed obywatelami państw UE stoi prosty wybór –
albo udoskonalamy technologie wykorzystania węgla,
albo decydujemy się na wyjątkowo drogą energię,
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bo wbrew medialnym doniesieniom energia ze źródeł
odnawialnych jest droga. W tym miejscu posłużę się
cytatem z wnp.pl: „W ocenach Komisji jest zupełnie
coś innego, niż się przedstawia medialnie. Medialnie
przedstawia się politykę energetyczno-klimatyczną
jako bardzo atrakcyjną i stymulującą rozwój gospodarczy oraz innowacyjność, tworzącą nowe miejsca
pracy i prowadzącą do rozsądnych cen energii. (…)
Liczby pokazują, że ta polityka prowadzi do spadku
PKB, zmniejszenia zatrudnienia, ogromnego wzrostu
cen energii dla gospodarstw domowych w całej UE.
To jest w dokumentach unijnych!”.
Tak, ten tekst jest dobrą informacją dla górnictwa.
Złą informacją są doniesienia medialne o tym, że rząd
majstruje przy emeryturach górniczych. W zaciszu
gabinetów przygotowuje się przepisy, które mają
podzielić nasze środowisko na górników lepszych
i gorszych. Ci gorsi mają stracić prawo do emerytury po przepracowaniu  lat pod ziemią. Pojawiło
się wiele głosów na ten temat. Chyba najdosadniej
stanowisko związków określił przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność
Kazimierz Grajcarek. Przypomniał, że możliwości
przejścia na emeryturę po  latach pracy pod ziemią nie wymyślili górnicy. Chodzi o to, że organizm
-letniego mężczyzny pracującego – godzin bez
dostępu do światła dziennego po  latach przestaje się
regenerować. Przebywanie w określonym środowisku,
w tym przypadku pod ziemią, ma negatywny wypływ
na kościec. Tak orzekli naukowcy i stąd się właśnie
wzięły górnicze uprawnienia emerytalne. Krótszy
okres pracy nie wynika zatem z charakteru pracy czy
wysiłku jako takiego, ale ze środowiska pracy. Nic
dodać, nic ująć.
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Niech przyjdzie opamiętanie
Z okazji Barbórki raz jeszcze chcę przypomnieć,
że górnictwo jest branżą szczególnie ważną dla
naszej gospodarki. Zawód górnika jest w grupie
zawodów cieszących się największym prestiżem
społecznym. Jestem przekonany, że już wkrótce
górnicy zajmą prestiżowe miejsce nie tylko w rankingach krajowych, ale także europejskich.

B

ez górnictwa Europa nie byłaby tak zasobna,
jak jest teraz. Nie byłaby również tak zasobna
bez hutnictwa. Mało kto pamięta, że poprzedniczką Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota
Węgla i Stali, która funkcjonowała przez  lat –
powstała w  roku, a rozwiązana została w roku
. Ta międzynarodowa organizacja gospodarcza, której powstanie zapoczątkowało integrację
gospodarczą Europy, nie istniałaby bez górnictwa.
Obecnie jej kompetencje posiada Unia Europejska.
To oznacza, że bez górników nie byłoby Unii Europejskiej i nie byłoby bez nich integracji europejskiej.
Wiem, że w czasach, gdy górnictwo ma przeciwko
sobie radykalnych działaczy ekologicznych, politycznie poprawne jest udawanie, że Europa nie
ma nic wspólnego z węglem. Otóż ma. Początek
współczesnej, zjednoczonej i nowoczesnej Europy
to węgiel. Urzędnicy Unii Europejskiej postawili
górnictwo pod pręgierzem, ale chyba powoli przychodzi otrzeźwienie. Dwa miesiące temu komisarz
ds. energii UE Guenther Oettinger ostrzegł przed
groźnymi dla przemysłu skutkami „przesadnej” polityki ochrony klimatu. Zdaniem Oettingera w Europie
w szybkim tempie postępuje proces deindustrializacji, a udział przemysłu w tworzeniu wartości dodanej w krajach UE systematycznie spada. – Jesteśmy
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bez górnictwa
nie byłoby Unii
Europejskiej

na równi pochyłej – mówił Oettinger. – Zachodnie
i południowe Niemcy, podobnie jak Belgia, Holandia i częściowo Luksemburg, a także Polska, należą
do nielicznych jeszcze istniejących ośrodków przemysłowych – dodał unijny komisarz.
Jego zdaniem polityka energetyczna jest zbyt
jednostronnie związana z polityką ochrony klimatu.
– Moim celem jest powiązanie polityki energetycznej
także z polityką przemysłową – zapewnił komisarz.
– Jeżeli Europejczycy przesadzą z ochroną środowiska (...), doprowadzi to do konfliktu pomiędzy
energochłonnymi a niskoenergetycznymi gałęziami
przemysłu, a także do społecznych napięć, gdy właściciel małego domu dostanie do zapłacenia rachunek
za prąd – mówił Oettinger. Z przytoczonych wypowiedzi pochodzących z depeszy PAP jasno wynika,
że rodzi się powoli w Unii Europejskiej refleksja
na temat przyszłości, w sytuacji gdy energia stanie
się towarem nieracjonalnie drogim. Jestem przekonany, że wyzwaniem, które stoi dziś przed rządami
państw UE, jest znalezienie kompromisu pomiędzy
rozwojem gospodarczym, oczekiwaniami społecznymi, w tym oczekiwaniami socjalnymi, a ochroną
środowiska. Jestem sobie w stanie wyobrazić, co się
stanie z ambitnymi planami ochrony klimatu, gdy
energia będzie tak droga, że zwykłych obywateli nie
będzie stać na ogrzewanie swoich mieszkań. .
Dlatego zarówno górnikom, jak i nam wszystkim życzę, aby św. Barbara nie tylko otaczała opieką
górniczą brać, ale także sprowadziła opamiętanie
na unijnych urzędników. Żadne ilości wydobytego
i spalonego węgla nie uczynią tyle złego, ile mogą
uczynić oni.
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Czy któryś
z polityków wie,
czym jest górnictwo?

Z

okazji Barbórki bez emocji przyjmę wszelkie
informacje o tym, jak bardzo nas doceniają politycy
wszystkich partii. Doskonale wiem, że jeżeli nawet
będą mówić bez większego składu, to dziennikarze
wygładzą ich wypowiedzi. Zrobią to, żeby naczelni nie
ochrzanili ich za to, że ze znanych postaci robią godnych
pożałowania Koziołków Matołków, co to błąkają się
po całym Śląsku i nie mogą w górnictwie znaleźć
sensu. Politycy najczęściej z okazji święta górników
mówią o tym, co widzieli i co przeżyli, kiedy mieli
okazję na przykład zobaczyć pracę w przodku
albo tylko przejść się kilkaset metrów pod ziemią.
Widzieli oczywiście ciężką pracę, znój, poświęcenie
i szlachetność. Niektórzy dają się nawet ponieść
natchnieniu i dziękują górnikom w imieniu wszystkich
Polaków, narodu i obywateli. Ja wolałbym, żeby
zamiast propagandowej wazeliny zaprezentowali nam
konkrety, a konkrety to odpowiedzi na podstawowe
pytania. Podam tylko kilka z nich: Jaka ma być rola
górnictwa w polskiej gospodarce? Dlaczego zamiast
unowocześniać energetykę opartą na węglu, lansuje się
pomysły rodem z powieści fantastyczno-naukowych?
Czy propozycje prywatyzacji górnictwa mają wyłącznie
na celu pozbycie się kłopotu? Dlaczego Polska zgadza
się na radykalne zapisy pakietu klimatycznego, chociaż
stracimy na tym gigantyczne pieniądze? Co zrobił
właściciel górnictwa, żeby branża dobrze działała?
Czy ktoś w Warszawie wie, że właściciel odpowiada
za swoją własność i powinien utrzymywać ją w jak
najlepszym stanie? Czy ktoś w Warszawie wie,
że prawie jedna czwarta węgla opałowego używanego
w gospodarstwach domowych może pochodzić
z importu? Nie jest to wina górnictwa – to wina
odgórnego, wieloletniego planu zwijania branży
górniczej.

P

olitycy zawsze potrafią znaleźć winnego. Przy
takich okazjach przypominam sobie biadolenie,
że młodzież przez lata nie chciała studiować kierunków
technicznych. Jak mogła chcieć, skoro politycy jeszcze
na początku lat dziewięćdziesiątych ogłosili, że kraj
potrzebuje specjalistów od propagandy, marketingu
i zarządzania. Makler giełdowy to był ktoś. Inżynier
był idiotą, bo reprezentował gospodarkę skazaną
na zagładę. Polska miała żyć z usług, propagandy
i marketingu, a nie z produkcji przemysłowej.
Po kilkunastu latach widać, że brakuje nam inżynierów.
Brakuje ich dlatego, że politycy znieśli na lata
egzaminy maturalne z matematyki, niemal całkowicie
zlikwidowali średnie szkolnictwo zawodowe i ośmieszyli
studia techniczne. Podobny mechanizm zadziałał
w przypadku górnictwa. Zostaliśmy uznani za balast dla
gospodarki. Teraz uznaje się nas w dodatku za głównych
trucicieli. W takim razie pytam – co politycy zrobili,
żeby rozkwitały nowoczesne technologie spalania
węgla? Co politycy zrobili, żeby zrozumieć, czym
jest górnictwo? Dla ułatwienia podpowiem – nic!
Świat zrozumiał, że górnictwo jest fundamentem
rozwoju gospodarki. Można tak rozwijać górnictwo,
aby przynosiło zyski, żeby ludziom pracowało
się bezpieczniej, a środowisko naturalne nie było
rujnowane. Politycy krzyczą, że trzeba ciąć koszty
i dlatego mamy zarabiać jak najmniej. Gdyby ktokolwiek
w górnictwie chciał ciąć koszty, to najpierw policzyłby,
ile tracimy na awariach maszyn górniczych. Fortunę
kosztują nas przestoje spowodowane złymi zakupami.
W przetargu decyduje cena, a nie jakość. Wzrost
zarobków to pryszcz przy tych kosztach!
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Nowy blok energetyczny
w Koksowni Przyjaźń
W czerwcu 2014 roku Koksownia Przyjaźń
zacznie wytwarzać energię elektryczną
w nowym bloku o mocy 71 MW. – Inwestycja w Przyjaźni ma na celu rozwinięcie
energetyki w obrębie Jastrzębskiej Grupy
Kapitałowej, do której należy koksownia.
Rosnąca oferta energetyczna może być dla
grupy istotnym źródłem przychodów, pełniąc zarazem rolę stabilizatora w okresach
dekoniunktury na rynku węgla koksowego
i koksu – mówił prezes Koksowni Przyjaźń
Edward Szlęk.

Dla Jastrzębskiej Grupy Kapitałowej
energetyka jest ważna, ponieważ zasoby
metanu i gazu koksowniczego pozwalają nie
tylko na to, aby firmy tworzące GK JSW były
samowystarczalne energetycznie, ale także
żeby firma zarabiała na sprzedaży energii
elektrycznej. Prezes Edward Szlęk w czasie
uroczystości podpisania i wmurowania aktu
erekcyjnego na placu budowy nowego bloku
tak tłumaczył rolę Koksowni Przyjaźń w planach całej grupy: – Potencjał produkcyjny
koksownictwa jest wystarczająco duży dla
malejącej produkcji stali w Europie. Jednym
z istotnych elementów integracji koksowni
w ramach Jastrzębskiej Grupy Kapitałowej
jest program wykorzystywania gazu koksowniczego. Budujemy energetyczne układy
kogeneracyjne w każdej z koksowni. Chodzi
nam o osiągnięcie dwóch celów – zapewnienie energetycznej samowystarczalności
grupy oraz obniżenie kosztów wytwarzania koksu. Dzisiaj, przystępując do budowy
nowego bloku o mocy  MW, zmierzamy
do rozszerzenia tych energetycznych możliwości do wielkości  MW. Pracujemy także
nad projektem energetycznym Radlin, gdzie
możliwe jest do osiągnięcia  MW mocy
w układzie kogeneracyjnym. Pełna realizacja
programu redukcji kosztów wytwarzania
koksu poprzez energetyczne wykorzystanie
gazu koksowniczego doprowadzi do wytworzenia  MW mocy energetycznej.
W połączeniu z potencjałem Spółki Energetycznej Jastrzębie i wykorzystaniem metanu
ten sposób podejścia umożliwi zaspokojenie
energetycznych potrzeb Jastrzębskiej Spółki
Węglowej i sprzedaż nadwyżek energii odbiorcom zewnętrznym. Koksownia Przyjaźń już od kilku lat, czyli od uruchomienia
mniejszego bloku o mocy  MWe, jest całkowicie uniezależniona od zewnętrznych
źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Prezes Koksowni Przyjaźń Edward Szlęk: Jednym z istotnych elementów integracji koksowni w ramach Jastrzębskiej Grupy Kapitałowej jest program
wykorzystywania gazu koksowniczego
W ostatnich latach koksownie wiele
zainwestowały w rozwój, czemu sprzyjała
koniunktura w przemyśle stalowym. Angażowane wówczas w rozwój środki były przeznaczane na rozbudowę i modernizację baterii
koksowniczych i instalacji węglopochodnych.
Budowa nowego bloku energetycznego jest
dowodem na to, że w ramach Grupy Kapitałowej JSW zaczyna się etap, o którym
wiele razy mówili przedstawiciele JSW – taka
dywersyfikacja działalności, aby w czasach
spowolnienia gospodarczego czerpać dochody z przedsięwzięć, które są logicznym
uzupełnieniem działalności podstawowej.
Takim logicznym uzupełnieniem jest energetyka, która wykorzystuje paliwo będące odpadem w produkcji podstawowej. – To nowa
filozofia inwestowania w obrębie Jastrzębskiej
Grupy Kapitałowej, którą z powodzeniem
realizujemy – powiedział prezes Szlęk.
Blok energetyczny, zgodnie z umową
z generalnym inwestorem – katowickim
Energoinstalem, zostanie uruchomiony
za  miesięcy. Oprócz realizacji obiektu
kontrakt obejmuje przeprowadzenie rozruchu i uzyskanie tzw. parametrów gwarantowanych bloku. Wartość kontraktu
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z generalnym wykonawcą inwestycji wynosi
ponad  mln złotych. Budowa zostanie
sfinansowana ze środków własnych Przyjaźni przy wsparciu środkami pomocowymi
uzyskanymi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nowy blok będzie nie
tylko efektywny, ale będzie także spełniał
najostrzejsze wymagania ekologiczne. Dwukrotnie niższa w porównaniu z jednostkami
węglowymi emisja CO będzie nie tylko
przyjazna dla środowiska naturalnego, ale
także znacznie mniej kosztowna w systemie
handlu emisjami dwutlenku węgla.
Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, pogratulował zarządowi
Przyjaźni i kierownictwu GK JSW inwestycyjnej odwagi.
– Jestem pełny uznania dla zarządu koksowni i kierownictwa Jastrzębskiej Grupy
Kapitałowej. Podjęliście decyzję o rozpoczęciu budowy nowego bloku. W Polsce
mamy braki w energetyce mniejszej i średniej skali, ponieważ bardzo trudno zmontować finansowanie dla tego typu inwestycji.
Dlatego bardzo się cieszę, że takie decyzje
są podejmowane i tego kalibru inwestycje

E U G E N I U S Z U

powstają. Jak widzę, Jastrzębska Grupa Kapitałowa chce być bardzo aktywnym graczem
na polskim rynku energii elektrycznej, który
niebawem będzie nie tylko rynkiem polskim, ale i europejskim – powiedział prezes
Woszczyk.
– Nasz urząd jest instytucją, która stara
się dbać o to, abyśmy wszyscy, jako konsumenci, mieli energię dostępną, czystą oraz
bezpieczną, przede wszystkim zaś aby ta energia była. W ciągu najbliższych – lat bilans
energetyczny w Polsce, w szczególności w zakresie zapotrzebowania na moc szczytową,
będzie napięty. Szacunki mówią o jakichś 
megawatach mocy potrzebnej nam w latach
– – podkreślił prezes URE.
ST

` W poniedziałek 19 listopada podczas
ceremonii podpisania i wmurowania aktu
erekcyjnego na placu budowy nowego bloku
byli m.in. prezes Koksowni Przyjaźń Edward
Szlęk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Marek Woszczyk, wojewoda śląski Zygmunt
Łukaszczyk, ordynariusz sosnowiecki bp
Grzegorz Kaszak oraz prezes Energoinstalu
Michał Więcek.

P O S T O L S K I M

Górnictwo było jego pasją
W czwartek  listopada środowisko
górnicze pożegnało Eugeniusza Postolskiego. Msza żałobna odbyła się w kościele
św. Grzegorza Wielkiego w Ruszczy w woj.
małopolskim. Były wiceminister odpowiedzialny za górnictwo zmarł  listopada.
Zostawił żonę, trójkę dzieci i troje wnucząt.
Eugeniusz Postolski urodził się  listopada  r. w Sulechowie pod Krakowem.
W  r. skończył studia na Akademii

Górniczo-Hutniczej i rozpoczął pracę
w kopalni Makoszowy w Zabrzu. Karierę
górniczą w tej kopalni zaczął od stanowiska nadgórnika w oddziale wydobywczym,
a skończył na stanowisku dyrektora kopalni.
Zajmował je w latach ‒. W latach
‒ Eugeniusz Postolski był prezesem Katowickiego Holdingu Węglowego.
W latach ‒ zajmował stanowisko
członka zarządu Bytomskiego Holdingu

Produkcyjno-Usługowego SA. Od 
do  r. był prezesem zarządu BPROZ
BREMASZ sp. z o.o. w Bytomiu, a następnie
dyrektorem naczelnym tej firmy.
W latach ‒ był wiceprezesem
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W następnych latach zajmował stanowisko głównego specjalisty Gliwickiego
Zakładu Usług Górniczych sp. z o.o. w Gliwicach. Był także prezesem Górnika Zabrze.

Od listopada  r. do kwietnia  r. był
wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki.
Odpowiadał za górnictwo, energetykę, ropę
i gaz. W lipcu  roku został dyrektorem
handlowym spółki Haldex SA w Katowicach.
W prywatnych rozmowach często podkreślał, że jego korzenie tkwią na wsi i do każdego problemu podchodzi po gospodarsku.
Górnictwo było jego pasją.
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MATERIAŁY PRASOWE KW SA

Hołd górnikom

W szóstą rocznicę tragicznego wypadku
w kopalni Halemba-Wirek, w którym zginęło 23 górników, w kościele pw. Matki
Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie odprawiono mszę w intencji ofiar
katastrofy.

Przybyli licznie mieszkańcy Halemby,
wśród nich rodziny ofiar. Kompanię Węglową reprezentowali Marek Uszko i Krzysztof
Brejdak, wiceprezesi zarządu KW SA. Przybyła również Grażyna Dziedzic, prezydent
Rudy Śląskiej. Obecni byli także dyrektorzy
rudzkich kopalń – Halemba-Wirek i Bielszowice, poczty sztandarowe kopalń i organizacji związkowych.

Po mszy świętej delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą
górników poległych na posterunku pracy
w kopalni Halemba. Hołd poległym oddały
poczty sztandarowe, przedstawiciele zarządu Kompanii Węglowej, dyrektorzy kopalń
oraz władze miasta.
` 21 listopada 2006 roku w kopalni „Halemba”
w Rudzie Śląskiej doszło do wybuchu metanu, który
następnie zainicjował eksplozję pyłu węglowego.
W wyniku katastrofy górniczej zginęło 23 górników
(8 pracowników kopalni i 15 pracowników firmy
MARD). Była to jedna z najtragiczniejszych
katastrof górniczych w Polsce.
MATERIAŁY PRASOWE KW SA
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Z okazji Dnia Górnika
gorąco życzę,
aby w trakcie wykonywania
codziennych obowiązków
towarzyszyło Wam zawsze
poczucie bezpieczeństwa
własnego życia i zdrowia.
Szczęść Boże!

Szczęść Boże Górniczej Braci

Józef Pindras

Henryk Siedlaczek
poseł RP

przewodniczący MZZG KWB Konin

Z okazji Barbórki
składam wszystkim Górnikom
życzenia zdrowia, pomyślności
i szczęścia osobistego,
by praca w kopalni
przynosiła satysfakcję,
a nieustająca opieka Patronki
zapewniła Wam bezpieczeństwo.
Szczęść Boże
Bogdan
Marcinkiewicz
europoseł
REKL A M A

Z okazji Barbórk i,
pragniemy pr zekaz ać wsz ystk im górnikom
w yraz y sz acunku i uznania
z a kolejny rok trudnej
i odpowiedzialnej prac y.
Życ z y my Wam wszelk iej pomyślności
oraz zdrowia.
Szc zęść Boże!
RADA NADZORCZA, ZARZĄD,
ORAZ PRACOWNICY WĘGLOKOKS S.A.
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B B ZZG  P KWK W

Około 400 osób bawiło
się w Galerii Szyb Wilson
24 listopada na terenie Galerii Szyb Wilson
odbyła się doroczna Biesiada Barbórkowa
zorganizowana przez ZZG w Polsce KWK
Wieczorek.

Gwiazdą wieczoru był kabaret Jurki,
którego występ obfitował w doskonały
humor, cięte żarty i sporo śmiechu. Po widowisku rozpoczęła się potańcówka, która
potrwała do późnej nocy.
Doroczna Biesiada Barbórkowa
to wspaniała zabawa, która umożliwia integrację wielu grup zawodowych z naszej

kopalni – tutaj naprawdę każdy bawi się
z każdym. Warto również dodać, że jest
to jedna z nielicznych barbórkowych
imprez, w której biorą udział partnerki
górników. Kolejna tego typu impreza już
za rok!
AGS
ARCHIWUM ZZGWP KWK WIECZOREK

W pomieszczeniach dawnego szybu kopalnianego Wilson, gdzie mieści się obecnie
Galeria, bawiło się blisko  osób. Zabawę

rozpoczęła część biesiadna – wspólne śpiewy wprowadziły uczestników w znakomity
nastrój. Impreza została zorganizowana
w duchu najważniejszego w tym roku wydarzenia sportowego w naszym kraju, czyli
Euro  – nie zabrakło więc związanych
z piłką nożną dekoracji czy piłkarskich
konkursów.

REKL A M A

Wszystkim Pracownikom Jastrzębskiej
Spółki Węglowej życzenia bezpiecznej
i stabilnej pracy, godziwych zarobków,
zdrowia i pomyślności.
Niech Św. Barbara ma Was
w swej opiece.

Fedracja
Związków Zawodowych
Górników JSW SA
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S ANDRA U TKO ( lat) studiuje górnictwo na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
W rozmowie z nami opowiada o tym, jak wiele kobiet decyduje się obecnie na podobne
studia i że nierzadko są w tym lepsze od mężczyzn.

Górnictwo dla kobiet
X NOWY GÓRNIK: Górnictwo wydaje się
raczej domeną mężczyzn. Co zatem skłoniło cię, by wybrać taki, a nie inny kierunek studiów?
S ANDRA U TKO :
Kiedy nadszedł czas,
by wybrać kierunek
studiów, w pierwszej
kolejności pomyślałam raczej o dietetyce
lub romanistyce. Tak
naprawdę to, że ostatecznie zdecydowałam się na górnictwo,
było w dużej mierze dziełem przypadku.
W dniu, w którym poznawaliśmy wyniki
matur, okazało się, że wyjątkowo dobrze
zdałam matematykę – choć zupełnie się
tego nie spodziewałam. Z ciekawości zajrzałam więc na stronę internetową Politechniki Śląskiej i okazało się, że jako jedna
z ostatnich uczelni prowadzi ona jeszcze
rekrutację. Pomyślałam, że to musi być jakiś
znak, bo mimo wszystko zawsze uważałam,
że tytuł inżyniera to nie byle co. Postanowiłam więc złożyć papiery, a kiedy okazało
się, że dostałam się zarówno na górnictwo,
jak i na dietetykę, nie wahałam się ani przez
chwilę.
X A zatem to ślepy los zadecydował
o tym, że wybrałaś górnictwo? Czy może
przesądziły o tym jakieś szczególne
względy?
– Z pewnością na moją decyzję miało
wpływ to, że mój tata pracuje w kopalni,
a mój dziadek był górnikiem. Zawsze byłam
córeczką tatusia i szczególnie jemu chciałam udowodnić, jak wiele potrafię osiągnąć.
Kiedy mój tata dowiedział się, że rozważam
REKL A M A

wybór studiów górniczych, powiedział tylko
z lekkim niedowierzaniem: „No, zobaczymy,
zobaczymy”, a to zadziałało na mnie jedynie
mobilizująco. Oczywiście bardzo się ucieszył, kiedy dowiedział się, że mi się udało.
Górnicze tradycje ominęły mojego starszego
brata i przeszły na mnie.
X Ile dziewczyn studiuje górnictwo
na twojej uczelni? I jak to się ma do liczby chłopaków?
– Na pierwszym roku na kierunku jest
 osób. Faktycznie – na początku chłopaków jest zwykle więcej, bo aż . Jak na tak
„męski” kierunek dziewczyn jest jednak i tak
sporo. Nie chciałabym wyjść na feministkę, ale wychodzi na to, że to dziewczęta
są bardziej zdeterminowane, bo w kolejnych latach, statystycznie rzecz biorąc, odpada zauważalnie więcej mężczyzn. Mam
wrażenie, że niektórym facetom wydaje się,
że górnictwo to coś, co po prostu leży w ich
naturze, a tytuł inżyniera zdobędą z automatu. Z czasem okazuje się wszak, że tutaj też
trzeba się pouczyć, pojawia się matematyka
i mechanika i wielu z nich po prostu nie daje
rady. Oczywiście podobnie bywa również
w przypadku dziewczyn. Przewaga mężczyzn lub kobiet staje się znowu widoczna,
gdy przychodzi czas wyboru specjalizacji.
Specjalizacje takie jak geodezja czy geologia okupowane są raczej przez dziewczyny,
za to na eksploatacji złóż i zagospodarowaniu odpadów czy moim budownictwie podziemnym i ochronie powierzchni są głównie
faceci.
X Dlaczego wybrałaś akurat budownictwo podziemne?

– Podczas majowego długiego weekendu byłam na Słowacji i miałam tam okazję
przejeżdżać poprowadzonym przez górę
tunelem. Zauważyłam, że nad wjazdem
do wnętrza znajdowała się kupla. Wówczas
zdałam sobie sprawę, że górnictwo zajmuje
się nie tylko wydobyciem, ale służy także ludziom w wielu codziennych sprawach. Myślę, że dzięki tej specjalizacji w przyszłości
będę mogła pracować nie tylko w kopalni,
ale też w jakichś jednostkach projektowych,
może nawet będę mogła pomagać w budowaniu podobnych tuneli. W tym przekonaniu utwierdził mnie jeden z wykładowców,
który powiedział, że budownictwo podziemne to specjalizacja, która w żadnym stopniu
nie wyklucza kobiet i daje bardzo szerokie
spektrum możliwości.
X Nazwa budownictwo podziemne sugeruje, że obecność pod ziemią będzie
czymś, czego nie unikniesz. Czy miałaś
już okazję być na dole? Nie obawiasz się
tego?
– Oczywiście – będę musiała czasem
zjeżdżać na dół i mam tego pełną świadomość, do tej pory jednak nie miałam jeszcze
ku temu sposobności. Koledzy ze starszych
lat, którzy już zjeżdżali, mówią, że górnicy
mają sporo zabawy z takimi młodymi, wystraszonymi studentami. Straszą ich na przykład, zjeżdżając z nimi szybem, że jeśli zaraz
nie przełkną śliny, to ciśnienie rozsadzi im
bębenki w uszach. Jestem więc przygotowana na takie niespodzianki, ale jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce – jeszcze
nie wiem. Mam nadzieję, że nie zmiękną
mi nogi.

X Zdarza ci się odczuwać, że studiujesz na „męskiej” uczelni? Czy wykładowcy nie bywają bardziej przychylni
chłopakom?
– Nie. Już od pierwszego dnia na uczelni
towarzyszy mi przeświadczenie, że znalazłam się w odpowiednim miejscu. Przyczyniła się do tego choćby mowa wprowadzająca naszego dziekana, który powiedział,
że dysproporcje pomiędzy studiującymi
kobietami i mężczyznami są z roku na rok
coraz mniejsze i że jeśli nawet kiedyś dziewczyny przychodziły na ten wydział, żeby
znaleźć męża, to teraz przychodzą po to,
żeby znaleźć w przyszłości pracę. Nigdy nie
spotkałam się z tym, żeby ktoś powiedział
mi: „Jesteś dziewczyną, co ty tutaj robisz?”.
Oczywiście zdarzają się czasem zabawne
sytuacje, kiedy wykładowca na zdominowanej przez facetów specjalizacji zwraca się
do słuchaczy „panowie”, jednak zauważając
obecne na sali dziewczyny, w momencie się
poprawia i mówi „państwo”.
X A jaki stosunek mają do ciebie koledzy z uczelni?
– Na zajęciach z mechaniki skał mierzyliśmy wytrzymałość próbki. Gdy ta pękła,
od jednego z kolegów usłyszałam: „No, Sandra, to łap za miotłę, musisz sobie poćwiczyć
zamiatanie”. Choć oni chyba naprawdę mają
nadzieję, że ja złapię za tę miotłę, to jednak
wiem, że to tylko głupie żarty. Czasem zdarza mi się coś napisać dla grupy, bo chłopcy
mówią, że mam ładniejsze pismo, za to oni
po prostu przepuszczają mnie w drzwiach
i dokarmiają kanapkami. Tak więc naprawdę
dobrze się dogadujemy.
Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA
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W Polsce mają być dostępne trzy wersje silnikowe
skrzyniami biegów, a większy silnik benzynowy ma dodatkowo w opcjach czterobiegowy automat.
Samochody mają się pojawić w Polsce
pod koniec stycznia przyszłego roku. Ceny
będą się zaczynały od   złotych.

podczas debiutu na targach Sharjah International Automobile Show.

D ZIEWCZYNY
W M INI
Gimnastyczki z angielskiego Sussex
znalazły sobie nietypowe hobby – biją
rekordy w upychaniu się do Mini. W tym
roku w Londynie udało im się zmieścić

R OLLS R OYCE
BĘDZIE W P OLSCE

w samochodzie z  roku  dziewczyn,
przy czym  upchnięto w bagażniku.
Gimnastyczki pobiły tym samym swój
własny rekord z ubiegłego roku, kiedy weszło ich do Mini „tylko” . W obrazowy
sposób dziewczyny pokazały także różnicę
między starym a nowym Mini – do klasycznego modelu weszło ich tylko , a to kolejny
rekord, bo poprzednio udało się zmieścić
w samochodzie o  panie mniej.
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Mamy w Polsce coraz więcej salonów
ekskluzywnych marek. Po Ferrari, Maserati
i Bentleyu kolej na Rolls Royce’a. Otwarciem w Warszawie salonu tej królewskiej
marki jest zainteresowana firma Auto Fus,
która sprzedaje BMW, a także zajmuje się
śmigłowcami Robinson.
Niestety nie ma się co spodziewać przygotowania na tę okazję jakiejś specjalnej
wersji, np. czegoś w rodzaju aut przygotowywanych na Bliski Wschód. Niedawno
opublikowano zdjęcia pierwszego z trzech
specjalnych samochodów, który ma debiutować podczas salonu Sharjah International
Automobile Show.
Inspiracją dla stylistów były arabskie
opowiadania, m.in. „Baśnie z tysiąca i jednej
nocy”. Na pokrytej dwutonowym, matowym
lakierem karoserii obok innych dodatków
stylistycznych znalazł się więc arabski napis
„Tysiąc jeden nocy”. Wnętrze wykończono
czarno-białą skórą.
Kolejne modele zostaną zaprezentowane w pierwszym i trzecim kwartale przyszłego roku. Ceny zostaną natomiast ujawnione
MATERIAŁY PRASOWE

Można powiedzieć, że to samochód zrobiony prawie na nasze potrzeby. Jako model
przeznaczony na cały świat jest dostosowany
do wykorzystania w różnych warunkach klimatycznych – od upałów po mrozy, a także
na drogach o złej nawierzchni.
Samochód ma długość , m i należy
do klasy kompaktowej. Rozstaw osi jest nieco większy niż w kompaktowym hatchbacku
, ale sedan jest węższy. Peugeot zapowiada, że pasażerowie tylnej kanapy mogą
w nim liczyć na dużo przestrzeni i wygodną
jazdę. Bagażnik ma pojemność  l.
W standardowym wyposażeniu najtańszej wersji Access mamy ABS, ESP, 
poduszki powietrzne, komputer pokładowy,
elektrycznie otwierane szyby i centralny zamek z pilotem.
W Polsce mają być dostępne trzy
wersje silnikowe – dwie benzynowe i turbodiesel. Najmniejszy silnik to nowa, zastosowana jak dotąd tylko w Peugeocie
 trzycylindrowa jednostka , VTI
o mocy  KM, która zapewnia przyspieszenie do  km/h w , sekundy i średnie spalanie , l/ km. Kolejny silnik
ma pojemność , l i moc  KM. Także
turbodiesel ma pojemność , l i dysponuje mocą  KM. Wszystkie silniki są dostępne z pięciostopniowymi, manualnymi

Ceny będą się zaczynały od 39 900 złotych

MATERIAŁY PRASOWE

Peugeot wprowadza nowy rodzaj oznaczeń – auta z numerem zakończonym cyfrą
1 mają stanowić gamę tańszych modeli.
Wkrótce do naszych salonów ma zawitać
pierwszy z nich, oznaczony numerem 301.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowa rodzina Peugeota

Na pokrytej dwutonowym, matowym lakierem karoserii obok innych dodatków stylistycznych znalazł
się arabski napis „Tysiąc jeden nocy”

W samochodzie z 2012 roku udało się zmieścić 28 dziewczyn, przy czym 4 upchnięto w bagażniku
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Ruszyła zimowa karuzela

Anna
Annie wydawało się, że złapała Pana Boga za nogi, kiedy w wieku  lat wychodziła
za mąż za Adama. Najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek widziała, inteligentny, bystry, opiekuńczy… Dawał jej oparcie i mobilizował – miała więc wszystko to,
czego brakowało dziewczynce wychowywanej po śmierci matki przez samotnego ojca.
Anna zaczęła wymarzone studia artystyczne, imprezowała, spotykała się z koleżankami
– jej życie upływało bez trosk i zmartwień. Niedługo po ukończeniu studiów podjęła
pracę w kawiarni znajomych, która nie przynosiła jej wielkich pieniędzy, ale Anna nie
narzekała. Poza tym pieniądze nigdy nie były jej potrzebne – o wszystko troszczył się
w końcu Adam. Mieli ładny i nowy domek na przedmieściu, a Anna – wszystko to, czego
zapragnęła. Wakacje, buty, książki, nowe ciuchy, perfumy… Przez lata była ograniczana
przez bardzo oszczędnego ojca z minimalistycznym podejściem do życia i teraz wreszcie
czuła się wolna i szczęśliwa.
Sześć lat po ślubie pojawiła się Marysia – córeczka Anny i Adama. Gdy dziewczynka
była mała, większość obowiązków związanych z jej wychowaniem spadła na Annę. Ona
jednak nie narzekała – w końcu zajmowanie się maleństwem było czystą przyjemnością,
a Adam w tym czasie naprawdę dużo pracował, właściwie wychodził o świcie i wracał
około północy. Ance nigdy nawet nie przeszło przez myśl, że jej idealny mąż mógłby
ją zdradzać lub w jakiś inny sposób oszukiwać. Nigdy go nie sprawdzała, nie grzebała
w jego rzeczach, nie wypytywała… Może gdyby to czasem zrobiła, w odpowiednim
momencie zorientowałaby się, w jak wielkie problemy przez wiele miesięcy wplątywał
się Adam. Jego firma zawaliła kilka zleceń, wpadła w potężne długi, które Adam chciał
łatać pieniędzmi z kolejnych projektów, które jednak nie wypalały. Zdołowany zaczął
pożyczać pieniądze – najpierw od znajomych, potem od banków, a na końcu, gdy
stał się niewiarygodny dla wszystkich innych, od zwykłych oszustów. Sprawa stawała
się beznadziejna, jednak Adam nie miał odwagi niszczyć słodkiego życia zakochanej
w nim żony i o niczym jej nie mówił. Tworzył także pozory – ciągle przelewał na jej
konto gotówkę, która pozwalała na utrzymanie poziomu życia, do którego przywykła.
Nieświadoma lawinowo narastających problemów męża Anna nie rezygnowała z bankietów, drogich sukienek, najlepszej kosmetyczki i spa… Przez kolejne lata Anna miała
się zastanawiać, jak to było możliwe, że nic nie zauważyła. Po prostu pewnego dnia
odebrała telefon ze szpitala, do którego przywieziono Adama, jednak już na miejscu
okazało się, że mimo szybkiej akcji ratunkowej mężczyzna zmarł. Prawdopodobnie
był to zawał, nie wykluczano jednak, że wspomogły go środki, które tego dnia Adam
przyjął w nadmiarze.
Świat Anny runął w jednej chwili. Dwa tygodnie po pogrzebie – kiedy po telefonach
z propozycjami pomocy nie było już śladu – poczuła, że została całkowicie sama. Ona
i długi męża, znajomi, od których przez długi czas pożyczał pieniądze, ich niespłacone
kredyty. Bank zajął samochody i część ich wspólnego majątku. Anna uświadomiła sobie,
że nieuchronna staje się także sprzedaż ich domu, w którym była przez lata tak szczęśliwa…
Przez kolejne tygodnie zajęła się wyprzedażą wszystkich rzeczy, które – jak sądziła – miały
pewną wartość. Pozbyła się swoich ubrań, biżuterii, sprzętu muzycznego, kolekcjonerskich edycji książek i płyt… Zdobyte w ten sposób pieniądze były jednak śmiesznie małe.
Po dwóch miesiącach Anna zdecydowała się w końcu sprzedać dom, a większość pieniędzy przeznaczyła na spłatę długów. Zostało jej niewiele, akurat tyle, żeby wynająć z córką
maleńką kawalerkę w starej kamienicy. Kolejnym problemem było to, że Anna w zasadzie
nigdy wcześniej nie pracowała. Znajomi, którzy tak gorliwie oferowali swoją pomoc, nagle
ucichli, a ona podjęła pracę ekspedientki w odzieżowej sieciówce dla młodzieży, w której
jeszcze rok temu sama by nic nie kupiła.
Kiedy pół roku później Anna powoli stawała na nogi i przyzwyczajała się do tego, czym
stało się jej życie, nagle pojawiła się matka Adama. Kobieta do tej pory nie za bardzo interesowała się rodziną syna, a na jego pogrzeb nie zdążyła dojechać z wakacji, które spędzała
w Afryce. Z niezrozumiałych dla Anny powodów teraz chciała się jednak zbliżyć do swojej
wnuczki. Jak się okazało po pewnym czasie – chciała także odebrać małą Marysię jej matce.
Zrozpaczoną Annę czekały liczne przejścia w sądzie, gdzie teściowa dowodziła, jak bardzo
jej wnuczka jest nieszczęśliwa i jak ona, w przeciwieństwie do jej matki, mogłaby się nią
odpowiednio zająć. Mimo że na nic zdały się te próby, teściowa Anny na dobre stała się
częścią jej życia – wielokrotnie doprowadzała ją do płaczu, wytykając błędy. Zapewniała
jednak tak potrzebne Annie pieniądze, które miały być przeznaczone tylko na rzeczy dla
wnuczki i z których później bardzo skrupulatnie synową rozliczała, znajdując kolejne
powody do upokarzania jej.
Właśnie wtedy zdarzyło się coś, co całkowicie zmieniło bieg wydarzeń. W trakcie jednej
ze swoich licznych wycieczek matka Adama poznała bogatego Duńczyka i całkowicie się
w nim zakochała. Nie wiadomo, czy to właśnie to zmieniło jej podejście do synowej, czy
może raczej chciała zrobić dobre wrażenie na nowym chłopaku – w każdym razie odtąd
skończyły się upiorne telefony, zastraszanie Anny i wydzielanie pieniędzy dla wnuczki.
Po kilku miesiącach zakochana kobieta postanowiła razem z narzeczonym przeprowadzić
się na jakiś czas do Indii, a przed wyjazdem zaproponowała Annie, by ta przeprowadziła
się do jej apartamentu… Zleciła jej także opiekę nad należącą do niej niewielką kwiaciarnią,
jednym z wielu biznesów, które prowadziła.
Jak się później okazało – matka Adama odnalazła w Indiach spokój duchowy i postanowiła, że będzie dalej podróżować. Przez kolejne lata nie wracała do kraju, za to co jakiś
czas przysyłała synowej i wnuczce drobne prezenty. Anna z kolei odzyskała spokój dzięki
wyprowadzce teściowej, a po jakimś czasie także dzięki temu, że zniknęła duża część jej
najpoważniejszych problemów.


Coraz bliżej do kalendarzowej zimy, choć na razie jakieś większe opady śniegu się u nas
nie zapowiadają. Listopad okazał się sympatycznym miesiącem, jeśli chodzi o pogodę.
Z kolei w innych europejskich regionach zrobiło się już… biało – mam na myśli niektóre
regiony Skandynawii, gdzie spadło już sporo śniegu. Wreszcie ruszyła narciarska rywalizacja w biegach i skokach w ramach zawodów o puchar świata i odbyły się pierwsze zawody,
w których startowali nasi reprezentanci.

B IEGI
Na zaśnieżonej i dobrze przygotowanej trasie w szwedzkiej miejscowości Gaellivare
odbyły się pierwsze biegi zaliczane do klasyfikacji pucharu świata – czołówka narciarek
rywalizowała w biegu na dystansie  km stylem klasycznym. Z dużym zainteresowaniem
oczekiwano tego biegu, który miał ujawnić stopień przygotowania najlepszych zawodniczek
do nowego sezonu.
Nas najbardziej interesował oczywiście występ Justyny Kowalczyk. Pamiętamy przecież,
że po zakończeniu poprzedniego sezonu nasza biegaczka przeszła operację kolana. Potem
była intensywna rehabilitacja, a następnie treningi i pierwsze starty. Justyna Kowalczyk
kilkanaście dni wcześniej wzięła udział w zawodach w Finlandii, gdzie wygrała jeden bieg.
Najważniejszy jest jednak udział w biegach zaliczanych do klasyfikacji pucharu świata.
Nic więc dziwnego, że sympatycy Justyny Kowalczyk z zainteresowaniem oczekiwali na jej
występ. Początek biegu był nie najgorszy, jednak im bliżej było końca dystansu, tym Justyna
biegła wolniej i ostatecznie została sklasyfikowana na . pozycji. Na takim miejscu polska
zawodniczka już dawno nie ukończyła biegu. Co to oznacza? – można zadać sobie takie
pytanie. Po tym biegu nie pokuszę się o pesymistyczne przepowiednie – operacja i okres
rehabilitacji na pewno bowiem utrudniły jej przygotowania do pucharowych startów. Dlatego
sądzę, że nasza zawodniczka postanowiła sprawdzić, w jakiej jest aktualnie dyspozycji. Nie
biegła więc na siłę, nie forsowała tempa. Po prostu chciała się sprawdzić w walce z najlepszymi. Taki jest mój wniosek, ponieważ uważam, że po długiej i intensywnej rehabilitacji
organizm Justyny musi, mówiąc kolokwialnie, dojść do siebie.
Po biegu Justyna Kowalczyk powiedziała, że ta trasa nigdy jej nie leżała. Poza tym
wiele zawodniczek zaskoczyło ją dobrym przygotowaniem, niemniej jednak takiej wpadki
już dawno nie zaliczyła. Nasza biegaczka przenosi się teraz do Kuusamo w Finlandii, gdzie
odbędą się kolejne biegi w ramach pucharu świata. Po kolejnych treningach powinno być
coraz lepiej.
Bieg wygrała Marit Bjoergen, wyprzedzając Therese Johaug (obie Norwegia) i Kikkan
Randall (USA). Można zatem śmiało powiedzieć, że w obecnym sezonie rywalizacji ton będą
nadawać Norweżki. Dużo do powiedzenia będą również miały Szwedki. Poza tym należy
zwrócić uwagę na Rosjanki, które w tym biegu pokazały niezłą dyspozycję.
Poza Justyną Kowalczyk w biegu startowały jeszcze dwie Polki. Sylwia Jaśkowiec uplasowała się na . miejscu, a Paulina Maciuszek na miejscu . Odbył się także bieg sztafetowy
 ×  km. Wygrały go, jak nietrudno było przewidzieć, Norweżki, a Polki sklasyfikowane
zostały dopiero na . pozycji. W naszej sztafecie, obok wyżej wymienionych zawodniczek,
biegła jeszcze Kornelia Kubińska.

S KOKI
Pucharowe konkursy w skokach narciarskich rozpoczynały się jak dotąd w fińskich
miejscowościach Kuusamo i Lahti, gdzie pogoda nie była jednak dla skoczków zbyt łaskawa.
Obecny sezon pucharowy postanowiono więc rozpocząć w Norwegii, a dokładnie na skoczniach olimpijskich w Lillehammer. W konkursach nie zabrakło naszych skoczków, którzy
jednak niczym się nie wyróżnili. Krótko mówiąc – Polacy spisali się słabiutko.
W pierwszym konkursie na średniej skoczni tylko dwóm naszym zawodnikom udało
się zakwalifikować do drugiej serii, nie potrafili jednak włączyć się do walki o czołowe
miejsca. Maciej Kot zajął . miejsce, a Kamil Stoch uplasował się na . miejscu. Nasi
pozostali zawodnicy sklasyfikowani zostali na miejscach: . (Dawid Kubacki), . (Piotr
Żyła) i . (Krzysztof Miętus).
Jeszcze słabiej spisali się nasi zawodnicy w drugim konkursie na dużej skoczni. Do drugiej serii zakwalifikował się tylko Krzysztof Miętus, który sklasyfikowany został dopiero
na . miejscu. Pozostali Polacy zajęli miejsca: . (Kamil Stoch), . (Piotr Żyła), . (Dawid
Kubacki), . (Bartłomiej Kłusek) i . (Maciej Kot).
Nie takich wyników oczekiwali sympatycy skoków narciarskich. Nie ukrywał rozczarowania prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. W wywiadzie telewizyjnym powiedział, że jest zaskoczony nie tylko dalekimi miejscami naszych skoczków, ale
także formą, jaką zaprezentowali. Momentami miało się wrażenie, że nie wiedzą, jak mają
skakać. A przecież właściwie przygotowywali się do sezonu. Wszystko mieli zapewnione,
tak jak życzył sobie tego trener kadry. Należy się poważnie zastanowić nad dalszym planem treningów i startów. Bo w takiej dyspozycji jak w Lillehammer nie ma czego szukać
na innych skoczniach świata. Po kolejnych konkursach w fińskim Kuusamo należy podjąć
konkretne decyzje.
Trochę inaczej brzmią słowa trenera kadry Łukasza Kruczka, który w rozmowie z dziennikarzem Przeglądu Sportowego stwierdził: „Wielkich błędów nie popełnili zawodnicy,
ale brakowało metrów. Technicznie wyglądało to jednak nie najgorzej, chociaż jeszcze nie
trafiali z odbiciem. Analizujemy wszystko. Rozważamy też, czy na wyniki nie miały wpływu
nowe kombinezony”.
Oba konkursy przebiegały pod dyktando Austriaków i Norwegów, chociaż pierwsze
zawody wygrał Niemiec Severin Freund. Wyśmienitą dyspozycją, szczególnie w drugim
konkursie, błysnął Gregor Schlierenzauer, który wygrał, zaliczając tym samym . zwycięstwo
w konkursie o puchar świata. Można więc powiedzieć, że goni Fina Mattiego Nykaenena,
który triumfował w pucharze świata  razy. Myślę, że w tym sezonie Austriak prześcignie
Fina w zwycięstwach.
HENRYK MARZEC
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RUSZYŁA KAMPANIA SPOŁECZNA „NIE DAJ
SIĘ NABRAĆ. SPRAWDŹ, ZANIM PODPISZESZ”.
Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyko związane z zawieraniem
umów dotyczących m.in. wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek,
tzw. chwilówek. Akcja ma na celu uświadomienie niebezpieczeństw związanych
z pożyczaniem gotówki od instytucji niepodlegających nadzorowi państwa. Osoby,
które korzystają z takiej formy pozyskiwania
pieniędzy, często nie zdają sobie sprawy,
że wpadają w ręce lichwiarzy. Pożyczenie
od nich nawet drobnej sumy może prowadzić w skrajnych przypadkach do utraty
dorobku całego życia i osobistych tragedii.
Problem jest istotny, gdyż  proc. konsumentów w ogóle nie czyta umowy pożyczki
przed jej podpisaniem. Wszelkie informacje
dotyczące akcji są dostępne na stronie www.
zanim-podpiszesz.pl. Dodatkowo pod bezpłatnym numerem infolinii Komisji Nadzoru
Finansowego (  ) będzie można
uzyskać informacje na temat tego, które
podmioty są objęte nadzorem finansowym.
POLACY NIE OSZCZĘDZAJĄ. TYLKO  PROC.
Z NAS DEKLARUJE, ŻE REGULARNIE ODKŁADA JAKĄŚ CZĘŚĆ SWOICH DOCHODÓW.
Co drugi Polak ( proc.) przeznacza
wszystko na bieżące potrzeby, a co trzeciemu ( proc.) udaje się od czasu do czasu
coś odłożyć. Z badań TNS Polska dla Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym
wynika też, że prawie połowa oszczędzających jest w stanie odłożyć od  do  zł
miesięcznie. Dominują osoby ( proc.) odkładające na okres do roku, a tylko  proc.
do trzech lat. Co czwarta osoba ( proc.)
uważa, że oszczędzanie nie ma sensu. Dość
popularnym sposobem oszczędzania jest
trzymanie gotówki „w skarpecie” – robi tak
aż  proc. osób.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „GÓRNICTWO”.
Nagrodę wylosowała: BEATA WIECZOREK Z BYTOMIA.

Nowości filatelistyczne
Z ABRZE SKARBNICĄ
HISTORII GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W powyższym tytule nie ma krzty przesady – Zabrze już dawno zyskało sobie miano polskiej stolicy turystyki przemysłowej,
która za sprawą unikatowych zabytków
związanych z przemysłem wydobywczym,
starań oraz wsparcia gospodarzy województwa i miasta, a także Europejskiego Funduszu Regionalnego tytuł ten uwiarygadnia
i upowszechnia. Co więcej, rosną szanse powodzenia starań, by górnicze Zabrze zostało
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości
UNESCO.
Rekordy turystycznego zainteresowania bije Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, która oferuje nie tylko
zwiedzanie „zastygłej w czasie” kopalni,
ale za sprawą unikatowej na świecie sali
koncertowej na poziomie  metrów
staje się także ośrodkiem życia kulturalnego. Miano zabytkowej perły zyskał
sobie Skansen Górniczy „Królowa Luiza”
będący częścią jednej z najstarszych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku,
której początki sięgają  roku, a która
w ciągu kolejnych  lat stała się nie tylko

KOSZTOWNOŚCI PRZECHOWUJMY W BANKU. Okres świąteczny jest czasem wzmożonej działalności złodziei, dlatego warto
pomyśleć o zabezpieczeniu kosztowności.
Większość banków obsługujących klientów
detalicznych udostępnia skrytki, w których
można przechowywać wartościowe przedmioty, np. biżuterię, monety czy dokumenty. Za tę usługę trzeba zapłacić w skali
roku od  zł do około  tys. w zależności
od wielkości skrytki. Klienci muszą liczyć
się z tym, że za wynajem trzeba zapłacić
z góry, a okres korzystania ze skrytek musi
być zwykle dłuższy niż jeden miesiąc, choć
nie brakuje banków, które oferują usługę
na krótsze okresy, ale musi to być ponad
tydzień. Barierą jest fakt, że na ogół są one
dostępne w dużych aglomeracjach.
D W U T Y G O D N I K

jednym z największych, ale i najnowocześniejszych zakładów wydobywczych w tej
części Europy.
Unikatową placówką muzealną, wystawienniczą, a zarazem naukowo-badawczą jest z kolei zabrzańskie Muzeum
Górnictwa Węglowego. W tradycję jego
wielkiej aktywności wpisuje się także
środowisko filatelistyczne – z inicjatywy
prezesa zabrzańskiego oddziału Polskiego
Związku Filatelistów Jana Duera od kilkunastu już lat członkowie młodzieżowych kół filatelistycznych wzbogacają
dorobek tradycyjnych „Tygodni Ziemi”
o projekty dokumentujących je znaczków,
kartek i stosowanych przez Pocztę Polską
datowników.

Z okazji tegorocznej Barbórki prezentujemy wydane z inicjatywy zabrzańskiego
środowiska filatelistycznego niskonakładowe emisje beznominałowych kartek
pocztowych przygotowanych w związku
z -leciem nadania praw miejskich Zabrzu. Na prezentowanej kartce zamieszczono wydany w niewielkim nakładzie
personalizowany znaczek pocztowy
z kopalnią Guido opieczętowany okolicznościowym datownikiem stosowanym
w Urzędzie Pocztowym Zabrze . Rarytasem jest także znaczek personalizowany
z siedzibą Muzeum Górnictwa Węglowego
upamiętniający . rocznicę powstania
tejże placówki.
Z.B.
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Nie mówmy o węglu w czasie przeszłym
Węgiel od wieków tworzył zręby współczesnej cywilizacji.
Jego znaczenie dla gospodarczego rozwoju, zwłaszcza Europy, jest fundamentalne. Rozwijające się górnictwo wywierało istotny wpływ na życie społeczeństw związanych
bezpośrednio z pozyskiwaniem węgla.

Dla górniczych regionów górnictwo węglowe tworzyło i nadal tworzy
swoisty kręgosłup życia społeczno-gospodarczego. Życie od pokoleń wielu
społeczeństw w symbiozie z węglem
tworzyło kulturę, zwyczaje i obyczaje
kultywowane nadal współcześnie. Węgiel dał nam rozwój gospodarczy szczególnie poprzez rozwój elektryczności. Wywarło to wpływ
na rozwój przemysłu i ogólnie rozumianego dobrobytu.
Rozwijające się górnictwo wpłynęło również na rozwój
nauki. Powstała dyscyplina naukowa w dziedzinie „górnictwo”. Współpraca górnictwa z nauką pozwoliła na doskonalenie technologii eksploatacyjnej, poprawę bezpieczeństwa
pracy, jej zmechanizowanie i zautomatyzowanie. Powstał
potężny przemysł pracujący na rzecz górnictwa, powstały tysiące miejsc pracy związane z tą użyteczną kopaliną.
Powstały i w dalszym ciągu powstają kierunki studiów
związanych z górnictwem. Powstaje też pytanie, czy o tym
wszystkim mamy mówić w czasie przeszłym?
Czy węgiel kończy już swoją misję aktywizującą gospodarczo społeczność europejską? Zachodzi również niepokój
i pytanie o przyszłość. Przyszłość węgla i gospodarki regionów górniczych. Wiele podejmowanych decyzji wręcz
a priori wskazuje na eliminację węgla z użytkowanych paliw
energetycznych. Czy słusznie?
Mam wątpliwości. Bo czy stworzono dla węgla dostateczną możliwość użytkowania go mieszczącego się
w standardach oczekiwań ekologicznych? Preferuje się gaz,
zieloną energię, energetykę wiatrową, fotowoltaiczną bądź
jądrową. To dobrze, że rozwijamy szeroką gamę możliwości wytwarzania energii. Nie zawsze jednak bierzemy pod
REKL A M A

uwagę wszystkie skutki społeczne i gospodarcze związane
z tą innowacyjnością. Warto podjąć inicjatywy dla aktywizacji w zakresie projektów zorientowanych na rozwój
technologii bardziej zaawansowanych w szerszym wykorzystaniu węgla. Zanim powiemy dla węgla „nie”, dajmy
mu szansę. Szansę godną wysoko rozwiniętego społeczeństwa dbającego o zrównoważony rozwój. Ważne jest dla
Europy, istotne dla Polski. Przywykliśmy mówić, że Polska
węglem stoi. I jest to prawdą. Polska posiada zarówno zasoby węgla kamiennego, jak i brunatnego. Posiada również
infrastrukturę do jego pozyskiwania. W zasobach tych tkwi
bezpieczeństwo energetyczne istotne dla integrującego się
systemu energetycznego Unii Europejskiej. Jest to ważny
element bezpieczeństwa energetycznego dla ubogiej w surowce energetyczne Unii Europejskiej. Tylko czy jest wola
dla takiego potraktowania węgla? Jak i gdzie wzbudzić takie
spojrzenie na węgiel? Mamy dzisiaj zastrzeżenia do nadmiernej emisji CO wydzielanej w procesie spalania węgla.
Ale czy wystarczająco zrobiliśmy dużo, żeby ją ograniczyć
do akceptowalnych granic?
Zbyt szybko podejmujemy inicjatywy dla innowacyjności energetycznych, żeby po czasie studzić optymistyczne
zapędy. W jaki sposób chcemy widzieć mocno akcentowany
zrównoważony rozwój? Czy poprzez areały rolne obsiane
roślinami energetycznymi i drożejącą żywność? Czy rynek,
konkurencyjność wytwarzania, bezpieczeństwo energetyczne, aktywność gospodarcza pozwalają na zwolnienie nas
z myślenia o przyszłości?
Można stawiać dużo takich pytań. Lecz nie chodzi w tym
przypadku wyłącznie o retorykę. To dylemat dotyczący
zarówno bezpieczeństwa energetycznego, ekologii, klimatu
i setek tysięcy miejsc pracy. Nie mogę inaczej artykułować
tego problemu, jeśli dziś w Polsce w samym górnictwie
węgla kamiennego pracuje ponad sto tysięcy ludzi, jeśli cały
region Śląska historycznie związany z węglem wytworzył
dalsze tysiące miejsc pracy w przemyśle pracującym dla
górnictwa, a samo górnictwo odcisnęło trwały swój ślad
w kulturze regionu i jego życiu społeczno-gospodarczym.

Przykład Polski jest znamienny, gdyż tam, gdzie występuje
węgiel, obraz ten jest podobny.
Aby dzisiaj nie tworzyć błędów dla przyszłości, warto
poważnie wziąć pod uwagę, że:
• węgiel jest najbardziej zasobnym paliwem kopalnym
występującym w przyrodzie,
• skutecznie konkuruje z innymi źródłami energii,
• jest bezpieczny w transporcie i składowaniu,
• pozostaje nadal paliwem niezbędnym dla szybko rozwijającej się energetyki.
Euracoal niezmiennie stoi na stanowisku upatrującym
przyszłość węgla w systemach energetycznych. Dostrzega
konieczność „wsparcia” węgla nowoczesnymi technologiami jego spalania. Ale sam węgiel stanowi dziś wyzwanie
sprowadzające się do:
• konieczności wdrażania rozwiązań pozwalających
ograniczać emisje CO,
• wprowadzania innowacyjnych, wysokowydajnych
technologii do wytwarzania energii elektrycznej z węgla,
• skutecznego i praktycznego stosowania metody wychwytywania i składowania CO.
Dla takich wyzwań konieczne jest mieć:
• wiarę w przyszłość węgla w światowej energetyce,
• przekonanie do skuteczności wdrażania i rozwijania
innowacyjnych technologii tworzących z węgla paliwo przyjazne dla środowiska naturalnego,
• determinację w unowocześnieniu posiadanego potencjału energetycznego.
Dlatego uważam, że należy:
• poprawiać i unowocześniać posiadane węglowe moce
energetyczne,
• wskazywać kierunki koniecznych inwestycji,
• rozwijać programy i badania nad neutralizacją CO
i nie podejmować działań wykluczających węgiel z systemów
energetycznych bez stosowania nowoczesnych rozwiązań
właściwych dla jego ekologicznego użytkowania.
Nowoczesne technologie to przyszłość dla węgla, ale
również potrzeba dla rozwoju regionów górniczych.


