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Można wygrać
z ekologami,
ale nie
z ekonomią
Jeżeli komuś z mózgu
zrobiła się marmolada,
to nie zauważa, że aby
rozwijać się gospodarczo,
trzeba mieć zasoby, w tym
zasoby paliw dla energetyki.
Środowisko górnicze obawia
się, że kopalnie wykończy
polityka klimatyczna
UE. A co będzie, jeżeli
wykończy je dramatycznie
niska efektywność? –
pyta europoseł Bogdan
Marcinkiewicz
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Jest Mikołaj. Nie ma wolnego rynku
Spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim czytelnikom
Nowego Górnika. Na Nowy Rok życzę natomiast
wszystkim, aby w końcu w cień odeszła ideologia
niewidzialnej ręki rynku. Lepiej wierzyć w Mikołaja
niż w totalnie wolny rynek.

M

inęło już trochę czasu od wielkiego kryzysu na rynkach finansowych i powoli widać
słabe sygnały świadczące o tym, że politycy
zaczynają zdawać sobie sprawę z powagi sytuacji.
Późno, ale dobre i to. Dla mnie jednym z tego typu
sygnałów jest dyskusja o dofinansowaniu PLL LOT.
Naszym liniom lotniczym grozi upadek, jeżeli nie
dostaną pomocy od państwa. Wiele wskazuje jednak na to, że taką pomoc dostaną. LOT stara się
o pomoc publiczną na ratowanie firmy w postaci
pożyczki w wysokości miliarda złotych. Wniosek
musi zaopiniować Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, a później zostanie przygotowane
niezbędne zgłoszenie do Komisji Europejskiej. Spółka
miałaby w pierwszej transzy otrzymać  mln zł,
które pozwoliłyby jej utrzymać płynność finansową.
Firma potrzebuje około  mld i pewnie tyle dostanie.
Ministerstwo Skarbu pozytywnie oceniło wniosek
LOT-u, choć spółka otrzymała już w przeszłości
od rządu pomoc finansową. Nie wiadomo także, czy
miliard złotych wystarczy, aby LOT stał się rentowny.
Jeśli to będzie mało, zapewne dostanie więcej.
Parlament Europejski chciałby, aby pomocą objąć także huty. Jeżeli bowiem Unia nie wesprze hut,
zaczną padać. Parlament wezwał KE do jak najszybszego stworzenia planu wsparcia branży. Plan ma być

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka
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przygotowany do czerwca  r. i obejmować takie
elementy, jak wzmocnienie badań i innowacji, inwestycje Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wykorzystanie dostępnych w ramach unijnego prawa
instrumentów finansowych. Parlament zaapelował
także o wydłużenie systemu nadzoru importu wyrobów stalowych i rur poza  grudnia  r. Nie muszę
nikomu w JSW tłumaczyć, jak ważny to temat także
dla nas, firmy pracującej dla przemysłu stalowego.
Jeszcze ważniejszy dla całej branży górniczej jest
fakt, że przedstawiciele europejskiego hutnictwa skłaniają Komisję Europejską do przyjrzenia się polityce
klimatycznej. Ich zdaniem cele w tej dziedzinie nie
są oparte o realne możliwości technologiczne. Jeżeli
Komisja Europejska nadal będzie zwalczać przemysł
w krajach UE, koncerny stalowe zaczną zwijać huty
i przenosić produkcję na przykład na Białoruś, Ukrainę czy do Rosji. Mogą ją także przenieść do krajów
Azji, a wówczas Europa zostanie bez hut, co oznacza,
że zostanie bez przemysłu. To dobrze, że ktoś w końcu
zauważył, iż przemysł jest ważny. W ciągu około  lat
straciliśmy w Unii Europejskiej ponad  tys. miejsc
pracy w przemyśle stalowym. Teraz we wszystkich
hutach UE pracuje prawie  tys. osób, natomiast
 lat temu pracowało tam milion osób.
Piszę o tych propozycjach, aby pokazać, że głosy
branży górniczej domagające się brania pod uwagę
naszych opinii na temat pakietu klimatycznego i zaprzestania rugowania górnictwa z mapy ekonomicznej Europy nie są głosami oszołomów ani frustratów.
Od lat powtarzamy, że górnictwo jest potrzebne.
Tym bardziej będzie potrzebne, im bardziej UE zacznie dbać o swój przemysł.


K  

My się nie trzęsiemy
Życzę Państwu dużo nadziei, zdrowia i pomyślności
z okazji Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku wielkiego dystansu do złych przepowiedni. Złe słowa
mają moc zatrutych strzał – oby ich nie było. W ciągu
ostatniego miesiąca, z krótką przerwą na Barbórkę,
słyszałem dużo złych słów o górnictwie. Nadeszły
złe czasy i wszyscy zapomnieli o tym, jak zachłystywali się tą branżą. Obecnie modne stało się narzekanie, nie przejmujmy się tym jednak. Wszystkim
malkontentom dedykuję krótką historię kopalni
Jankowice, która w 2013 roku będzie zapewne świętować 100. rocznicę wbicia pierwszej łopaty przy
budowie pierwszego szybu.

Z

acna i bardzo zasłużona dla naszego regionu rodzina Donnersmarcków włożyła wiele
pracy, aby udostępnić złoża bardzo dobrego
węgla – dzięki temu jeszcze przez około  lat będzie
co fedrować. Kopalnia Jankowice jest przykładem
zakładu, który utrzymuje całą okolicę od kilku pokoleń. Nieraz wisiały nad nią czarne chmury, jednak
dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy kochają ją niczym
matkę, nadal działa, a w perspektywie zostanie rozbudowana o dwa poziomy wydobywcze. Czy w Polsce
jest wiele firm, o których można powiedzieć, że mają
w perspektywie około  lat funkcjonowania?
Jankowice są przykładem kopalni, w której kolejne pokolenia górnicze dbały o to, aby bogactwo,
jakie kryje wnętrze ziemi, nie zmarnowało się. Od 
czerwca  roku, kiedy na powierzchnię wydobyto
pierwszą tonę węgla, największą troską inżynierów
było to, aby jak najrozsądniej eksploatować złoże
zlokalizowane w polu marklowickim.
Miałem okazję nie tak dawno na portalu nettg.
pl przeczytać rozmowę ze Stanisławem Konskiem,
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Nie jestem karpiem,
który cieszy się
na Wigilię

N

ajserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe
i noworoczne składam wszystkim, którzy czytają
moje felietony. Tym, którzy nie czytają, też chętnie bym
złożył najlepsze życzenia, ale jak to zrobić, skoro nie
czytają? Jakoś dam radę. Wam, drodzy Nieczytelnicy, też
życzę wszystkiego najlepszego.

O

statnio powadziłem się z kilkoma moimi kolegami,
bo za nic nie chcieli mi wierzyć, że kiedy górnik
osiągnie powszechny wiek emerytalny, to ZUS odejmie
mu od całkowitego kapitału początkowego wszystko
to, co pobrał w czasie wcześniejszej emerytury
i w dodatku będzie to suma przed odliczeniem
podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli
niczego nie pokręciłem, to zasada ta będzie dotyczyć
górników pobierających świadczenia na podstawie
przepisów obowiązujących od 31 grudnia 2006 roku.
Oznacza to, że po osiągnięciu powszechnego wieku
emerytalnego górnik będzie brał mniejszą emeryturę.
Ja nie wiem, czy nie wyważam otwartych drzwi i może
to jest wiedza powszechna, ale we mnie krew się
zagotowała, kiedy to wyczytałem w Dzienniku Gazecie
Prawnej. To my się martwimy zapowiedziami zmian
w systemie emerytalnym dla górników, a te zmiany już
zaszły? Ktoś tak uszył prawo, że już jesteśmy wykiwani,
a będziemy jeszcze bardziej? Bożonarodzeniowy nastrój
powstrzymuje mnie, bo bluzgałbym siarczyście.

N
dyrektorem kopalni. To aż nieprawdopodobne,
że wychowywałem się w okolicy, która żyje dzięki
Jankowicom, a właściwie nic o niej nie wiedziałem. Dla mnie kopalnia była zawsze, zawsze dawała
utrzymanie okolicznym mieszkańcom i było to tak
naturalne, że aż niezauważalne. Dzięki lekturze rozmowy z dyrektorem Konskiem zdałem sobie sprawę
z faktu, że od prawie wieku zachodziły w tej kopalni
gigantyczne zmiany. Mało tego – sztab mądrych ludzi
przygotowuje się do rozbudowy Jankowic. Będzie
pogłębiany szyb do poziomu  metrów, powstaną
dwa poziomy wydobywcze, a całość prac inżyniersko-górniczych jest bardziej skomplikowana niż
budowa kopalni od podstaw. Wszystko to ma kosztować miliard złotych. Kopalnia przygotowuje się
do lepszego wykorzystania metanu w celach energetycznych, a najtrudniejsze złoża do eksploatacji
zostawia na czas, kiedy ich eksploatacja będzie technicznie możliwa i ekonomicznie opłacalna. Możliwe,
że wkroczy tu technologia podziemnego zgazowania
węgla. Do podziemnego zgazowania węgla przygotowuje się także Katowicki Holding Węglowy. Wbrew
temu, co opowiadają przeciwnicy węgla, okazuje się,
że branża górnicza chce być nowoczesna.
Panuje u nas moda na innowacyjność, która często jednak przybiera kabaretowe oblicze. Tymczasem
na Śląsku, w wyszydzanych przez resztę kraju kopalniach, ludzie z powodzeniem ujarzmiają naturę i mają
pomysły na skuteczniejsze wydzieranie jej bogactw.
Życzę nam wszystkim, aby w końcu ten wysiłek został
zauważony. Zamiast drżeć przed nadchodzącym 
rokiem, cieszmy się, że my tu na Śląsku pracujemy,
żeby było lepiej, a nie trzęsiemy się ze strachu, że będzie gorzej.


iech diabli wezmą politykę kiwania ludzi. Jeżeli
się okaże, że tak jest, to do kogo zwracać się
z pretensjami? Żona powiedziała mi, że do polityków.
Tylko do których? Pamiętam, kto rządził w 2006 roku.
Nie pamiętam, czy to oni nam ten pasztet przygotowali,
czy może jacyś inni. Wiem jedno – politykom nie można
wierzyć. Wbijam sobie do łba powiedzenie: Nie chwal
dnia przed zachodem słońca i polityka przed śmiercią.
A jeśli już chcesz pochwalić po śmierci, to się wstrzymaj,
bo nigdy nie wiesz, co nabroił za życia.

N

ie, nie mówię ani nie piszę językiem nienawiści
– mówię i piszę językiem zaniepokojonego.
Niepokoją mnie doniesienia o dziwnym tańcu
wokół emerytur górniczych. Ktoś coś chce zmieniać,
doprecyzować, badać i sprawdzać. Jak znam życie,
to tak zachachmęcą, że okaże się, iż nikt nie spełni
nowych warunków określanych jako praca pod ziemią.
Nasi współobywatele politycy już tak pokombinują,
że nawet kret (mam na myśli kreta, zwierzę drążące
tunele pod ziemią przez całe swe życie) okaże się
zwierzęciem spędzającym żywot na powierzchni,
a jeśli będzie trzeba, to go na ptaka przerobią. Nasi
współobywatele politycy potrafią wszystko.

P

rzepraszam za ten ton przed świętami, ale mnie
ponosi. Poniosło mnie nawet wtedy, gdy nasz
nowy wicepremier Janusz Piechociński pytany przez
PAP o zapowiadane od dawna zmiany w górniczych
emeryturach zapowiedział „życzliwie wyciągniętą
ku społeczeństwu ofertę, bardzo czytelną, klarowną”.
– Chcemy jakiekolwiek zmiany dotykające nie tylko
górnictwa, ale i polskiej gospodarki robić w uczciwej,
przyjaznej koegzystencji z partnerami społecznymi.
Reformy dobre to reformy wprowadzone w spokoju
społecznym, przy pełnej akceptacji – dodał. Z tego,
co wiem, Wigilia nie spotkała się z protestami
społecznymi karpi – pewnie dlatego są na czele listy
dań wigilijnych. Ja nie jestem karpiem, który cieszy się
na Wigilię i pcha się na stół.
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Niech UE wspiera energetykę, ale przede wszystkim tę, która wykorzystuje paliwa z krajów
członkowskich. Polskie kopalnie mogą zaoferować nie tylko węgiel, ale także metan. Warto
inwestować w podziemne zgazowanie węgla. Nowoczesne technologie i efektywność
są szansą dla naszego górnictwa – mówi PROF . M ACIEJ K ALISKI , dyrektor Departamentu
Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki

Da się pogodzić ogień z wodą
 NOWY GÓRNIK: Jest pan zwolennikiem symbiozy energetyki i górnictwa
węgla kamiennego. Uważa pan, że można stworzyć mechanizm, dzięki któremu
górnictwo i energetyka znajdą sposób
kształtowania cen, dzięki któremu import węgla nie będzie wpływał na ograniczanie wydobycia w polskich kopalniach,
a kopalnie będą mogły sprzedawać węgiel za cenę atrakcyjną dla energetyki
i jednocześnie pozwalającą na rozwój
i unowocześnianie kopalń. Chce pan pogodzić ogień z wodą?
MACIEJ KALISKI: Jestem przekonany, że dla
polskiej gospodarki nie
ma korzystniejszego
rozwiązania niż to, aby
nasza elektroenergetyka
korzystała z paliw wydobywanych w Polsce.
Dla mnie jest to najlogiczniejsze rozwiązanie. Oczywiście, muszą
być spełnione pewne kryteria. Musi to być
paliwo o doskonałych parametrach i w odpowiedniej cenie.
 Takie paliwo można importować. Nie
trzeba układać się z naszym górnictwem.
– Tak mogłoby być, gdyby nie fakt,
że Unia Europejska będzie wspierać energetykę poprzez darmowe uprawnienia
do emisji CO. Chodzi między innymi
o modernizację bloków energetycznych,
a nawet szeroko rozumiane unowocześnianie elektroenergetyki, w tym elektroenergetyki wykorzystującej węgiel kamienny. Skoro
z pieniędzy obywateli zamieszkujących kraje
UE mamy unowocześniać sektor energetyczny, to czy powinniśmy pośrednio wspierać
górnictwo krajów spoza Unii Europejskiej?
Uważam, że nie. Dlatego prezes Kompanii Węglowej pani Joanna Strzelec-Łobodzińska zaproponowała, abyśmy wspierali
wytwarzanie energii, ale tylko wtedy, gdy
wytwórca bazuje przede wszystkim na unijnych surowcach energetycznych. Ponieważ
mówimy o węglu, ta propozycja skupia się
na tym paliwie, generalnie chodzi w niej
jednak o to, aby Unia Europejska, wspierając
każdą energetykę, brała pod uwagę przede
wszystkim ten warunek. Pani prezes doszła
do logicznego wniosku – po co wspierać
energetykę, skoro ona będzie wydawać pieniądze na paliwo poza granicami unijnymi.
W dodatku – tak jak w przypadku węgla
kamiennego – te pieniądze posłużą do konkurowania z naszym węglem.
 W krajach tak zwanej starej Unii panuje
totalny węglowstręt – one zablokują każde działanie, które będzie korzystne dla
polskiego górnictwa.
– Najgłośniejsi przeciwnicy węgla zaczynają po cichu się z nim przepraszać.
Jednak zanim o tym powiem, chciałbym
podkreślić, że koncepcja, która zrodziła
się w Kompanii Węglowej, nie jest czymś
nierealnym. Oczywiście, problem polega na znalezieniu formuły prawnej, która nie byłaby uznana za jakieś działanie

protekcjonistyczne. Pracują nad tym najlepsi fachowcy ze znanej firmy consultingowej. Mam nadzieję, że można ten pomysł
wesprzeć rozwiązaniami prawnymi, dzięki
którym przybierze on realne kształty.
 Rozwiązania prawne to tylko część sukcesu. Trzeba jeszcze przekonać do takiego rozwiązania polityków polskich
i unijnych.
– Ma pan rację. Jednak proszę zwrócić
uwagę, że światowym liderem w ochronie
klimatu i ograniczaniu emisji dwutlenku
węgla jest Unia Europejska. Jako wspólnota
ponosimy wielkie koszty. Jeszcze większe
koszty ponosi polska gospodarka. Skoro
wkładamy tyle wysiłku i pieniędzy, to dlaczego przy okazji mamy wspierać gospodarki,
które niewiele robią dla ochrony klimatu
i zapewne w najbliższych latach nie zmienią swojej polityki? W takim działaniu nie
ma sensu ekonomicznego.

Ciekawa liczba

400
otworów do eksploatacji metanu z pokładów
węgla wierci w ciągu roku w Kanadzie tylko
jedna firma.

 Nie będzie łatwo przekonać ortodoksyjnych przeciwników węgla, którzy czasem sprawiają wrażenie ludzi wierzących
w to, że możliwe jest spalanie bez powstawania dwutlenku węgla.
– Spalanie węgla w nowoczesny sposób
wpływa na obniżenie emisji CO. Będziemy
przekonywać unijnych partnerów, że warto stawiać na nowoczesne spalanie węgla
i warto, aby bardzo istotny dla polskiej
gospodarki sektor węglowy mógł dawać
zatrudnienie ponad  tysiącom osób
pracujących w górnictwie i setkom tysięcy
osób zatrudnionym w firmach pracujących
dla górnictwa. Liczę się z tym, że w niektórych sytuacjach trzeba będzie przyjąć
metody podobne do metod Mojżesza. On
tak długo prowadził lud Izraela, aż ludzi
o mentalności niewolników zastąpiło pokolenie ludzi wolnych. Ufam, że nam uda
się szybciej przekonać unijnych urzędników do porzucenia mentalności wrogów
węgla na rzecz mentalności zwolenników
nowoczesnego spalania węgla i godzenia
ekonomii z ekologią.
 Jest pan przekonany, że węgiel ma przyszłość jako paliwo? Warto się bić o polski
węgiel na forach Unii Europejskiej?
– Tak. Wszystkie poważne analizy naukowe podkreślają ten fakt. Proszę zauważyć, że w prognozach wieloletnich zmniejsza
się udział procentowy węgla w globalnym
miksie energetycznym, ale zawsze utrzymuje

się albo rośnie udział ilościowy. Dotyczy
to także Polski. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby zaniedbać polskie górnictwo.
Wykorzystanie węgla w światowej energetyce w ubiegłym roku wzrosło o , proc.
w porównaniu z rokiem . Udział węgla
w światowej produkcji energii elektrycznej
wynosi już  proc. Niemcy planują oddanie
w najbliższym czasie  bloków energetycznych o mocy  GW spalających węgiel.
Francja rozważa budowę dwóch kopalń węgla kamiennego. W Wielkiej Brytanii w 
roku wytworzono ponad  procent więcej
energii elektrycznej z węgla niż w roku .
Widać, że w kryzysie ekonomicznym zaczyna się liczyć koszt wytwarzania energii.
Odnawialne źródła energii są czyste, ale
bardzo kosztowne.

zwanego odmetanowania wstępnego, czyli
z odwiertów wykonywanych z powierzchni.
Katowicki Holding Węglowy planuje podziemną gazyfikację węgla. Technicznie ten
proces jest do przeprowadzenia – potrzebne
są odpowiednie warunki geologiczne. Uważam, że ta technologia jest przyszłością dla
górnictwa.

 Francja planująca budowę kopalń węgla kamiennego? Czy to sygnał, że do głosu dochodzą pragmatycy? Czy Polska
ma szansę na sojusz z pragmatykami, którzy chcą pogodzić ekologię z ekonomią?
– W kilku krajach UE szybko zmienia
się pogląd na węgiel. Jest to cichy proces.
Próbujemy tworzyć z pragmatykami wspólny front. Jednak tak zwani terroryści ekologiczni są głośni, mają poparcie mediów
i wcale nie zamierzają brać pod uwagę racjonalnych argumentów.

 Zarzucić fedrowanie na rzecz
zgazowania?
– Nie wolno zaniedbywać klasycznej
metody wydobycia węgla, bo zgazowanie
podziemne to dopiero przyszłość. Cieszę
się, że mimo spowolnienia gospodarczego
i trudności ze sprzedażą branża górnicza
zwiększa wydatki na inwestycje. W tym
roku przekroczą one znacznie wartość 
miliardów złotych. Jestem przekonany,
że w  roku spółki górnicze nie zrezygnują z niezbędnych inwestycji, chociaż
zanosi się na duże spowolnienie gospodarki. Żeby podnieść efektywność, trzeba
kupować bardziej wydajne maszyny i urządzenia i poprawiać bezpieczeństwo pracy.
Jeżeli połączymy działania służące poprawie efektywności klasycznego górnictwa
z działaniami służącymi wykorzystaniu
nowoczesnych technologii do pozyskiwania energii zgromadzonej w złożach węgla,
wtedy będziemy mogli zaoferować naszej
energetyce paliwa po konkurencyjnych cenach. W dodatku będą to paliwa przyjazne
dla środowiska.

 Żeby doprowadzić do tego, aby energetyka unowocześniania za unijne pieniądze spalała unijne paliwa, potrzebny
jest wspólny front europejskiego sektora
paliwowo-energetycznego. To oznacza olbrzymie działania lobbingowe. Jesteśmy
na to przygotowani?
– Najpierw musimy się przekonać,
że mamy argumenty prawne, których nie
da się zbić. Dopiero wtedy będziemy mogli
zacząć działania polityczne i lobbystyczne.
 Przeciwnicy polskiego górnictwa
od razu powiedzą, że chcemy chronić nasze nieefektywne kopalnie.
– Nie będą mieli racji. To oczywiste,
że polskie górnictwo musi poprawiać efektywność. Celem tego pomysłu nie jest stawianie sztucznych barier dla importu węgla. Chodzi tylko o to, aby nie faworyzować
importerów.
 Górnictwo węgla kamiennego to także metan zalegający w pokładach węgla,
który zaczynamy eksploatować, i koncepcje podziemnego zgazowania węgla. Pana
zdaniem są to szanse dla górnictwa?
– W złożach węgla kamiennego mamy
przynajmniej  mld metrów sześciennych
metanu – to więcej niż w złożach konwencjonalnych. Przy zastosowaniu odpowiednich technologii można to paliwo wykorzystać. W Kanadzie tylko jedna firma w ciągu
roku wierci  otworów do eksploatacji
metanu z pokładów węgla. Skoro tam można, to i u nas można – tylko trzeba chcieć.
Firmy górnicze zaczynają dojrzewać do tego,
żeby wykorzystywać metan odprowadzany
nie tylko z wyrobisk, ale także metan z tak

 Podziemne zgazowanie nie jest
mrzonką?
– Nie. Warto inwestować w tę technologię. Jeżeli uda się nam ją opanować, nie będziemy musieli ponosić wielkich nakładów
na budowę szybów, na drążenie wyrobisk
i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pod ziemią. Uważam, że w każdy rozwój
należy inwestować.
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Jeżeli komuś z mózgu zrobiła się marmolada, to nie zauważa, że aby rozwijać się
gospodarczo, trzeba mieć zasoby, w tym zasoby paliw dla energetyki. Środowisko górnicze
obawia się, że kopalnie wykończy polityka klimatyczna UE. A co będzie, jeżeli wykończy
je dramatycznie niska efektywność? – pyta europoseł B OGDAN M ARCINKIEWICZ

Można wygrać z ekologami,
ale nie z ekonomią
X N OWY G ÓRNIK : Był pan jednym
ze współorganizatorów III Europejskich
Dni Węgla w Brukseli. Już trzeci raz tłumaczył pan politykom unijnym, że węgiel nie jest złym paliwem. Nie obawia
się pan, że przylgnie do pana łatka brudasa ekologicznego, truciciela albo zabójcy klimatu?
BOGDAN MARCINKIEWICZ: Węgiel jest
bardzo dobrym paliwem. Dni Węgla stały
się już cykliczną debatą
o tym, co zrobić, abyśmy nie stracili taniego
i bezpiecznego paliwa.
Szukamy sojuszników, którzy zechcą tak
planować przyszłość ekonomiczną Europy,
aby nasz przemysł był konkurencyjny. Bez
energii z węgla nie jest to możliwe. Energia
ze źródeł odnawialnych jest zbyt droga, aby
na niej opierać przyszłość przemysłu europejskiego. Droga jest także energia z elektrowni gazowych. Poza tym w przypadku
gazu ogromne znaczenie odgrywa czynnik
polityczny. Nasz kontynent jest uzależniony
od gazu z Rosji. Z kolei Rosja zawsze traktowała w swojej polityce paliwa jako element
nacisku.
X Jednak wśród wielu polityków europejskich przychylność dla węgla jest uznawana za ułomność intelektualną.
– Ja uważam, że ułomnością intelektualną jest bezmyślna walka z węglem. Nikt
z nas nie twierdzi, że węgiel ma być jedynym paliwem dla energetyki. Węgiel ma być
traktowany tak, jak każde inne paliwo. Nikt
nie twierdzi, że najlepszym sposobem uzyskiwania energii zmagazynowanej w węglu
jest jego spalanie – z węgla można produkować inne paliwa. Można unowocześniać
bloki energetyczne, podnosić ich sprawność,
stosować nowoczesne techniki spalania.
To wszystko pozwoli na ograniczenie emisji
dwutlenku węgla. Dni Węgla miały przekonać innych, że warto stawiać na to paliwo,
a nie prowadzić przeciwko niemu krucjatę.
X Kto ma przekonywać do węgla?

– W tym roku przekonywali przedstawiciele branży węglowej ze wszystkich
kontynentów świata.
X Jak przekonywali?

– Z wielu wypowiedzi można wyciągnąć
jeden morał: nie można zrezygnować z węgla, natomiast można tak wykorzystywać
węgiel, aby chronić środowisko naturalne.
X Czy przedstawiciele na przykład Indii
czy Brazylii zachwycają się unijnymi planami energetyki bezemisyjnej?
– Im ten pomysł się podoba, ale tak
długo, jak długo będzie on realizowany
wyłącznie w Europie. Dzięki temu gospodarki rynków wschodzących będą jeszcze
bardziej konkurencyjne. Uważam, że Unia

Europejska żyje w schizofrenicznej rzeczywistości gospodarczej. Nasze kraje odpowiadają za jakieś  proc. światowej emisji
dwutlenku węgla. Organizujemy wspólne
konferencje z krajami, które odpowiadają za  proc. emisji i one mówią, że nie
są zainteresowane restrykcyjną polityką
UE, bo ich gospodarki tego nie wytrzymają.
W odpowiedzi UE sama dla siebie podnosi
poprzeczkę i chce jeszcze bardziej ograniczać rolę węgla, żeby nasza gospodarka
była mniej konkurencyjna. To jest absurd.
Na szczęście oprócz ortodoksyjnych wrogów
węgla w Komisji Europejskiej coraz częściej
słychać głosy rozsądnych analityków, którzy
biją na alarm i pokazują, jak bardzo kurczy się przemysł w krajach UE, jak bardzo
nie sprawdziły się pomysły zalania świata
na przykład wiatrakami czy instalacjami
solarnymi do wytwarzania energii z wiatru
i słońca. Na tym miało zarabiać kilka krajów
UE, a zarabiają firmy chińskie. Także coraz
częściej nasza dyplomacja podkreśla fakt,
że Polska zgodnie z traktatem lizbońskim
ma prawo kształtować swój miks energetyczny. Jesteśmy zdolni do tego, by bez ograniczania roli węgla osiągać wszystkie cele
stawiane przez politykę ochrony klimatu.
Nie zgadzamy się na ambitniejsze plany redukcji dwutlenku węgla, bo w sytuacji gdy
reszta świata o tym nie myśli, nasza gospodarka poniosłaby niepowetowane straty.
Często pytam, dlaczego tak zwane nowe
kraje Unii Europejskiej nie są traktowane
podobnie jak gospodarki Chin czy Indii,
to znaczy gospodarki z dużym potencjałem,
który trzeba racjonalnie wykorzystać między
innymi po to, aby było nas stać na unowocześnianie energetyki?
X Odpowiedź jest prosta – nikt w starej
Unii Europejskiej nie traktuje nas poważnie. Nikt nie liczy się z tym, że nasze górnictwo daje 100 tys. miejsc pracy w samej branży i jakieś 400 tys. miejsc pracy
w branżach współpracujących z górnictwem. Nikt nie zawraca sobie głowy tym,
że tak zwane brudne sektory gospodarki
porzucą Polskę i wyemigrują na wschód.
Stara Unia Europejska jest przekonana,
że wzrost gospodarczy załatwią piękne
idee, sektor usług i handel.
– Unia Europejska nie widzi, że nawet
z krajów bardzo uprzemysłowionych światowe koncerny przenoszą swoje fabryki
tam, gdzie nie ma terroru klimatycznego.
W Grecji, Hiszpanii, Portugalii, a nawet
we Włoszech jest dramatyczna sytuacja.
Kierowane tam strumienie pieniędzy niewiele pomagają, bo przez lata przemysł był
traktowany jak kula u nogi czystego świata.
Kryzys się pogłębia i mam nadzieję, że razem z nim przyjdzie otrzeźwienie. Europa
musi zrozumieć, że potrzebuje taniej energii,
żeby postawić na nogi swój przemysł, bo bez
przemysłu nie ma wzrostu gospodarczego.
X Jest pan optymistą.

– Jestem racjonalistą. Jeżeli kraje, które
tracą status potęg gospodarczych, przekonają się na własnej skórze, że trzeba produkować, aby żyć, to my także na tym skorzystamy. Obecnie w UE trwa spór o budżet, o to,
czy kraje strefy euro mają jeszcze bardziej się
związać i zostawić na marginesie pozostałych członków Unii. Moim zdaniem w tym
zamieszaniu ginie podstawowy fakt – trzeba
coś zrobić dla realnych gospodarek. Na razie
Unia żyje wielkimi projektami, a rośnie bezrobocie, spada wzrost gospodarczy i rosną
długi.
X Jaki to ma związek z węglem?

– W Polsce górnictwo jest podstawą
realnej gospodarki. Unowocześniając górnictwo i unowocześniając sposoby uzyskiwania energii z węgla, a także przerabiając
węgiel na inne paliwa, będziemy realizować
założenia innowacyjnej gospodarki. Unia
stawia na innowacyjność, ale dla niej nie
istnieje innowacyjność w górnictwie. Musimy zmienić to myślenie. Traktat lizboński
gwarantuje nam pieniądze na unowocześnianie energetyki – musimy egzekwować te
zapisy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby
na przykład Dania stawiała na wiatraki. Jednak oczekuję, że Dania nie będzie miała nic
przeciwko temu, że Polska postawi na węgiel
i jego przetwórstwo. Raz jeszcze powtarzam
– kryterium ma być efekt redukcji emisji
dwutlenku węgla, a nie rodzaj używanego
paliwa. Urzędnicy unijni sprawiają wrażenie, jakby tego nie rozumieli. Mało tego
– wciąż chcą podnosić poprzeczkę. Teraz
na przykład lansują koncepcję tak olbrzymiej redukcji emisji dwutlenku węgla i tak
dużego udziału energii odnawialnej, która
sprowadza się do całkowitej eliminacji węgla
do  roku. Wszystkie te koncepcje mają
zasadniczą wadę – nie towarzyszą im plany
alternatywne na wypadek, kiedy okaże się,
że idea energetyki bezemisyjnej jest utopią
techniczno-ekonomiczną.
X A jest taką utopią?

– Jest.

X Dlaczego kilkusetosobowe towarzystwo dam i dżentelmenów nie zbierze się
w jednym miejscu, żeby to ustalić na podstawie opinii specjalistów?
– Ponieważ lobbyści są silniejsi niż
rozsądek.
X Zwyciężą lobbyści czy rozsądek?

– Zwycięży rozsądek. Staram się, aby
za to zwycięstwo zapłacić jak najniższą
cenę. Powtarzam raz jeszcze – kraje UE
potrzebują przemysłu, żeby mieć dobrze
płatne i stabilne miejsca pracy, bo tylko
wtedy mamy szansę na wzrost gospodarczy. Do tego potrzebna jest relatywnie tania energia. Kiedy Dania zaczynała
swoją prezydencję, jej przedstawiciele roztaczali wizję zielonej Europy, energetyki
opartej na wiatrakach i wielkiego boomu

związanego z przemysłem pracującym
dla energetyki wiatrowej. Kiedy słuchałem kilkudziesięciu europarlamentarzystów, którzy po kolei powtarzali te hasła,
miałem wrażenie, że zachowują się jak nakręcane lalki. Niestety, jeszcze zbyt duża
grupa polityków unijnych powtarza hasła
ideologiczne. To jest chore. Wierzę jednak,
że Unia w końcu zrozumie, że jeżeli chce
się mieć dobrze funkcjonującą gospodarkę,
to trzeba mieć zasoby, w tym zasoby źródeł
energii. Kraje UE płacą na przykład Rosji
za gaz od około  do prawie  dolarów
za  metrów sześciennych gazu. W USA
ta sama ilość gazu łupkowego kosztuje 
dolarów. USA już dawno postawiły na gaz
łupkowy, a Europa kombinuje, jak zakazać
jego wydobycia. UE chce odejść od węgla
kamiennego, brunatnego, zakazać gazu
łupkowego i wytwarzać energię z wiatru,
słońca i masy zielonej. Czasem mam wrażenie, że zbyt dużej grupie polityków mózgi
zamieniły się w marmoladę, robią bowiem
wszystko, abyśmy nie mieli nic, co by nam
dało bezpieczeństwo energetyczne. Owszem, można funkcjonować dobrze nawet
bez zasobów, ale wtedy trzeba mieć albo
armadę lotniskowców na całym świecie,
albo wielką pokorę. Natomiast Unia nie
ma ani lotniskowców, ani pokory.
X Mówił pan, że zgodnie z traktatem lizbońskim mamy prawo do własnego miksu energetycznego. Dlaczego jest tak,
że mimo traktatowych gwarancji wystarczy jakieś widzimisię grupy unijnych urzędników, a wymiękają przed
nimi przedstawiciele rządów, w tym rządu polskiego. To oznacza, że mamy jakąś pokorę.
– Proszę zwrócić uwagę, że od pewnego czasu Polska upomina się o prawo
do decydowania o rodzaju energetyki i paliwach, z jakich energetyka korzysta. Robimy postępy. Ale co z tego, skoro Unia nie
robi postępów? Nasz rząd powinien konsekwentnie zmuszać urzędników UE, aby
zaczęli korzystać z wiedzy, a nie z ideologii.
Trzeba mówić do znudzenia o ograniczaniu
emisji dwutlenku węgla dzięki podnoszeniu
sprawności bloków węglowych i wykorzystaniu nowoczesnych technologii węglowych.
Na III Europejskich Dniach Węgla mówili
o tym między innymi Japończycy. Czasem
nachodzą mnie jednak czarne myśli – wówczas boję się, że rząd i europarlamentarzyści
wywalczą dla węgla dobre rozwiązania, ale
wszystko padnie, bo nasze górnictwo okaże się niewydolne. Walka o polski węgiel
ma sens tylko wtedy, gdy nasze kopalnie
będą konkurencyjne – w przeciwnym razie stworzymy idealne warunki dla kopalń
rosyjskich, australijskich, afrykańskich
i Bóg raczy wiedzieć jakich jeszcze. Można
poradzić sobie z terrorem ortodoksyjnych
ekologów, ale nie da się funkcjonować, jeżeli
nie ulegnie się terrorowi ekonomii.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
świątecznych wzruszeń
w gronie najbliższych
oraz pomyślności,
zdrowia i szczęścia
w nadchodzącym 2013 roku
życzą
Pracownikom i ich Rodzinom
Zarząd i Rada Nadzorcza
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
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JSW   Z S  

11 grudnia uczniowie i opiekunowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju przekazali na ręce
prezesa JSW SA Jarosława Zagórowskiego Krzyż Kawalerski Orderu Wynalazczości. Odznaczenie zostało przyznane spółce
przez Komisję Odznaczeń Belgii ds. Wynalazczości m.in. za wspieranie wdrożeń
i promocję wynalazków, innowacyjności
i wynalazczości.

Odznaczenie zostało przyznane spółce
podczas targów Brussels Innova, które odbywały się w listopadzie tego roku. Na targach,
na których swoje rozwiązania prezentowali
przedstawiciele  krajów świata, byli także obecni wspierani przez JSW uczniowie
z jastrzębskiego technikum. Jury przyznało
im złoty medal z wyróżnieniem w kategorii
Młody Wynalazca za „Elektroniczny System
Komunikacji Osób Niepełnosprawnych
z otoczeniem”.
Jastrzębska Spółka Węglowa od 
roku współpracuje z Zespołem Szkół nr 
i wspiera uzdolnionych uczniów. – Dzięki
wsparciu JSW nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i spełniać swoje
marzenia. Przy okazji realizowane projekty

REKL A M A

pomagają tym najbardziej potrzebującym.
To dlatego współpracujemy między innymi
z fundacją Anny Dymnej – mówi wicedyrektor szkoły Krzysztof Smyczek. – Mamy
nadzieję na dalszą owocną współpracę, która
przynosi obopólną korzyść zarówno szkole,
jak i JSW, która jest postrzegana jako mecenas młodych wynalazców z Jastrzębia –
powiedział wicedyrektor szkoły.
JSW, kierując się zasadą społecznej odpowiedzialności biznesu, wspiera inicjatywy
młodych ludzi na rzecz badań innowacyjnych oraz takie, które promują osiągnięcia
naukowe na skalę światową, już od wielu
lat. – Cieszymy się, że możecie się rozwijać,
podróżować po świecie i propagować najlepsze rozwiązania techniki. A że przy okazji
odnosicie tak znakomite sukcesy, to nic tylko
gratulować. My także liczymy na najlepszych specjalistów, bo także górnictwo się
zmienia i wymaga coraz większych kompetencji. Posługujemy się hasłem „Najlepsi
w jednej drużynie JSW” – cieszymy się zatem, że jesteście w tym gronie – powiedział
Jarosław Zagórowski, prezes JSW.
Za młodych wynalazców trzymamy
kciuki!
MAT. PRAS. JSW SA

ARCHIWUM JSW SA

Wsparcie
dla młodych talentów z Jastrzębia

Od lewej: Grzegorz Czornik, wiceprezes ds. handlu JSW, Andrzej Sobczak, kierownik Zespołu
Zatrudnienia i Szkoleń JSW, Andrzej Tor, wiceprezes ds. technicznych JSW, Artur Wojtków, wiceprezes
ds. pracy i polityki społecznej JSW, Jakub Król, tegoroczny absolwent Technikum nr 6, obecnie student
Politechniki Śląskiej, Jerzy Maduzia, dyrektor technikum, Jarosław Zagórowski, prezes JSW, Robert
Kozłowski, wiceprezes ds. ekonomicznych JSW, Krzysztof Smyczek, wicedyrektor technikum oraz
Tomasz Krzysztofik, uczeń IV klasy technikum
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Wyższy Urząd Górniczy w Akademii Muzycznej
Nadzór górniczy zajmuje się nie tylko
kontrolą. Wyższy Urząd Górniczy, czasem
określany mianem górniczej policji, wcale nie
koncentruje się na karaniu. – Nadzór górniczy niezmiennie spełniał przez te wszystkie
lata swoją zasadniczą misję, troszcząc się
o bezpieczeństwo górników, właściwe gospodarowanie złożami kopalin i środowisko
naturalne – mówił w czasie uroczystej Barbórki Piotr Litwa, prezes WUG.

W czasie uroczystości wyróżniający
się pracownicy WUG zostali odznaczeni
odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz medalami jednostek ratownictwa
górniczego. Najlepsi w  roku górnicy i najbezpieczniej pracujące oddziały
zakładów wydobywczych zostały wyróżnione przez kierownictwo WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. W.
Cybulskiego.

Oficjalną część uroczystości zakończyła ceremonia nadania honorowych szpad
górniczych i przyjęcia do starej strzechy.
Nagrody odebrali laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Górnictwo
z Zasadami”, który został ogłoszony z okazji
-lecia nadzoru górniczego. Spotkanie barbórkowe Wyższego Urzędu Górniczego zakończył występ zespołu Marcina Wyrostka.
ST
ARCHIWUM WUG

Msza święta w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła i uroczyste spotkanie
barbórkowe w sali koncertowej Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach zakończyły tegoroczne obchody 90. rocznicy rozpoczęcia działalności
nadzoru górniczego w odrodzonej Polsce,
które były objęte honorowym patronatem
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Najbezpieczniej pracujące oddziały zakładów wydobywczych zostały wyróżnione przez
kierownictwo WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. W. Cybulskiego

Ceremonia nadania honorowych szpad górniczych i przyjęcia do starej strzechy

REKL A M A

Szanowni Państwo,
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy złożyć Wam serdeczne życzenia
wielu radosnych przeżyć, spotkań z bliskimi,
odpoczynku od trosk i wyzwań życia
codziennego, a nowy 2013 rok niech upłynie
pod znakiem pomyślności, sukcesów
oraz spełnienia najskrytszych marzeń...
Zarząd i pracownicy
Węglokoks S.A.
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ARCHIWUM KWK JASMOS

Prezydent na Barbórce
– Potrzebna jest większa doza śląskości
w całej Polsce, bo Polsce jest potrzebna
ta umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością. Kultura pracy, obyczaj i silna
rodzina – te wszystkie wartości, które tutaj
na Śląsku się od pokoleń sprawdzały – mówił prezydent RP Bronisław Komorowski
w czasie uroczystej akademii barbórkowej
w kopalni Jas-Mos.

Spotkanie prezydenta z górnikami miało wyjątkowe znaczenie. Kopalnia Jas-Mos w tym roku obchodziła
jubileusz -lecia, a od nowego roku
wejdzie w skład kopalni zespolonej
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
– Tysiące ludzi w kopalni Jas-Mos odnalazło sens życia. Wymieszanie pracowników
z różnych części Polski dało tu wspaniałą jakość. (...) Za kilka tygodni otworzymy nowy
rozdział naszej jubilatki, wchodząc w skład
kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Wierzę, że ta nowa misja pozwoli
osiągnąć kolejny sukces – mówił Marek
Celmer, dyrektor kopalni Jas-Mos.
– Mamy nowe plany rozwojowe i będziemy przynosić chlubę polskiej gospodarce, bo w pracownikach JSW jest odwaga. Z kryzysem poradzimy sobie sami, ale
potrzebujemy wsparcia rządzących przy
zmianie prawa i unowocześnieniu funkcjonowania niektórych urzędów. Nie możemy

Prezydent RP Bronisław Komorowski był gościem na uroczytej akademii barbórkowej w kopalni Jas-Mos
działać w regulacjach prawnych sprzed 
lat – mówił Jarosław Zagórowski, prezes
JSW SA. Podziękował także związkom

zawodowym. – Nasza przyjaźń jest szorstka,
ale szorstka jest też górnicza praca. Najważniejsze jednak, że się dogadujemy, i to nie

w Warszawie, ale tutaj, w Jastrzębiu – podkreślił prezes JSW.
NA PODSTAWIE MAT. PRAS. JSW SA

B K H W

Firma, która stawia na innowacyjność
Uczestnicy uroczystości oddali cześć
zmarłemu, byłemu wiceministrowi gospodarki i wieloletniemu prezesowi Katowickiego Holdingu Węglowego Eugeniuszowi
ARCHIWUM KHW SA

Przed gmachem Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego górnicza orkiestra
kopalni Wieczorek witała gości zaproszonych na uroczystą akademię barbórkową
Katowickiego Holdingu Węglowego.

Górnicza orkiestra kopalni Wieczorek witała gości zaproszonych na uroczystą akademię barbórkową
Katowickiego Holdingu Węglowego

Wszystkim Pracownikom
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
dużo zdrowia i radości
na Boże Narodzenie i cały rok 2013
życzy
Federacja Związków Zawodowych
Górników JSW SA

Postolskiemu oraz wszystkim górnikom
KHW, którzy zginęli w wypadkach przy
pracy.
– Pragnę podziękować całej załodze
za codzienny trud, za poświęcenie i otwartość, z jaką wykonujecie ten ciężki
i niebezpieczny zawód, za odwagę, z jaką
stawiacie czoła zagrożeniom i wyzwaniom,
wydzierając naturalne skarby ziemi – mówił Roman Łój, prezes KHW. – Katowicki
Holding Węglowy kładzie ogromny nacisk
na innowacyjność i rozwój nowych technik
produkcji. To w kopalni Wieczorek w drugim kwartale przyszłego roku uruchomiony
zostanie podziemny generator zgazowania
węgla. To w kopalni Mysłowice-Wesoła
Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Ministerstwa Środowiska i za środki
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska rozpocznie prace nad wyprzedzającym odmetanowaniem pokładów węgla
otworami z powierzchni. To w kopalni

Wujek uruchomiono instalacje do przerobu odpadów pogórniczych na kruszywa
budowlane. (...) Jesteśmy w stanie zbudować
firmę odporną na zagrożenia wewnętrzne
i zewnętrzne, gwarantującą wszystkim pracownikom bezpieczną i stabilną pracę oraz
godziwe wynagrodzenie – zapewnił prezes.
– Ten przemysł jeszcze przez co najmniej kilkadziesiąt lat będzie dawał zatrudnienie, zarobki, środki na wychowanie
dzieci, a całej Polsce prąd i ciepło – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.
Metropolita katowicki abp Wiktor
Skworc podkreślał wartość wspólnoty pracy
i modlitwy, jaką jest górnicze środowisko.
Akademię uświetniła Żeńska Orkiestra Salonowa KHW pod batutą Grzegorza
Mierzwińskiego i gwiazdy wieczoru: mezzosopranistka Alicja Węgorzewska i tenor
Vincent Schirrmacher.
ST

Gdy nadejdą Święta,
niech nadzieja i radość zastukają
do Waszych drzwi,
a nowy rok 2013 przyniesie
pomyślność i szczęście każdego dnia
Bogdan Marcinkiewicz, europoseł
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ARCHIWUM ZZG JSW SA ZOFIÓWKA

Karczma gwarków
W ostatni piątek listopada trzysta osób bawiło się podczas karczmy piwnej, którą zorganizował Związek Zawodowy Górników
JSW SA Zofiówka.

Zabawa była wyjątkowo udana, gdyż
obowiązywały w jej trakcie zasady tradycyjnego zebrania gwarków. Scenariusz biesiady został opracowany przez organizatorów – uczestnicy zostali podzieleni na dwie
odrębne ławy, które rywalizowały ze sobą,
wykonując pieśni. Muzyczną oprawę imprezy zapewniła Orkiestra Stowarzyszenia
Muzyczno-Kulturalnego Zofiówka. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwało
natomiast Wysokie i w Sprawach Piwnych
Nigdy Nieomylne Prezydium, którego prezesem był Paweł Kołodziej. Piwo – szczodrze
roznoszone przez fuksów – pozwalało przepłukać gardła po gromko wyśpiewywanych
pieśniach, a radosne spotkanie uatrakcyjniły
liczne gry i konkursy.


Wśród zaproszonych gości był m.in. Artur
Wojtków wiceprezes JSW SA (na drugim planie)

Bez prezydium nie ma zabawy. Ktoś musi dowodzić

Sala bawiła się wyśmienicie

Picie piwa to też sztuka

ZZGP R N-W

5 grudnia zarządzeniem burmistrza miasta Nowa Ruda tytuł „Zasłużony dla miasta
Nowa Ruda” otrzymał Związek Zawodowy
Górników w Polsce Regionu Noworudzko-Wałbrzyskiego. Tym samym tytułem został
także uhonorowany przewodniczący związku Edward Śledź.

Rada Miasta przyznaje to wyróżnienie osobom, które są szczególnie aktywne
w działaniach na rzecz społeczności lokalnej, a ich aktywność w sferze społecznej
i kulturalnej oraz działania na rzecz promocji miasta i kultywowania lokalnych tradycji
mają charakter rzeczywisty i trwały.
– Jestem bardzo wdzięczny władzom
miasta, że doceniły mój wieloletni wkład

w działania dla polepszenia funkcjonowania lokalnej społeczności – mówi Edward
Śledź, przewodniczący ZZGwP Regionu
Noworudzko-Wałbrzyskiego. – Najwięcej
radości i poczucia dumy daje mi jednak docenienie zasług związku, którym kieruję.
Rejon Nowej Rudy jest terenem specyficznym. Po tym jak w naszym rejonie padły
kopalnie, nie brakuje tu osób bezrobotnych
lub pracujących za granicą. Wiążą się z tym
różne problemy społeczne. Staramy się być
jednak blisko ludzi i podejmować działania
mające na celu pomoc jak największej grupie
potrzebujących. Dziękuję wszystkim członkom związku, bez których osiągnięcie tego
sukcesu nie byłoby możliwe.


ARCHIWUM NOWY GÓRNIK

Zasłużeni dla Nowej Rudy
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ARCHIWUM NOWY GÓRNIK

Górnicy w Orlim Gnieździe

Górnicy z Boryni upodobali sobie Orle Gniazdo w Szczyrku. Przed zabawą i karczmą piwną tradycyjnie
spotykają się na mszy św.
Wiceprezes JSW SA wręcza szpady wyróżnionym górnikom

W górniczej zabawie organizowanej przez ZZG JSW SA Borynia zawsze uczestniczą kobiety

Karczma Piwna Boryni bez kobiet? Tego już nikt sobie nie wyobraża

Z Z G JSW SA J-M

Uroczystość barbórkowa dla członków ZZG
JSW SA Jas-Mos odbyła się w tym roku tradycyjnie w Centrum Kongresów i Rekreacji
Orle Gniazdo w Szczyrku.

Obchody górniczego święta zapoczątkowała msza św. w intencji wszystkich górników, która została odprawiona w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski przy
akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej KWK Jas-Mos. Następnie wszyscy górnicy oraz zaproszeni goście, wśród których
byli m.in. dyrektor kopalni Marek Celmer,
dyrektor ekonomiczny Jarosław Jędrysik,
przewodniczący FZZG JSW SA Paweł Kołodziej oraz sekretarz FZZG Andrzej Kulig,
udali się do ośrodka, gdzie rozpoczęła się
oficjalna część obchodów barbórkowych.
Po uczczeniu minutą ciszy wszystkich górników, którzy odeszli w tym roku
na wieczną szychtę, głos zabrał przewodniczący Henryk Markiton, po czym kilka
słów powiedzieli także zaproszeni goście.
Kolejnym punktem Barbórki było wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień dla zasłużonych członków związku. Odznaczenie
„Zasłużony dla Górnictwa RP” otrzymali

Damian Holesz i Bogdan Lipina, z kolei
za zasługi dla OPZZ wyróżniono Wiesława
Wojtczaka (złota odznaka) oraz Zbigniewa
Krzempka i Tadeusza Umińskiego (srebrne
odznaki). Odznaką „Zasłużony dla Federacji
ZZG JSW SA” zostali uhonorowani: Tomasz
Burdyl, Zbigniew Krzystała, Zdzisław Lech
oraz Elżbieta Styrnol. Honorowe kordziki
związkowe otrzymali Stanisław Antończyk,
Damian Klos, Jarosław Konopka, Henryk
Olczyk, Grzegorz Tomkiewicz i Tomasz
Urbaczka, natomiast honorowe szpady górnicze Bogdan Cieśla, Zbigniew Cybulski,
Stanisław Dąbrowski, Bogdan Lipina, Marek
Matuszczak, Henryk Miarka, Piotr Popek,
Krzysztof Szefczyk, Grzegorz Tomkiewicz,
Marek Zoremba, Mirosław Żurkowski oraz
Wiesław Źlik.
Po części oficjalnej rozpoczęła się część
biesiadna imprezy, podczas której ucztujących przy kufelku piwa i golonce biesiadników zabawiał znany jako Książę Lipin
Andrzej Potępa wraz z przyjaciółmi. Zabawa była przednia – nie zabrakło śląskich
piosenek, wiców i skeczy. W obchodach tegorocznej Barbórki uczestniczyło  osób.
WR

ARCHIWUM ZZG JSW SA JASMOS

Barbórka w górach

Za pocztem sztandarowym wchodzą uczestnicy Barbórki

Co roczne spotkanie w Szczyrku jest okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych związkowców
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Metan do silników, a nie do atmosfery
Uroczyste otwarcie na terenie kopalni Wieczorek instalacji wykorzystującej metan
do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej poprzedziło Barbórkę KHW SA. Wstęgę
przecięli: Longina Kugiel, prezes Zakładów
Energetyki Cieplnej SA w Katowicach, i Roman Łój, prezes KHW SA.

– Naszym złotym skarbem jest węgiel.
Ale jego eksploatacji towarzyszy metan.
Rocznie ze złóż węgla wydziela się około 
milionów metrów sześciennych tego gazu.
Tylko jedna czwarta jest wykorzystywana.
W pokładach węgla mamy około  mld
metrów sześciennych tego gazu. To więcej
niż w złożach konwencjonalnych. Cieszę się,
że zarządy górniczej i energetycznej spółki zdecydowały się na jego wykorzystanie
do produkcji energii i gratuluję projektu

– mówił prof. Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie
Gospodarki. Budowę nowoczesnej instalacji energetycznej rozpoczęto na początku
 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły
około  mln zł. Były one częściowo (,
mln zł) współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie długoterminowej
pożyczki na preferencyjnych warunkach.
ST
NOWY GÓRNIK

Zlokalizowana na terenie kopalni Wieczorek instalacja ZEC składa się z dwóch
silników gazowych o mocy elektrycznej ,

MW każdy i mocy cieplnej , MW każdy
oraz kotła gazowego o mocy  MW. Paliwo do niej doprowadza gazociąg ze stacji
odmetanowania z kopalni Murcki-Staszic.
W nowej instalacji w ciągu roku będzie spalane ponad  mln m sześć. metanu. Do tej
pory gaz ulatniał się do atmosfery. Teraz jest
wykorzystywany jako paliwo do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. – Dzięki tej
inwestycji ZEC zaoszczędzi rocznie około
, tys. ton węgla kamiennego.

Uroczyste otwarcie instalacji wykorzystującej metan do wytwarzania energii

Prof. Maciej Kaliski (pierwszy z prawej): W pokładach węgla mamy około  mld m metanu

U  K H W

Stopień górniczy
dla dziennikarza
Nowego Górnika
TOMASZ JODŁOWSKI

J EDNO UJĘCIE

Na zdjęciu od lewej: Sławomir Starzyński, Karolina Baca, Monika Krasińska
Ponad sto osób otrzymało w piątek 30 listopada odznaczenia państwowe, medale i stopnie górnicze podczas uroczystości barbórkowej w Katowickim Holdingu
Węglowym.

Wśród wyróżnionych byli także dziennikarze. Stopnie inżynierów górniczych III
stopnia przyznano: Karolinie Bacy z Rzeczpospolitej, Kajetanowi Berezowskiemu
z Trybuny Górniczej, Monice Krasińskiej
z Polskiego Radia Katowice, Sławomirowi Starzyńskiemu z Nowego Górnika.

Gratulując wyróżnionym, Roman Łój, prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, przyznał, że w trudnych czasach
polskiemu górnictwu trzeba życzyć spokoju,
stabilizacji i przychylności ze strony administracji unijnej.
– Węgiel dziś nie jest mile widziany
w Brukseli. Dlatego musimy udowodnić,
że polska gospodarka, której energetyka
oparta jest właśnie o ten surowiec, pokona
wszelkie trudności – przyznał szef KHW.


Węgiel nie do zastąpienia
Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego po wizycie w kopalni Mysłowice-Wesoła powiedziała między innymi: Polskie górnictwo się reformuje, polskie
górnictwo się unowocześnia. Patrzę z nadzieją i optymizmem w przyszłość. Unia Europejska postrzega górnictwo niedobrze, co jest niesłuszne, ponieważ jeszcze przez
wiele lat węgiel będzie źródłem ciepła i energii nie tylko w Polsce, ale także w wielu
innych państwach Europy. Trzeba tylko myśleć, by był to węgiel „czysty”, aby wydobycie było bezpieczne i ekologiczne. To się da zrobić. Mówienie, że z innych źródeł
energii da się uzyskać to samo co z węgla jest nieprawdą, przynajmniej w Polsce.

zdj. Tomasz Rozynek/Arch KWK Mysłowice-Wesoła
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy RAV4 w marcu w Polsce

W marcu 2013 r. w Polsce ma być dostępna nowa wersja Toyoty RAV4

Pierwsza generacja RAV4 zadebiutowała w 1994 roku

Toyota zaprezentowała kolejną generację swojego małego SUV RAV4. Nowy
samochód przy rozstawie osi 265,9 cm
ma 456,9 cm długości, 184,4 cm szerokości i 166,1 cm wysokości. Jest więc dłuższy
o 20,5 cm, szerszy o 3 cm i niższy o 2,5 cm.

zasięg nawet o  proc. Standardowy zasięg
auta to  km.

NA ELEKTRYKĘ
Na salon samochodowy w Los Angeles
BMW przygotowało prototyp elektrycznego miejskiego samochodu, który jest
już gotowy do seryjnej produkcji. BMW
i Concept Coupe ma nadwozie z włókien
węglowych i silnik o mocy  KM, który dysponuje maksymalnym momentem
obrotowym  Nm. Elektryczne BMW
ma długość , cm, szerokość , cm
i wysokość , cm. Rozstaw osi to  cm.
Zespół napędowy może pracować w trzech
trybach: Comfort, Eco Pro i Eco Pro Plus.
Pierwszy z nich zapewnia dynamiczną jazdę, Eco Pro jest skierowane na oszczędność
energii, a Eco Pro Plus pozwala zwiększyć

Na początku  roku Honda wprowadzi do polskiej gamy Civica nowy silnik
– turbodiesla , l i-DTEC. To pierwsza
w Europie jednostka z serii Earth Dreams
Technology. Ma moc  KM i maksymalny moment obrotowy  Nm. Silnik jest
oszczędny, a przy tym emituje tylko  g
dwutlenku węgla na km.
– Głównym założeniem filozofii Earth
Dreams Technology jest uzyskanie dobrych
parametrów ekologicznych przy zachowaniu dynamicznych osiągów, z których słynie
Honda. Ważne jest też, aby nasze samochody dawały kierowcom dużą radość z jazdy
– powiedział Suehiro Hasshi, lider projektu
wszystkich europejskich wersji Hondy Civic,
łącznie z odmianą , l i-DTEC.
Nowy silnik ma aluminiową głowicę
cylindrów i aluminiowy blok. Zastosowano lżejsze tłoki i korbowody, zmniejszono

Elektryczne BMW ma długość 3,96 m

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

BMW GOTOWE

N OWY TURBODIESEL H ONDY

grubość ścian cylindrów. Nowy silnik , l
od budowanego na tej samej linii silnika
, i-DTEC jest o  kg lżejszy. Kolejnym
celem było zmniejszenie wewnętrznego
tarcia mechanicznego. W porównaniu
z jednostką , i-DTEC jest ono mniejsze
o  proc.
Silnik wykorzystuje system wtrysku
Boscha pracujący pod ciśnieniem  barów i turbosprężarkę Garett, której prędkość
obrotowa jest bardzo precyzyjnie sterowana
przez pokładowy system elektroniczny.
Wszystko to przyczynia się nie tylko
do redukcji zużycia paliwa i emisji, ale także
poprawia reakcje silnika zarówno na dodanie, jak i ujęcie gazu, co zapewnia dużą
radość z jazdy. – Obniżyliśmy tarcie wewnętrzne silnika do poziomu osiąganego
przez jednostki benzynowe. To wyjątkowe
dokonanie – mówi Tetsuya Miyake, lider
projektu silnika , l i-DTEC.
W sumie to wyjątkowe dokonanie doprowadziło do uzyskania średniego spalania
na poziomie , l/ km.

MATERIAŁY PRASOWE

Samochody będą oferowane w dwóch
wersjach – z napędem na przednią oś lub
na obie. W tym drugim przypadku będziemy mieli do czynienia z ciekawym
rozwiązaniem oferującym napęd do jazdy
po asfaltach (Sport – napędzane są wszystkie koła, ale rozkład napędu jest zależny
od warunków atmosferycznych), do jazdy
w terenie (Lock, w którym napęd jest stale dzielony między osie po połowie) oraz
Auto, w którym napędzane są przednie
koła, a w razie potrzeby tylna oś jest dołączana automatycznie. W gamie jednostek
napędowych znajdą się dwa silniki wysokoprężne – dwulitrowy o mocy  KM
oraz stupięćdziesięciokonny o pojemności
, l, a także dwulitrowy silnik benzynowy
dysponujący mocą  KM.

Pierwsza generacja tego samochodu pojawiła się na rynku w  roku, właściwie
tworząc podstawy tego tak popularnego
dziś segmentu aut. Najnowsza generacja
zadebiutuje w polskich salonach w dniach
– marca przyszłego roku.

Nowa jednostka silnikowa Hondy z serii Earth Dreams Technology
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Wielka
miłość
Kamila od lat miała jedno marzenie – zakochać się bez pamięci.
Ze względu na wygląd, który starała się maskować workowatymi
ubraniami, niezamożną rodzinę, z której pochodziła, i ogromną
nieśmiałość nigdy nie miała chłopaka. Nigdy nie dostała walentynkowej kartki czy niespodziewanego mikołajkowego prezentu.
Z zazdrością patrzyła na klasowe koleżanki, które przeżywały swoje
wielkie miłości i z którymi bezwstydnie obnosiły się wśród znajomych.
Zazdrościła im nawet tych zawiedzionych miłości, którym od późnej
podstawówki towarzyszyły całonocne dziewczęce spotkania, gdy
wypłakiwano oczy, rzucano klątwy i zużywano tony chusteczek.
Kamila kilka razy – zaproszona raczej przez przypadek – znalazła
się na takiej babskiej posiadówce i marzyła o tym, żeby takie emocje
towarzyszyły jej choć przez chwilę. Nie umiała jednak ani schudnąć,
ani zmienić się na tyle, żeby przestać być wyrzutkiem klasowym
i szkolnym pośmiewiskiem. Wpadła jednak na pomysł, który miał
podnieść jej atrakcyjność w oczach kolegów. Tuż po feriach, które tradycyjnie spędzała u ciotki w Krakowie, oznajmiła wszystkim,
że jest szczęśliwie zakochana. Robert, o którym miała przez kolejne tygodnie ciągle paplać, był wysokim brunetem, pięć lat od niej
starszym studentem uniwersytetu. Uprawiał hokej i koszykówkę,
miał wielu kolegów i – jak twierdziła – stracił dla niej głowę. No
i najważniejsze – był w dużej mierze wymyślony. Choć opisywany
przez Kamilę chłopak rzeczywiście istniał, to nie była ona pewna,
czy przynajmniej część z tych rzeczy jest prawdziwa. Owszem, przez
całe ferie u ciotki codziennie go obserwowała – mieszkał z rodzicami
w dużym domu znajdującym się vis-à-vis domu siostry matki Kamili.
Sporo czytał, czasem ćwiczył ze sztangami, codziennie biegał i robił
pompki, prawie każdego wieczora wychodził, pewnie na imprezy,
i wracał chwiejnym krokiem mocno po północy. Fajnie, sportowo
i modnie się ubierał. Pewnie nigdy nie dowiedziałby się o istnieniu
Kamili, gdyby nie to, że dziewczyna słabo się uczyła i jej ciotka wpadła
na pomysł, by w czasie gdy nie ma nic do roboty, nadrobiła zaległości
z matematyki, fizyki i chemii. Za niewielkie pieniądze Robert miał jej
udzielać korepetycji, które opłaciła ciotka.
Sam z siebie Robert pewnie nigdy nie odezwałby się do Kamili –
w rzeczywistości nigdy też by się w niej nie zakochał, bo także widział
w niej pryszczatą, mocno przy kości, a przede wszystkim – niewiarygodnie nieinteresującą, uzależnioną od głupich seriali i cukierkowych
piosenkarek dla idiotek małolatę. Dlatego też Kamila wiedziała, że jej
kłamstwo serwowane koleżankom ma krótkie nóżki – i musi je jak
najszybciej skończyć, żeby móc później publicznie rozpaczać po swojej
zawiedzionej miłości. Jednak, wbrew temu, czego się obawiała, koleżanki łatwo łyknęły ściemę i oczekiwały na kolejne części telenoweli,
które im serwowała. Pech chciał, że dwa miesiące później starszy
brat jednej z jej klasowych koleżanek rozpoznał na zdjęciu swojego
kumpla z Krakowa. Rozbawiony odkrył przed wszystkimi stek bzdur,
jakie wymyśliła Kamila, pogrążając ją tym samym na dobre.
Kamila naprawdę wyobrażała sobie ich wspólne romantyczne
spacery, długie zimowe wieczory i ciepłe całonocne rozmowy. Wymyślony związek był dla niej namiastką prawdziwej relacji i nagłe
zakończenie go było prawie tak samo bolesne, jak gdyby był rzeczywisty. Nie trzeba chyba też wspominać o tym, na jakie ośmieszenie się
naraziła. Na szczęście gimnazjum niebawem się skończyło – jednak
ferment kłamstw i łatka kłamczuchy ciągnęły się za Kamilą bez przerwy. Próbując się ratować, ładowała się w kolejne bujdy. Jednocześnie
nie za bardzo mogła liczyć na czyjąkolwiek pomoc. Gdy było już
za późno – rodzice zdecydowali, że musi zainterweniować psycholog,
a ten niebawem skierował ją do psychiatry.
Kamila kolejny raz zmieniła szkołę – tym razem na taką, w której
nikt jej nie znał. Stare krzywdy jednak ciągle wracały do niej jak bumerang – jeśli nawet nie naprawdę, to tak jej się wydawało. Postanowiła,
że rozwiązanie tej sytuacji może być tylko jedno.
Ciało Roberta znaleziono wielokrotnie dźgnięte nożem w niewielkim lasku jakieś  metrów od jego domu. Codziennie, tuż po 
rano, biegał tam i ćwiczył. Narzędzia zbrodni nigdy nie znaleziono,
a mordercy nigdy nie ujęto, mimo że policja zabezpieczyła na śniegu
liczne ślady.
Dwa miesiące później, na polecenie psychiatry, do którego przez
cały czas chodziła, Kamilę umieszczono w zakładzie psychiatrycznym.
Kiedy pogotowie zabierało dziewczynę, była spokojna i uśmiechnięta
– miała z sobą tylko różowy plecak, a w nim sporo pamiątek po swoim
jedynym, udanym związku.


N   

Przedświąteczne rozważania
Mijający rok obfitował w wiele ważnych międzynarodowych imprez sportowych, w których uczestniczyli
reprezentanci Polski. Dwie spośród tych imprez zdecydowanie wysuwają się na czoło. W dodatku jedna
z nich odbyła się w Polsce – mam oczywiście na myśli Euro . Sympatycy futbolu, a także liczna rzesza
pozostałych obywateli naszego kraju liczyła, że impreza przyniesie Polsce wymierne korzyści. Czy tak się
stało? I tak, i nie. Wybudowano cztery funkcjonalne stadiony. Przybyło sporo kilometrów dróg, chociaż
nie tyle, ile planowano. Wątpliwości wzbudza jedynie stadion w Warszawie, który szumnie nazwano narodowym. Budowa tego obiektu znacznie przekroczyła planowane koszty. Złośliwi twierdzą nawet, że za te
same pieniądze można by było wybudować trzy przyzwoite stadiony. Co gorsza jednak – nadal dokłada się
do tego stadionu sporo pieniędzy. Przykładem może być wymienianie niemal bez przerwy murawy stadionu,
która nigdy nie jest odpowiednia. Pieniądze na stadion płyną z ministerstwa sportu, czyli z państwowego
budżetu. Innymi słowy – do tego stadionu dopłacają wszyscy polscy podatnicy. I prawdopodobnie będą
dopłacać w dalszym ciągu.
Tajemnicą jest podobno, że przy budowie było wiele niedomówień i niejasności, by nie powiedzieć – niedoróbek. Jakie były tego przyczyny? Mówi się, że wiele osób ściśle związanych z budową tego obiektu wykazało
się niekompetencją, a nawet niefrasobliwością, stąd opóźnienia w budowie i wzrost kosztów. Równocześnie
osoby te nie poniosły żadnych konsekwencji. Mało tego – pobierały bardzo dobre pensje i otrzymywały w dodatku wysokie premie. Można brutalnie powiedzieć, że Warszawa sprawiła sobie stadion kosztem wszystkich
polskich obywateli.
Obecnie zmieniono kierownictwo obiektu – nie zarządza nim już Narodowe Centrum Sportu. Zarządzanie
przejęła spółka zwana EURO  Polska. Istniała ta spółka przed i w czasie mistrzostw, jednak z jej działalności
nic pozytywnego nie wynikło. Jest więc problem utrzymania stadionu w Warszawie. Uważam, że koszty jego
utrzymania powinno ponosić miasto stołeczne, a nie cały kraj. Nie powinno się również przeznaczać pieniędzy
na ten stadion z Ministerstwa Sportu. Środki, którymi dysponuje ministerstwo, powinny być przeznaczone
na rozwój sportu w całym kraju, szczególnie na rozwój sportu wśród młodzieży.
Wróćmy jednak do ewentualnych korzyści wypływających z organizacji Euro . Społeczeństwo, dzięki
tradycyjnej gościnności, zyskało sympatię obcokrajowców, którzy zjechali do naszego kraju. To dobry owoc
tegorocznych mistrzostw i należy się z tego cieszyć. Natomiast pod względem sportowym – mam na myśli
naszą reprezentację – była to kompletna klapa. W trakcie turnieju ujawniła się po raz kolejny słabość naszego futbolu oraz słabość naszej krajowej myśli szkoleniowej. Impreza nie wniosła żadnego konkretnego
ożywienia do polskiej piłki, wszystko zaczęło się bowiem koncentrować wokół wyborów nowego prezesa
i zarządu PZPN, zaś inne problemy usunięte zostały na dalszy plan. Wybrano nowego prezesa, którym
został Zbigniew Boniek. Zmienił się też znacznie skład zarządu PZPN. Zbigniew Boniek zaczął wyjaśniać
(czyścić) bałagan w futbolowej centrali. Zajął się m.in. przebiegiem przetargu na budowę nowej siedziby
PZPN, a także kosztowną decyzją o zdjęciu orzełka z reprezentacyjnych ubiorów oraz przyznawaniem
licencji poszczególnym klubom. Przewietrzenie piłkarskiej centrali jest ze wszech miar wskazane. Równocześnie najwyższy już czas na opracowanie sensownego planu szkoleniowego, który pomoże podnieść
poziom naszego krajowego futbolu. W przeciwnym wypadku nadal będziemy się emocjonować meczami
Realu Madryt, FC Barcelony, Manchesteru United, Borussii Dortmund i innych zespołów, a na grę naszych
drużyn będziemy psioczyć.
Nie umilkły jeszcze gorące dyskusje po nieudanym starcie naszej futbolowej reprezentacji, a sympatycy
sportu zaczęli słuchać wieści napływających z Londynu, gdzie odbywały się letnie igrzyska olimpijskie. Do stolicy Wielkiej Brytanii wyjechała liczna grupa polskich sportowców – ponad  zawodniczek i zawodników
oraz trenerów, nie licząc tzw. osób towarzyszących. Przed wyjazdem apetyty medalowe były spore. Szefostwo
naszego sportu i przedstawiciele poszczególnych związków zapowiadali, że nie będzie źle, że polscy sportowcy
będą widoczni na olimpijskich arenach i liczyć się będą w rywalizacji o medale. Optymiści mówili nawet o –
medalach, w tym – złotych krążkach. No cóż, kibice lubią marzyć. Londyńska rzeczywistość okazała się
całkiem inna – w miarę trwania olimpijskiej rywalizacji optymiści kręcili z niesmakiem głowami po kolejnych
nieudanych występach naszych reprezentantów.
W sumie polska ekipa zdobyła zaledwie  medali, w tym  złote,  srebrne i  brązowych. W klasyfikacji
medalowej Polska uplasowała się na . miejscu razem z Azerbejdżanem. Przypomnijmy nazwiska naszych
medalistów. Medale złote zdobyli: Tomasz Majewski w pchnięciu kulą (podobnie jak w Pekinie w  r.),
Adrian Zieliński w podnoszeniu ciężarów w wadze do  kg (co było niespodzianką). Medale srebrne zdobyli:
Sylwia Bogucka w strzelaniu z karabinka pneumatycznego na  m i Anita Włodarczyk w rzucie młotem.
Z kolei medale brązowe wywalczyli: Julia Michalska i Magdalena Fularczyk w wioślarstwie w dwójce podwójnej, Damian Janikowski w zapasach w stylu klasycznym w kategorii do  kg, Bartłomiej Bonk w podnoszeniu
ciężarów w wadze do  kg (także ten wynik można uznać za niespodziankę), Przemysław Marczyński w żeglarstwie w klasie RS:X, Zofia Klepacka-Noceti w żeglarstwie w klasie RS:X oraz Beata Mikołajczyk i Karolina
Naja w dwójce kajakowej na  m.
Przypomniałem nazwiska medalistów celowo, ponieważ uratowali (częściowo) opinię o polskim sporcie.
Równocześnie przeszli oni do historii sportu i powiększyli grono naszych medalistów olimpijskich.
Nie udało się tego dokonać innym naszym sportowcom, na których liczyli sympatycy sportu w Polsce – mam
na myśli przede wszystkim drużynę siatkarzy. Mieli wyśmienity sezon, w końcu wygrali pewnie Ligę Światową.
Polscy siatkarze zaliczani byli do głównych kandydatów do medali. Niestety, znaleźli się poza strefą medalową.
W trakcie turnieju coś się zacięło w dobrze funkcjonującym kolektywie.
Zawiodła również szermiercza ekipa. Od  roku nasi szermierze zawsze wracali z igrzysk z co najmniej
jednym medalem. Z Londynu wrócili z pustymi rękami. Trzeba jednak zaznaczyć, że od lat nasza szermierka
wiele straciła ze swojego blasku. Zawodniczki i zawodnicy nie odnoszą liczących się zwycięstw w turniejach
międzynarodowych, dotyczy to także młodzieży. Można wyciągnąć wniosek, że plany szkoleniowe opracowywane przez Polski Związek Szermierczy są mało skuteczne. Można by jeszcze wymienić kilka innych nazwisk
zawodników, którzy w Londynie nie pokazali się z dobrej strony.
Po igrzyskach w Londynie pozostał pewien niesmak. Udział w imprezie naszych reprezentantów pokazał,
że polski sport znalazł się na ostrym wirażu, z którego nie może się wydostać. Mamy kilku, może kilkunastu
sportowców, którzy są w stanie podjąć rywalizację ze światową czołówką, nie mamy jednak dobrego zaplecza w postaci młodych zawodników, którzy mogą w najbliższym czasie skutecznie bronić barw narodowych
w międzynarodowych imprezach.
Kończąc te przedświąteczne rozważania, dodam, że kończący się rok nie był najlepszy w historii polskiego
sportu. Można mieć nadzieję, że działacze, trenerzy i zawodnicy wyciągnęli właściwe wnioski, które przyczynią
się do uzyskiwania lepszych rezultatów w międzynarodowej konfrontacji.
HENRYK MARZEC
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INFLACJA W LISTOPADZIE WYNIOSŁA ,, PROC. ROK DO ROKU, A PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWA WZROSŁA O , PROC .
W UJĘCIU ROCZNYM – PROGNOZUJĄ DLA
PAP ANALITYCY MINISTERSTWA GOSPODARKI. Niższy wskaźnik może wynikać
z wolniejszego tempa wzrostu cen żywności
oraz spadku cen paliw. Ceny towarów i usług
konsumpcyjnych w październiku wzrosły
o , proc. w stosunku do października 
roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o , proc. Natomiast
produkcja przemysłowa w październiku
wzrosła o , proc. rok do roku, po spadku
o , proc. we wrześniu, a w porównaniu
z poprzednim miesiącem wzrosła o , proc.
POLSKA ZNALAZŁA SIĘ NA TRZECIM MIEJSCU NA ŚWIECIE POD WZGLĘDEM WARTOŚCI
BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH ORAZ
LICZBY TWORZONYCH ETATÓW W LATACH

–. Ustępujemy jedynie Indiom
oraz Malezji. W tych krajach usługi biznesowe rozwijane są już od  lat i np. w Indiach
przynoszą jedną czwartą całego eksportu.
Polska jest uznawana za wiodącą w Europie i na świecie lokalizację dla inwestycji
w usługi, na co składają się takie czynniki,
jak dostępność wykwalifikowanych kadr,
strategiczne położenie geograficzne, rozwijająca się infrastruktura oraz dostępność
nowoczesnej powierzchni biurowej. Liderem
w zatrudnieniu jest Kraków. W końcu ubiegłego roku liczba pracowników sektora usług
biznesowych sięgała tu , tys., na drugim
miejscu znajduje się Warszawa – , tys.,
w aglomeracji katowickiej zatrudnionych
jest , tys. W ciągu ostatnich trzech lat
łączne zatrudnienie w centrach usług na terenie Śląska zwiększyło się o prawie  proc.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru brzmi: „ŚWIĘTO GÓRNIKÓW”. Nagrodę wylosował: GRZEGORZ WILK Z KATOWIC.

C HIŃCZYCY POSIADAJĄ NAJWIĘKSZE
NA ŚWIECIE INDYWIDUALNE OSZCZĘDNOŚCI. Każdy obywatel tego kraju przeciętnie oszczędza  proc. swoich dochodów,
podczas gdy średnia światowa jest poniżej
 proc. Chińczycy oszczędzają przede
wszystkim na mieszkanie, które stanowi
największy wydatek życiowy rodziny. Takie
działanie jest związane z nawykiem i koniecznością, ponieważ mieszkańcy są przypisani do ich miejsc urodzenia. Przybysze
z prowincji zmuszeni są do załatwiania
wszelkich formalności urzędowych w miejscu oficjalnego zameldowania. Nie obejmuje
ich opieka socjalna, lekarska i system edukacji wielkich miast. W związku z tym ich
koszty utrzymania w metropoliach są dużo
wyższe od urodzonych na miejscu. Eksperci
uważają, że jest to podstawowa przyczyna
słabego rozwoju wewnętrznego Chin.

Nowości filatelistyczne
D W U T Y G O D N I K

Czas świąteczno-noworocznych życzeń…
Dorocznym zwyczajem przed świętami Bożego Narodzenia Poczta Polska
wprowadza do obiegu zdobiące naszą korespondencję znaczki. W tym roku wyemitowano dwa znaczki: jeden oznaczony literą
A (o wartości , zł), na którego błękitnym
tle przedstawiono dwa uskrzydlone aniołki
zmierzające do Betlejem na Gwieździe Betlejemskiej. Na drugim znaczku o nominale
, zł te same aniołki, tym razem na czerwonym tle, obładowane są symbolicznymi
upominkami – zabawkami i książkami.
Znaczki, których projektantką jest artystka

graficzka Agnieszka Sobczyńska, wydrukowane zostały techniką rotograwiurową
na papierze fluorescencyjnym w nakładach
 milionów sztuk oraz , miliona sztuk.

Setna rocznica urodzin
Jerzego Turowicza
 grudnia  roku urodził się w Krakowie i tamże zmarł  stycznia  r.
redaktor, publicysta i wybitny działacz
katolicki Jerzy Turowicz. Zasłużenie jego
setną rocznicę urodzin Poczta Polska upamiętnia okolicznościowym znaczkiem
o nominale , zł, który na ilustrowanej

jego portretem kopercie pierwszego dnia
obiegu opieczętowany został datownikiem
FDC stosowanym oczywiście w Urzędzie
Pocztowym Kraków .
Z okazji setnej rocznicy urodzin godzi się przypomnieć, że w latach –
i od  r. Jerzy Turowicz był redaktorem
naczelnym Tygodnika Powszechnego. Z kolei od  r. współpracował z miesięcznikiem Znak, a w latach – był prezesem
Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak.
Od  r. przewodniczył Radzie Fundacji
Stefana Batorego. Uczestniczył w obradach
Okrągłego Stołu. Był także kawalerem Orderu Orła Białego.
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