
Temat na czasie

Europoseł, Bogdan 
Marcinkiewicz 
o ETS-ie: 
Nie można 
zmuszać do 
biegu konia, 
który upadł.
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Trzeba pogodzić 
tradycję 
z innowacyjnością
Waldemar Mróz, wi-
ceprezes KHW SA: 
Holding nie tylko 
będzie mógł wydoby-
wać energię, ale także 
wykorzystać złoża, 
do których dostęp 
z powodów technicz-
nych jest niemożliwy 
albo wyjątkowo ryzykowny dla 
górników.
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Młodość nas ciśnie
Paweł Kołodziej, 
pr ze wo dnicz ąc y 
FZZG JSW SA: Czy 
mam być za tym, 
żeby nie podnosić 
wieku emerytalnego 
i jednocześnie za tym, 
żeby ludzie pracowali 
do kresu swoich sił?

Chicago 
Auto Show

Informacje motoryzacyjne
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Górnictwo węGla kamienneGo. Jak przeżyć w dobrej kondycji?

Nie tracić rynku 
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JSW systematycznie obniża koszty. Dzięki porozumieniu ze związkami zawodowymi spółka nie będzie 
musiała zapewniać węgla najmłodszym pracownikom po przejściu na emeryturę – W tym roku 

jeszcze nie będzie widocznych efektów, jednak od przyszłego roku niemal 1,4-miliardowa pula rezerw 
tworzonych na węgiel emerycki nie będzie się już powiększać – zapowiada Jarosław Zagórowski, prezes 

JSW SA. Zmiany w organizacji pracy i inwestycje w grupie kapitałowej warte ok. 1,8 miliarda złotych 
to priorytety dla zarządu firmy. Kompania Węglowa będzie budować kopalnię i elektrownię. Katowicki 

Holding Węglowy chce wykorzystać gaz z odmetanowania złóż i z podziemnego zgazowania węgla.
więcej na s. 4, 5, 6-7

Zmiany w radach 
nadzorczych JSW 
i KW

Prof. Andrzej karbownik 
wszedł w skład rady Nadzorczej 
Jastrzębskiej spółki węglowej. 
Prof. marian turek został no-
wym przewodniczącym rady 
Nadzorczej kompanii węglo-
wej. Zastąpił na tym stanowisku 
macieja kaliskiego, który został 
odwołany z rady. Z rady nadzor-
czej spółki odszedł również mi-
rosław Pawełczyk, który złożył 
rezygnację. w zamian powołano 
dwóch nowych członków rady, 
są to prof. marek Bryx, prorektor 
ds. zarządzania w warszawskiej 
szkole Głównej Handlowej (sGH) 
oraz Jarosław Bełdowski.
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Politycy Prawa i Sprawiedliwości chyba już od pół roku 
mówią o profesorze Piotrze Glińskim „premier”. Poli-
tykom tej partii nie dziwię się, bo nie raz udowodnili, 
że używają złych słów do opisywania rzeczywistości. 

N atomiast dziwię się panu profesorowi, że z miną 
pokerzysty łyka te słowa i dodatkowo puszy się, 
zamiast stanowczo oświadczyć, że żadnym pre-

mierem nie jest. Zamiast tego zdarzyło się panu profeso-
rowi pouczać media, jak bardzo ważną misję powierzyła 
mu partia, jak bardzo przez tę misję jest umocowany 
konstytucyjnie i jak bardzo poważnie w związku z tym 
powinien być traktowany. Pan profesor chyba był ła-
skaw przeczytać Konstytucję RP zbyt pobieżnie, a może 
nawet zbytnio ją podkoloryzować. Dopiero kilkanaście 
dni minęło od złożenia przez prezesa PiS Jarosława Ka-
czyńskiego wraz z posłami klubu PiS u marszałek Sejmu 
Ewy Kopacz wniosku o konstruktywne wotum nieufności 
wobec rządu Donalda Tuska. Kandydatem PiS na premie-
ra jest prof. Piotr Gliński. Ponieważ nie ma najmniejsze-
go powodu, aby kandydata na posła tytułować posłem, 
kandydata na papieża tytułować papieżem, kandydata 
na rektora tytułować rektorem, kandydata na mistrza 
kuchni tytułować mistrzem kuchni, to – przez analogię – 
nie ma także powodu kandydata na premiera zgłoszonego 
przez PiS tytułować premierem. Nie było takiego powodu 
także miesiąc temu ani trzy miesiące temu. Fakt, że ktoś 
grozi urzędującemu premierowi, iż zastąpi go na tym 
stanowisku, nie oznacza, że należy mu się tytuł premiera.

Tytuł premiera nie może także przysługiwać za to, 
że jeden z fachowców doradzających panu profesorowi 
zaproponował, aby na każde dziecko do osiągnięcia 
pełnoletności wypłacać po tysiąc złotych, a pan pro-
fesor, zachwycony pomysłem, dopiero pod naciskiem 
prostej buchalterii wycofał się z tego rozdawnictwa. 
Wiem, że jedna z moich kuzynek po tym oświadcze-
niu o tysiącu złotych krzyknęła z radością „królu mój 
ty złoty”, ale czy to oznacza, że do pana profesora mamy 
zwracać się teraz Wasza Wysokość?

Pozwalam sobie na uszczypliwość, ponieważ uwa-
żam, że pan profesor Gliński zbyt szybko przyzwyczaił 
się do tytułu premiera. Uważam także, że na tytule 
premiera może się nie skończyć. Do zabrania jest także 
fotel prezydenta. Jeżeli partia Prawo i Sprawiedliwość 
ogłosi, że w najbliższych wyborach prezydenckich 
profesor będzie kandydatem na prezydenta, to trzeba 
będzie zwracać się doń „panie prezydencie”.

Prawo i Sprawiedliwość mniej więcej pół roku 
temu rozpoczęło operację Gliński. Po długim zwlekaniu 
został złożony wniosek, aby profesor zastąpił premiera 
Donalda Tuska. Oczywiście wnioskodawcy zdają sobie 
sprawę, że nie ma szans, aby konstruktywne wotum 
nieufności przeszło. Ale przecież operacja ma się za-
kończyć dopiero wtedy, gdy kandydatem na premie-
ra będzie Jarosław Kaczyński. Tak naprawdę w PiS 
nie ma znaczenia, kto jest kandydatem na premiera, 
bo i tak wiadomo, kto ma nim zostać.

�

Młodość nas ciśnie
W naszych zakładach wiszą plakaty zachęcające 

osoby mające uprawnienia do odejścia 
na emeryturę. Koledzy pytają mnie, co sądzę o tej akcji. 
Odpowiadam, że trzeba rozmawiać. Sytuacja związkowca 
jest niezręczna. Doskonale pamiętam naszą batalię 
przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego. Teraz trwa 
przepychanka o emerytury górnicze – rząd chce, aby 
część górników pracowała dłużej niż 25 lat. Czy mam 
być za tym, żeby nie podnosić wieku emerytalnego 
i jednocześnie za tym, żeby ludzie pracowali do kresu 
swoich sił? Wiem, że nastały czasy, w których za szczyt 
patriotyzmu można uznać jak najdłuższą pracę i jak 
najkrótszy czas pobierania emerytury, ale takimi hasłami 
nie rozwiążemy problemu. Faktem jest, że młodzi czekają 
na pracę. 

Gdyby JSW chciała przyjąć wszystkich chętnych, 
to z dnia na dzień moglibyśmy podwoić stan załogi. 

W kadrach leży około 20 000 podań o pracę. Uprawnienia 
emerytalne ma 1200 osób i będzie ich przybywać. 
Możliwe, że wkrótce dojdzie do sytuacji, w której 
10 proc. załogi będzie mieć uprawnienia emerytalne. 
Na chłopski rozum jest to sytuacja nienormalna, ale 
tylko na tak zwany chłopski rozum. Nikt nie może 
zmusić pracownika do odejścia na emeryturę. Skoro 
nie można zmusić, to co robić? Uważam, że pierwszy 
krok został zrobiony. Czekam na kolejny. Zdaję sobie 
sprawę, że bez względu na to, jak bardzo związki nie 
chcą się tym zajmować, w jakiś sposób zostaniemy 
„ubrani” w szukanie rozwiązania. Obserwuję, jak wielkie 
ciśnienie panuje w grupie młodszych pracowników. 
Bujają się na dotychczasowych stanowiskach i czekają 
na awans. Mam okazję wysłuchiwać złośliwości na temat 
„leśnych dziadków”, którzy biorą kasę i nic nie robią. 
Oczywiście, takie gadanie jest niepoprawne politycznie, 
tak samo niepoprawne, jak nazywanie Roma Cyganem, 
Afroamerykanina Murzynem, a geja pedałem. Niestety, 
samą poprawnością polityczną nie rozwiążemy problemu, 
możemy za to doprowadzić do jego eskalacji. Co będzie, 
jeżeli osoby z uprawnieniami do emerytury będą stanowić 
na przykład 10 proc. załogi? Co zrobimy, jeżeli z miesiąca 
na miesiąc 10 proc. załogi zachce skorzystać z przywileju 
emerytalnego? Najważniejsze, aby rozwiązać ten problem 
bez walki między „młodymi” a „starymi”, bo konflikt 
pokoleniowy nie prowadzi do niczego dobrego.

Nie wiem, czy w JSW jest ktoś, kto mógłby powiedzieć, 
że nie martwi się o to, gdzie będą pracować jego 

dzieci. W Jastrzębiu-Zdroju i okolicznych miejscowościach 
mieszka 200 tysięcy osób. Od naszej firmy zależy los tych 
ludzi, bo jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio niemal 
wszyscy utrzymują się dzięki JSW. Szanowni Czytelnicy, 
tak naprawdę dusimy się we własnym sosie. Gdybyśmy 
byli bogatszym społeczeństwem, pewnie byłoby nas stać 
na to, aby przyklasnąć inicjatywie Komisji Europejskiej, 
która chciałaby zobowiązać państwa UE do zapewnienia 
pracy wszystkim osobom poniżej 25 lat, które szukają 
zatrudnienia.

Według tych propozycji państwa członkowskie 
musiałyby zapewnić młodym osobom miejsce 

pracy albo praktyki zawodowej w ciągu czterech 
miesięcy po ukończeniu przez nie nauki w szkole czy 
na uczelni albo w sytuacji utraty poprzedniej pracy. 
Pomysł jest do bólu poprawny politycznie. Problem 
polega na tym, że nawet jeżeli KE coś takiego zatwierdzi, 
nie będzie żadnych kar dla państw, które nie zastosują 
się do tego zalecenia. Jaki stąd wniosek? Jeżeli nie stać 
nas na podręcznikową poprawność polityczną, musimy 
zacząć rozmawiać. Młodość nas ciśnie.

�

Redakcja Nowego Górnika zwróciła mi uwagę, że jestem 
monotematyczny. Od długiego czasu koncentruję się 
na tym, żeby pisać, jak bardzo źle jest w Polsce, jak bar-
dzo rząd zaniedbuje gospodarkę i politykę społeczną. 
Na swoje usprawiedliwienie mogę jedynie powiedzieć, 
że moja monotematyczność jest spowodowana konse-
kwencją rządzących – ja po prostu boję się strachu, który 
coraz częściej nam towarzyszy. Każdy oficjalny komuni-
kat Głównego Urzędu Statystycznego to złe informacje.

C oraz więcej serwisów informacyjnych w radiu 
i telewizji zaczyna się od informacji o złych zda-
rzeniach z udziałem młodych ludzi. Coraz czę-

ściej eksperci mówią o braku perspektyw dla młodego 
pokolenia i o strachu, jaki przeżywają ci ludzie. Boję 
się ich strachu, bo jestem z pokolenia, które doskonale 
pamięta, jak rodziła się rewolucja, dzięki której żyjemy 
w wolnej Polsce. Pamiętam strach i brak perspektyw 
na lepsze życie. Właśnie dlatego strajkowaliśmy w  
roku i w  roku. Nie przerażała nas władza ab-
solutna, oddziały ZOMO i szykany – wiedzieliśmy, 
że dłużej nie wytrzymamy, było nam wszystko jedno. 
Nie chciałbym, żeby młodemu pokoleniu, które wkra-
cza w życie, było wszystko jedno ze strachu. Tylko 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej leży   podań 
o pracę. To oznacza, że   osób, które żyją w po-
bliżu nas, boi się przyszłości. W szufladach JSW leży 
  strachów! Przeraża mnie taka liczba strachów. 
Ciekaw jestem, jak długo trzeba byłoby szukać w na-
szym regionie absolwentki porządnej szkoły czy uczelni 
wyższej, która powiedziałaby, że znalazła dobrą pracę. 
Obawiam się, że ze świecą można szukać takiej, która 
powiedziałaby, że znalazła jakiekolwiek stałe zajęcie. 
JSW jest jedynym pracodawcą w naszym regionie. 
Owszem, są firmy i firemki, ale trudno marzyć w nich 
o karierze zapewniającej stabilną przyszłość.

W naszych kopalniach wiszą plakaty zachęca-
jące pracowników z uprawnieniami emerytalnymi 

do przejścia na emeryturę. Na początku pomyślałem, 
że ludzie będą oburzeni. Jednak nie są – bardziej ich 
oburza, że od ponad  lat w Jastrzębiu-Zdroju nie 
powstają nowe miejsca pracy dla kobiet. Jedynymi 
poważnymi pracodawcami są górnictwo i zakłady po-
wiązane z górnictwem. Jastrzębie wyludnia się. Młodzi 
uciekają do Gliwic, Krakowa, Warszawy i za granicę. 
Mężczyźni, jeżeli mają szczęście, mogą być górnikami, 
jeśli go nie mają, są bezrobotni. Liczba skończonych 
fakultetów nie ma znaczenia. Nikt nie traktuje poważ-
nie problemów społecznych regionu jastrzębskiego, 
bo jesteśmy w czołówce miast polskich, w których 
najlepiej się zarabia. Statystyczny dobrobyt działa 
na naszą niekorzyść. Ciekawy jestem, kiedy osoby 
o nas decydujące zorientują się, że statystyka różni 
się od rzeczywistości.

W podobnym błogostanie tkwiła przez lata Euro-
pa. Nagle okazało się, że bezrobocie wśród młodych 
jest powszechne, że najpoważniejsi politycy europejscy 
zaczęli mówić o straconym pokoleniu. W krajach Unii 
Europejskiej , mln ludzi poniżej . roku życia nie 
ma ani pracy, ani miejsca praktycznej nauki zawodu 
w jakiejkolwiek formie. Koszty tej sytuacji KE szacuje 
na ponad  mld euro rocznie. To gigantyczne pie-
niądze – mniej więcej dwa razy tyle, ile Polska dosta-
nie z unijnego budżetu na lata –. Ja jednak 
bardziej boję się tego, co może zrodzić się w głowach 
przestraszonych brakiem perspektyw dwudziestopa-
rolatków. Może jestem nudny, ale ja naprawdę boję się 
ich strachu, bo pożywką dla większości pożóg, jakie 
trawiły świat, był strach przed przyszłością.

Zapisałem tyle miejsca tylko po to, aby wyrazić 
nadzieję, że akcja plakatowa w JSW to sygnał, iż za-
czniemy dyskusję o tym, co możemy zrobić, aby cho-
ciaż na naszym podwórku spróbować coś zmienić. Boję 
się tej dyskusji, ale nie można odwracać się plecami 
do rzeczywistości. 
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Boję się strachu

W Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej 
leży 20 000 
podań o pracę. 
To oznacza, że
20 000 osób, które 
żyją w pobliżu 
nas, boi się 
przyszłości. 
W szufl adach 
JSW leży 20 000 
strachów!

Tak naprawdę 
w PiS nie 
ma znaczenia, kto 
jest kandydatem 
na premiera, 
bo i tak wiadomo, 
kto ma nim 
zostać.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

K  

Operacja Gliński

K P K

przewodniczący FZZG JSW SA 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka
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Polska ze względu na posiadane bogate złoża 
węgla kamiennego, miedzi oraz innych su-
rowców mineralnych jest krajem o wielolet-
niej tradycji górniczej. Nasz kraj ma również 
długą tradycję w produkcji maszyn i urządzeń 
dla przemysłu górniczego.

Produkcja maszyn i urządzeń gór-
niczych to dziś potężna gałąź światowej 
gospodarki. Zwiększający się stale popyt 
na węgiel oraz surowce mineralne na świecie 
wymusza nowe inwestycje w górnictwo me-
tali i węgla. Szacuje się, że obroty globalne 
na rynku maszyn i urządzeń dla górnictwa 

(podziemnego i odkrywkowego) to blisko 
 mld USD.

Rynek maszyn i urządzeń górniczych 
zmienił się i unowocześnił w ciągu ostatnich 
– lat i dziś jest typowym sektorem pro-
duktów high-tech działającym na skalę global-
ną. Górnictwo jest obecnie pod stałą presją 
zwiększania bezpieczeństwa pracy i wymagań 
w zakresie ochrony środowiska. W wyniku 
globalnej konkurencji maszyny i urządzenia 
górnicze są coraz bardziej złożone, a do ich 
produkcji stosuje się najnowocześniejsze roz-
wiązania m.in. w zakresie: automatyki, infor-
matyki czy nanotechnologii.

Polskie firmy mają silną, ugruntowaną 
pozycję na rynku światowym. Ocenia się, 
że co dziewiąta maszyna pracująca w górnic-
twie światowym pochodzi z Polski. Udział 
polskiego eksportu w zakresie maszyn dla 
górnictwa to ok.  proc. wartości sprzedaży, 
a w największych grupach kapitałowych to już 
blisko  proc. Eksportowej ekspansji sprzyja 
też komplementarność oferty. W największych 
grupach weszło w praktykę proponowanie 
zagranicznym kontrahentom kompletnego 
wyposażenia frontów wydobywczych, a nawet 
całych kopalń wraz z usługami serwisowymi.

Geografia naszego eksportu obejmuje 
praktycznie cały świat. Oprócz krajów, gdzie 
polscy producenci sprzętu są tradycyjnie 
obecni i mają ugruntowaną pozycję i mar-
kę, rośnie ich zaangażowanie na nowych 
rynkach. Ogromne możliwości dla polskich 
grup kapitałowych (Kopex SA, Famur, Fasing, 
Baumtech) dostrzega się w Chinach, Indiach, 
Wietnamie, Australii i Ameryce Południowej, 

a więc wszędzie tam, gdzie rozwija się wydo-
bycie węgla.

Sektor maszyn i urządzeń górniczych 
jest jedną ze specjalności eksportowych 
Polski. Krajowa Izba Gospodarcza jako li-
der Konsorcjum Górnictwo Polskie w  
roku wygrała przetarg Ministerstwa Gospo-
darki na realizację Branżowego Programu 
Promocji Maszyn i Urządzeń Górniczych: 
Poddziałanie .. – Promocja polskiej go-
spodarki na rynkach międzynarodowych. 
W ramach branżowego programu promocji 
w ciągu trzech lat, tj. od  kwietnia  
do  marca  r., Konsorcjum Górnictwo 
Polskie realizuje szereg międzynarodowych 
imprez targowych oraz misji gospodarczych, 
konferencji i spotkań biznesowych w ramach 
spójnego planu promocji branży i skupionych 
wokół niej przedsiębiorców z możliwością 
uzyskania  proc. dofinansowania na udział 
w wydarzeniach.
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Promują się na świecie
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Targi bC India 2013 w Bombaju

Zapraszamy zainteresowane firmy 
do udziału w najbliższych wydarzeniach 
promocyjnych:
.  Międzynarodowe Targi ARMINERA , 

Buenos Aires, Argentyna, – maja ;
.  Międzynarodowe Targi Ugol Rossi & Mi-

ning, Nowokuźnieck, Rosja, – czerwca 
;

.  Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemy-
słu Energetycznego i Hutniczego Katowice 
, – września ;

.  Międzynarodowe Targi China Coal & Mi-
ning Expo, Pekin, Chiny, – paździer-
nika ;

.  Misja Gospodarcza do Chin – China Coal 
& Mining Expo, Pekin, – października 
. 

Więcej szczegółów o Branżowym 
Programie Promocji Maszyn i Urządzeń 
Górniczych:

www.gornictwopolskie.pl.

Z  

Nabór wniosków do programu trwa!

Amerykanie przystąpili do intensywnych ba-
dań i poszukiwań złóż rud miedzi w Polsce. 
Amarante Investmens Sp. z o.o. z Krakowa, 
której stuprocentowym właścicielem jest 
amerykański inwestor Electrum Group, otrzy-
mała dwie koncesje na poszukiwania złóż rud 
miedzi na terenie monokliny przedsudeckiej. 

SUKCES I NIEPOWODZENIE

Struktura ta była dotąd niejako tradycyjnie 
zarezerwowana dla poszukiwań i eksploatacji 
prowadzonej przez KGHM Polska Miedź SA 
w Lubinie. Firma ta nie zrezygnowała z po-
szukiwań nowych złóż na tym terenie, skupiły 
się one jednak na dwóch obiecujących kierun-
kach. Pierwszy z nich to dalsze poszerzanie 
i udostępnianie złoża na linii Lubin–Głogów. 
Idąc od ZG Lubin w tym kierunku w latach 
siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubie-
głego wieku, udostępniano bogate złoża eks-
ploatowane potem przez ZG Polkowice, ZG 
Rudna, ZG Sieroszowice i znajdujące się ak-
tualnie w budowie ZG Głogów Głęboki. Był to 
kierunek północno-zachodni, zgodny z prze-
biegiem podtrzeciorzędowych wychodni złoża 
rud miedzi. Tu odniesiono sukces. Dalej strefa 
ta ciągnie się w kierunku Niemiec, gdzie pro-
wadzone są wspólne poszukiwania. Na razie 

nie dały one satysfakcjonujących wyników, 
w związku czym KGHM swoje zainteresowa-
nia poszukiwawcze skierował ku USA, Kana-
dzie i Chile. Przeciwny kierunek badań, czyli 
południowo-wschodni, od Lubina w kierunku 
Wrocławia uznano za mało perspektywiczny 
i zrezygnowano z niego, przewidując kolejne 
niepowodzenie.

RUDY MIEDZI WE 
WROCŁAWIU?
Tymczasem kilka miesięcy temu wspo-

mniana amerykańska spółka z Krakowa rozpo-
częła badania właśnie w rejonie samego Wro-
cławia. Wybór ten był poprzedzony długimi 
analizami materiałów archiwalnych i studiów 
geologicznych. Uzasadnieniem dla takiej decy-
zji jest fakt, że te same wychodnie cechsztynu, 
które są początkiem lubińskiego złoża, prze-
chodzą pod południowymi dzielnicami mia-
sta. Oczywiście wierceń badawczych w samym 
mieście wykonać już się nie da, dlatego zapla-
nowano prowadzenie prac badawczych na jego 
peryferiach. Punktem wyjścia było słuszne 
założenie, że jeżeli złoże rud miedzi wystę-
puje w rejonie Lubina, to nie jest to zaledwie 
jeden wyjątek – cała struktura geologiczna 
monokliny przedsudeckiej może mieć podob-
ny charakter, wszak procesy geologiczne mają 

z reguły zasięg nie punktowy, lecz regionalny. 
Pierwsze otwory wiertnicze o głębokości oko-
ło  metrów wykonali w rejonie Wrocławia 
Niemcy, a było to jeszcze przed wojną. Na-
trafili jednak na cechsztyn bezproduktywny. 
Stały się one jednak podstawą do wszystkich 
kolejnych ocen braku złoża rud miedzi na tym 
terenie. Nowoczesna geologia, w której USA 
należy do ścisłej czołówki światowej, stoi na 
stanowisku, że pojedyncze wiercenia to los 
szczęścia. Być może Niemcom zabrakło tego 
szczęścia i nie trafili w złoże – nie oznacza to 
jednak wcale, że go nie ma. Trzeba wykonać 
badania w jakiejś regularnej siatce, aby moż-
na było z większym prawdopodobieństwem 
wypowiedzieć się w tej sprawie. Jedna ame-
rykańska koncesja o powierzchni ok.  km 
kwadratowych znajduje się na północy miasta 
i nosi nazwę Wrocław–Długołęka. Druga, 
o powierzchni ok.  km kwadratowych, 
przylega do południowych granic dzielnicy 
Krzyki we Wrocławiu i nosi nazwę Kobierzyce. 
Pierwsza koncesja wydana została na sześć 
lat, druga na pięć.

DRUGIE ODKRYCIE?
Electrum Group to spółka z Nowego 

Jorku, która angażuje się w  poszukiwa-
nie i eksploatowanie metali szlachetnych 

w różnych częściach świata. Ma ona ogrom-
ne doświadczenie w poszukiwaniu meta-
li szlachetnych, a przede wszystkim złota. 
W ramach Electrum Group działają między 
innymi: Electrum Ltd. – firma, w której po-
siadaniu znajduje się ponad  obszarów w  
krajach na terenie obu Ameryk, Afryki, Azji 
i Europy Wschodniej obejmujących łącznie 
ponad , mln hektarów, Electrum Strategic 
Holdings LLC, która posiada strategiczne 
udziały w Gabriel Resources Ltd., który jest 
właścicielem , proc. projektu na poszu-
kiwanie i wydobycie złota w Rosia Montana 
w Rumunii, Electrum Strategic Resources 
LLC, która posiada znaczny udział w Nova-
Gold Resources Inc., który jest właścicielem 
 proc. udziałów w złożu złota Donlin Creek 
na terenie południowo-zachodniej Alaski. 
Prezesem Electrum Group i  inicjatorem 
przedsięwzięć poszukiwawczych jest Thomas 
Kaplan. Studiował on historię na Oxfordzie, 
gdzie uzyskał doktorat w tej specjalności. 
Odważnym i przedsiębiorczym Ameryka-
nom wypada życzyć w Polsce szczęścia. Inna 
sprawa, że szczęście z reguły sprzyja właśnie 
odważnym. Byłoby to drugie odkrycie złóż 
rud miedzi na terenie monokliny przedsu-
deckiej – równie sensacyjne, jak pierwsze.

ADAM MAKSYMOWICZ

A      P

Drugie odkrycie złóż rud miedzi?
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Komisarz ds. klimatu 
wzięła udział w spotka-
niu Europejskiej Partii 
Ludowej (EPP). Connie 
Hedegaard musiała się 
mocno tłumaczyć z ostat-
nich propozycji legisla-
cyjnych zaproponowa-
nych przez Komisję Europejską. Dotyczyły 
one konieczności zmian w harmonogramie 
handlu prawami do emisji CO2, tzw. backlo-
adingu (wstrzymanie aukcji 900 mln upraw-
nień), z powodu dramatycznie niskich cen 
praw do emisji, które miały być stymulatorem 
rozwoju energetyki odnawialnej.

Polscy posłowie sprzeciwiają się ręczne-
mu sterowaniu cenami, ponieważ jest to nie-
zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami wolne-
go rynku. Zdaniem obecnego na spotkaniu 
posła Bogdana Marcinkiewicza działania KE 
prowadzą jedynie do niezgodnych z prawami 
rynku konsekwencji. Procesy, które usiłuje 
się wprowadzić, są – jego zdaniem – nieryn-
kowe, mało skuteczne i nieprzewidywalne 
w skutkach.

– Wprowadzenie pakietu × w krajach 
Wspólnoty wywołuje bardzo duże zamie-
szanie, zwłaszcza w regionach, w których 
przemysł energochłonny jest podstawą wciąż 
rozwijającej się gospodarki. Zmagamy się 

z poważnymi zagrożeniami i kryzysem 
gospodarczym i gdy wydaje nam się już, 
że mamy koncepcję uzdrowienia sytuacji 
i stabilnego wzrostu, to proponuje nam się 
nowe obciążenia. W dobie kryzysu tym-
czasowe rozwiązania wycofania aukcji nic 
nie zmienią w procesie długoterminowym 
– grzmiał mocno podenerwowany Mar-
cinkiewicz, który stwierdził jednocześnie, 
że obywatele UE nie mogą godzić się na dzia-
łania Komisji Europejskiej ad hoc.

– Polityka ideologiczna nie jest i nie bę-
dzie praktykowana w Parlamencie Europej-
skim – mówił śląski deputowany, który odniósł 
się też do dramatycznej sytuacji w Elektrowni 

Rybnik, której głównym udziałowcem jest 
francuski koncern EDF.

– Chcemy w Polsce, w Elektrowni Ryb-
nik, wymienić stare i mało efektywne tur-
biny na nowoczesne i nisko emisyjne, a za-
rzuca nam się łamanie europejskiego prawa. 
Ciekawe, gdzie będziemy szukać pieniędzy 
na dalsze dotowanie OZE, jeśli odejdzie od nas 
największy sponsor tej inicjatywy Węgiel Ka-
mienny. Podobnie jak wielu posłów odnoszę 
wrażenie, że węgiel, który jest paliwem przy-
szłości na całym świecie, w Europie trakto-
wany jest jak największe zło – dodał Bogdan 
Marcinkiewicz.

 �
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Marcinkiewicz o ETS-ie: Nie można zmuszać do biegu konia, który upadł

Nowa kopalnia Kompanii Węglowej w Lubel-
skiem może zacząć pracę za 11 lat. Za trzy 
miesiące będzie wiadomo, z kim KW rozpocz-
nie budowę nowej elektrowni na terenach 
po dawnej kopalni Czeczott. Obie inwestycje, 
zdaniem zarządu, są długofalowymi działa-
niami antykryzysowymi. KW na bieżąco ra-
cjonalizuje koszty.

– Kryzys jest okazją do poszukiwania no-
wych sposobów na to, jak skutecznie budować 
trwałe podstawy przewagi konkurencyjnej. 
Już we wrześniu ubiegłego roku przyjęliśmy 
program działania antykryzysowego, na ba-
zie którego został opracowany i przyjęty plan 
techniczno-ekonomiczny na rok bieżący. Jest 
on ukierunkowany na racjonalizację kosztów 
działania, zakładających po pierwsze zrów-
noważenie budżetu, a po drugie dostosowu-
jących poziom produkcji do potrzeb rynku 
– mówiła Joanna Strzelec-Łobodzińska. – Po-
równując koszt jednostkowy na tonę, za spra-
wą działań oszczędnościowych i restruktury-
zacyjnych jesteśmy o , proc. tańsi od branży 
ogółem. Jeżeli z kolei dane Kompanii Węglo-
wej porównamy do reszty górnictwa, jesteśmy 
tańsi o , proc.

NA ŚLĄSKU KOPALNIA, 
W LUBELSKIEM KOPALNIA

– W systemie długofalowych działań 
antykryzysowych skupiliśmy się na naszych 
nowych zamierzeniach i najbardziej zna-
czących inwestycjach – kontynuowała pani 
prezes – a więc nowej elektrowni i nowej 
kopalni. Sięgamy po nowe złoża węgla, po-
nieważ chcemy już teraz tworzyć inwestycje, 
które pozwolą nam na skuteczne konkuro-
wanie z najtańszymi producentami. Stąd  
października  r. minister środowiska 
na wniosek Kompanii Węglowej udzielił nam 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
węgla w rejonie Pawłowa. Występujące tam 
złoża charakteryzują się bardzo dobrymi 
parametrami jakościowymi i mało skompli-
kowaną tektoniką, a to oczywiście przekłada 
się na koszty.

Drugą naszą najważniejszą inwestycją jest 
budowa nowego bloku energetycznego. Mamy 
aktualnie zrealizowane feasibility study tego 

przedsięwzięcia, prowadzimy też rozmowy 
z kilkoma inwestorami z Chin i Korei i za oko-
ło trzy miesiące dokonamy ostatecznego wy-
boru inwestora. Mamy raport środowiskowy, 
dokonaliśmy także zakupu niektórych działek, 
porządkując sprawy własnościowe terenu, 
gdzie ma stanąć nowy blok energetyczny. 
Myślę, że gdyby długofalowe działania an-
tykryzysowe zostały zrealizowane wcześniej, 
to nowa elektrownia zredukowałaby zapasy 
węgla na składach Kompanii Węglowej do mi-
nimalnego poziomu.

Reasumując – nasze działania antykry-
zysowe można traktować jako wyprzedzające 
i zapobiegające skutkom kryzysu. Nie możemy 
stać w miejscu. Musimy nadążać za potrzeba-
mi i realizować inwestycje, których oczekuje 
od nas gospodarka. Przyjęta polityka ener-
getyczna kraju daje nam takie możliwości, 
wskazując na węgiel jako nadal podstawowy 
nośnik bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Musimy wyznaczyć nowe cele zarówno bez-
pieczeństwa energetycznego kraju, jak i nowe 
cele dla siebie.

NOWA KOPALNIA

Głównym kierunkiem ekspansji Kom-
panii Węglowej będzie zagłębie lubelskie, 
gdzie spółka planuje budowę nowej kopalni. 
Mówił o tym podczas obrad Marek Uszko, 
wiceprezes zarządu KW SA. – Wybraliśmy 
firmę, która na zlecenie Kompanii Węglowej 
wykona  otworów, ustaliliśmy ich lokalizację 
i uzgodniliśmy z właścicielami nieruchomości 
kwestie techniczne – poinformował Marek 
Uszko. – Oceniamy, że za około  lata będzie-
my dysponowali pełną dokumentację geolo-
giczną, która będzie podstawą do utworzenia 
projektów zagospodarowania złoża i wystąpie-
nia o koncesję na eksploatację – dodał wice-
prezes. – Firma Dalbis wykona  odwiertów 
o głębokości od  do  metrów o łącznej 
długości ponad  kilometrów. Wyniki wierceń 
dadzą podstawy do opracowania dokładnego 
profilu geologicznego złoża. Wykonywanie 
odwiertów rozpocznie się wiosną, najpóźniej 
w kwietniu  r. Prace badawcze potrwają 
maksymalnie dwa lata. Ich wyniki posłużą 
do stworzenia projektów budowy na tym te-
renie kopalni.

Zarys harmonogramu sporządzony 
w oparciu o wstępną koncepcję uzyskania 
pierwszego wydobycia ze ściany wykazuje, 
że inwestycja pochłonie około , mld zł 
w ciągu około  lat. Docelowy model zakła-
da budowę kopalni jednoruchowej z dwoma 
szybami centralnymi i jednym peryferyjnym. 
Wydobycie na poziomie , tys. t/d, tj. ok.  
mln t/rok, prowadzone będzie na bazie dwóch 
wysokowydajnych ścian o długości od –
 m i wybiegach sięgających  m. Ko-
palnia zatrudniać będzie około  osób 
– mówił Marek Uszko.

Według aktualnych informacji geologicz-
nych zakłada się, że szacunkowa wielkość za-
sobów bilansowych węgla wynosi  mln ton, 
z czego  mln stanowią zasoby operatywne, 
czyli nadające się do eksploatacji.

BUDOWA ELEKTROWNI

– Nowa elektrownia o roboczej nazwie 
Czeczott będzie zlokalizowana w miejsco-
wości Wola na Śląsku na terenach KWK Piast 
Ruch II i działkach sąsiadujących. Przyjęte 
założenia to: moc elektrowni do  MW, 
zużycie węgla o kaloryczności poniżej  
MJ/kg od , do , mln ton rocznie – mówił 

podczas sesji Tadeusz Soroka, dyrektor Biura 
Projektów Strategicznych Kompanii.

Nadrzędnymi celami przedsięwzięcia 
są dywersyfikacja działalności Kompanii oraz 
zagwarantowanie sobie zbytu węgla o niskiej 
jakości, który w okresie dekoniunktury go-
spodarczej jest trudno zbywalny, co jest do-
tkliwym obciążeniem organizacyjnym i finan-
sowym dla Kompanii Węglowej.

Wstępne studium wykonalności potwier-
dziło opłacalność projektu budowy nowocze-
snej elektrowni. Dodatkowym argumentem 
podjęcia budowy elektrowni jest również fakt, 
iż Polska nie ma technologicznych i finanso-
wych możliwości nagłej i radykalnej zmiany 
struktury paliwowej w segmencie wytwarzania 
energii w perspektywie krótko- i średnioter-
minowej, tak że będzie miała spore trudności 
w wypełnieniu warunków pakietu klimatycz-
nego w zakresie ograniczania emisji.

Budowa wysokosprawnej elektrowni, oko-
ło  proc. sprawności, która może ograniczyć 
emisję dwutlenku węgla nawet do  proc. 
w stosunku do obecnie funkcjonujących blo-
ków energetycznych, jest w kontekście polityki 
klimatycznej jak najbardziej zasadna.

NA PODSTAWIE: WWW.KWSA.PL/AKTUALNOSCI

Kompania Węglowa w czasie obrad XXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej o działaniach 
łagodzących skutki kryzysu

Nowa elektrownia i nowa kopalnia
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Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes KW: W systemie długofalowych działań antykryzysowych skupiliśmy 
się na naszych nowych zamierzeniach i najbardziej znaczących inwestycjach – na nowej elektrowni i nowej 
kopalni
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W wyjątkowo trudnych warunkach geologicz-
no-górniczych podnoszenie efektywności nie 
daje pożądanych korzyści, dlatego powinni-
śmy zająć się alternatywnym sposobem wy-
dobywania energii zmagazynowanej w po-
kładach węgla należących do Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Odmetanowanie po-
kładów i podziemne zgazowanie węgla to in-
nowacyjne metody, dzięki którym KHW nie 
tylko będzie mógł wydobywać energię, ale 
także wykorzystać złoża, do których dostęp 
z powodów technicznych jest niemożliwy 
albo wyjątkowo ryzykowny dla górników.

Uważam, że przedsię-
wzięcia pozwalające wy-
korzystać węgiel z pokła-
dów, które nie nadają się 
do klasycznej eksplo-
atacji, są szansą na wy-
korzystanie bogactwa, 
jakim obdarzyła nas na-
tura. Budowa małych 
bloków energetycznych o mocy na przykład 
 MW pozwoli stworzyć nowoczesny kom-
pleks energetyczny, dzięki któremu można 
rozwiązać problem ograniczonych możliwo-
ści energetycznych linii przesyłowych. Proszę 
sobie wyobrazić, że na przykład miasto wiel-
kości Mysłowic (około  tys. mieszkańców) 
jest zasilane przez taki blok energetyczny – 
oszczędza się na kosztach przesyłu energii, 
o wiele mniejsze są straty energii związane 
z przesyłaniem jej na znaczne odległości, 
a w dodatku koszty budowy takiej elektrowni 
są mniejsze niż koszt budowy klasycznego 
bloku energetycznego.  milionów złotych 
to koszt budowy instalacji do zgazowania 
węgla i koszt budowy bloku energetyczne-
go. Ponieważ przy okazji zgazowania węgla 
powstaje wysoka temperatura, można wy-
korzystać także energię gorącego powietrza 
i energię z wymienników ciepła. W proce-
sie zgazowania węgla wykorzystuje się dużo 
wody – nie będziemy mieć z tym problemu, 
bo mamy wody kopalniane. W perspekty-
wie możemy wykorzystywać także energię 

geoplutoniczną, czyli energię z wnętrza zie-
mi, którą uzyskujemy z głębokości około  
kilometrów. Dzięki rozwojowi technologii 
wierceń dla potrzeb eksploatacji złóż gazu 
łupkowego wywiercenie tak głębokich otwo-
rów nie jest żadnym problemem.

WYKORZYSTAJMY 
DARY NATURY

Na przełomie lata i jesieni tego roku po-
winien zostać uruchomiony podziemny gene-
rator zgazowania węgla w kopalni Wieczorek. 
Projekt jest realizowany we współpracy z na-
ukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej 
i Głównego Instytutu Górnictwa. W Wesołej 
będziemy odmetanowywać pokłady węgla – 
to zwiększy bezpieczeństwo pracy pod ziemią 
i zapewni nam paliwo potrzebne do wytwa-
rzania energii w nowoczesnych silnikach ga-
zowych. Pracujemy nad założeniami projektu 
budowy elektrowni o mocy – MW zasi-
lanej w pierwszym etapie metanem z odmeta-
nowania pokładów, a w drugim etapie gazem 
syntetycznym pochodzącym z podziemnego 
procesowania węgla.

W zasobach bilansowych KHW mamy 
, miliarda ton węgla, natomiast w zaso-
bach pozabilansowych mamy , miliarda 
ton, czyli razem –  mld ton węgla, z cze-
go zasobów operatywnych do wydobycia 
jest  mln ton. To oznacza, że potrafimy 
wydobyć tylko niespełna  procent z tego, 
co mamy pod ziemią. Z tych około  pro-
cent tracimy znów kilkadziesiąt procent, 
bo okazuje się, że trudności technologiczne 
nie pozwalają wybrać do końca dostępnego 
węgla. Czy stać nas na to, żeby marnować 
miliardy ton paliwa?

NOWOCZEŚNIE I TRADYCYJNIE

Patrzę na kopalnie KHW jako górnik prak-
tyk i górnik menedżer. Dlatego często zastana-
wiam się, co takiego zbudowaliśmy w polskim 
górnictwie w minionych  latach. Otóż ko-
palnia Bogdanka zbudowała jeden szyb i JSW 
SA zaczęła budowę jednego szybu. Malutko 

zbudowaliśmy. Proszę pamiętać, że z każdym 
rokiem schodzimy coraz niżej z eksploatacją. 
Budowa jednego szybu kosztuje jakieś , mld 
złotych. Metr wyrobiska przekopowego kosz-
tuje z kolei – tys. zł. Jeżeli chcemy zrobić 
przekop długi na  kilometrów, to musimy 
wydać około  milionów złotych – wyko-
nanie go zajmie kilka lat. Skala kosztów i czas 
realizacji inwestycji robią wrażenie. To zesta-
wienie daje odpowiedź na pytanie: dlaczego tak 
mało zbudowaliśmy przez  lat. Zrobiliśmy tak 
mało, bo koszty są gigantyczne. Moim zdaniem 
alternatywą może być zgazowanie węgla.

Zaangażowanie w ten projekt nie oznacza, 
że KHW zamierza rezygnować z wydobycia 
węgla. Na tym właśnie polega błąd wszystkich, 
którzy złośliwie wyrażają się o tej koncep-
cji – wmawiają nam, że chcemy zaniedbać 
wydobycie, a zająć się zgazowaniem węgla. 
Natomiast my chcemy zacząć program, który 
w odległej przyszłości zmieni sposób wydo-
bywania energii zmagazynowanej pod ziemią. 
Wtedy może się okazać, że tradycyjne górnic-
two węgla kamiennego zostanie zastąpione 
górnictwem zgazowywania węgla. Będzie 
to górnictwo bezpieczne, ekologicznie przyja-
zne. Elektrownie spalające gaz będą emitować 
minimalne ilości dwutlenku węgla, a paliwo 
będzie kilkakrotnie tańsze niż gaz dostarczany 
przez Gazprom. Czy żyję mrzonkami? Nie. 
Katowicki Holding Węglowy planuje także wy-
budować blok energetyczny opalany węglem 
słabym jakościowo. Blok będzie zlokalizowany 

w Bożych Darach. Jeżeli chcemy utrzymać 
miejsca pracy, musimy nie tylko wydobywać 
energię zmagazynowaną w węglu i metanie, 
ale także przetwarzać ją na energię elektrycz-
ną i cieplną. Produktem finalnym nie powi-
nien być węgiel – musi nim być energia do-
starczana do odbiorców. Naprawdę możemy 
działać tradycyjnie i nowocześnie.

NIE ZANIEDBUJEMY 
TRADYCYJNYCH INWESTYCJI

W  roku koncentrowaliśmy się 
na pokonaniu przeciwności, jakie stwo-
rzyła nam natura. W  roku będziemy 
musieli poradzić sobie przede wszystkim 
z przeciwnościami otoczenia. Na zwałach 
w kopalniach i zakładach energetycznych 
zalega około  mln ton węgla. Energetycy 
chcą, abyśmy obniżyli cenę paliwa. Możemy 
stanąć wobec istotnych problemów ze zby-
tem naszego produktu. Jednak nie zanie-
dbujemy inwestycji, aby mieć perspektywy 
rozwoju. Kwota, jaką musimy wydać na ten 
cel w  roku, to ok.  mln zł. W  
roku wydaliśmy  mln zł. Priorytetowa 
jest budowa poziomu  m w kopalni My-
słowice-Wesoła i połączenie go z poziomem 
 m, co poprawi wentylację i transport 
załogi. Chcemy kupić dwa kompleksy ścia-
nowe dla kopalń Wujek i Mysłowice-Wesoła. 
Żeby ograniczać koszty, musimy zwiększać 
wydajność. Będziemy inwestować w rozwój 
transportu podziemnego, aby rozwiązać pro-
blem dotarcia załogi do miejsca pracy, ale 
też dowiezienia tam sprzętu, materiałów. 
Dlatego kupimy nowe kolejki spalinowe 
i przystosujemy więcej przenośników ta-
śmowych do jazdy ludzi. Ma to wydłużyć 
efektywny czas poświęcony na pracę, a nie 
na docieranie do jej stanowisk.

Nastawienie na innowacyjność nie ozna-
cza zaniechania inwestycji w tradycyjne gór-
nictwo. Wręcz przeciwnie – musimy zarobić 
na nowoczesność. Górnictwo musi być jed-
nym z elementów systemu energetycznego. 
Właśnie do takiej pozycji Katowickiego Hol-
dingu Węglowego musimy dążyć. �
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Trzeba pogodzić tradycję 
z innowacyjnością

Trwa konkurencja między poszczególnymi 
branżami o kluczową rolę w polskiej ener-
getyce. Liczą się cztery podstawowe kierun-
ki. Są to: węgiel kamienny, węgiel brunat-
ny, energetyka jądrowa i gaz łupkowy. Dwa 
pierwsze wytwarzają obecnie ok. 90 proc. 
energii elektrycznej. W znaczącej części dzi-
siejszych liderów ma zastąpić energetyka ją-
drowa i gaz łupkowy, którego kierunki rząd 
uznał za priorytetowe w swojej działalności. 
Odnawialne źródła energii (OZE), ze względu 
na podwójny i potrójny koszt pochodzącej 
z nich energii, można uznać za mało istotne.

Energetyka jądrowa ma do  roku do-
starczyć ok.  tys. MW energii, co stanowi zna-
czące i trwałe wzmocnienie polskiej energetyki. 
Nie jest ono jednak decydujące i dominujące. 

Skala zaopatrzenia z tego źródła krajowego 
rynku energii wynosi obecnie ok.  procent, 
a za  lat będzie to już znacznie mniej. Przy 
spadku udziałów wszystkich producentów bę-
dzie to zaledwie jedna trzecia energii z węgla 
brunatnego i jedna piąta z węgla kamiennego. 
Przewidywany koszt budowy reaktorów jest 
ogromny i wynosi ok.  miliardów złotych. 
Gdyby pieniądze te wydać na rozwój górnic-
twa węgla, osiągnięto by ten sam lub znacznie 
większy efekt bez żadnego ryzyka.

Kluczowe znacznie ma mieć pozyskiwanie 
energii z gazu łupkowego. Prognozy jego wy-
stępowania są diametralnie różne – od opty-
mistycznych , biliona metrów sześciennych 
po bardziej umiarkowane, zbliżone do jednej 
piątej tej wielkości. Cóż z tego, że możemy mieć 
nawet nieograniczone zasoby tego gazu, skoro 

pod względem ekonomicznym nie będą się one 
nadawać do eksploatacji. Dlatego geolodzy nie 
mówią o zasobach do czasu, aż nie zostaną 
one ustalone. 

Premier zapowiedział rządowy priorytet 
dla poszukiwań gazu łupkowego. Minister 
skarbu zobowiązał podległe sobie spółki 
do założenia odpowiedniego konsorcjum dla 
uzyskania tego celu. Ten tok postępowania 
ujęty był kiedyś w prawie dotyczącym inwe-
stycji, które zabraniało wszelkich przygotowań 
do eksploatacji surowców, zanim ich zasoby 
nie zostały zweryfikowane w odpowiedniej 
kategorii rozpoznania. Teraz tego przepisu 
nie ma. Rząd, jako fachowo nieprzygotowany 
do prowadzenia inwestycji i poszukiwań su-
rowcowych, powinien wycofać się z priorytetu 
poszukiwań gazu łupkowego. Priorytet ten 

trzeba zostawić Państwowemu Instytutowi 
Geologicznemu (PIG) i podobnym instytu-
cjom, które z własnej woli i interesu przystąpią 
do działania. PIG ma blisko stuletnią praktykę 
naukową i zawodową w tej materii – rząd nie 
ma jej wcale. Bezpieczniej dla rządu będzie, 
jeśli nie będzie się mieszał do spraw, na któ-
rych się nie zna. Bezpieczniej będzie też dla 
nas wszystkich, bo pieniądze będące w jego 
dyspozycji będą wówczas znacznie rozsądniej 
wydane. Także rząd odniesie sukces, tylko 
dopiero za kilkanaście lat. Jest oczywiste, 
że będzie to już zupełnie inna władza. Obec-
nemu rządowi sukces potrzebny jest jednak 
dziś, dlatego forsuje on faworytów, których nie 
ma. Faworytów, którzy osiągnęli tylko sukces 
medialny, propagandowy i wirtualny.

ADAM MAKSYMOWICZ

Faworyci, których nie ma

Ciekawa liczba 

25-30 
TYS. ZŁOTYCH

kosztuje metr wyrobiska przekopowego.
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9 lutego po raz trzeci w Wiśle oraz po raz 
pierwszy w Szczyrku odbył się Bieg po Nowe 
Życie – impreza promująca ideę transplanta-
cji narządów. Ambasadorem przedsięwzięcia 
jest Przemek Saleta, który oddał nerkę swojej 
chorej córce. W imprezie wzięli udział znani 
i lubiani aktorzy, muzycy, tancerze, dzien-
nikarze i sportowcy, a także osoby, którym 
transplantacja dała „nowe” życie oraz przed-
stawiciele sponsorów.

– Bieg po Nowe Życie to naprawdę cu-
downa inicjatywa. Trzeba promować trans-
plantologię, bo dzięki niej można uratować 
ludzkie życie – stwierdził Jakub Przygoński, 
motocyklista Orlen Teamu, uczestnik Rajdu 
Dakar.

Pierwsza część sportowej rywalizacji 
na wesoło odbyła się w centrum Wisły, gdzie 

na specjalnie przygotowanej trasie biegowej 
walczyły trzyosobowe sztafety. Na najwyższym 
stopniu podium znalazł się zespół Hotelu Go-
łębiewski w składzie: Rafał Brzozowski, Artur 
Podżorski i Konrad Murdzek. Drugie miejsce 
przypadło w udziale sztafecie Orlenu (Jakub 
Przygoński, Wojciech Blaszko i Damian Króle-
wicz), a trzecią lokatę wywalczył Rafał Mroczek 
wraz z Izabelą Tokarz i Karolem Niecikowskim, 
czyli zespół Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Olgierd Łukaszewicz zwrócił uwagę, 
że osoby po przeszczepach nie narzekają 
na brak kondycji. – To świetna zabawa mó-
wiąca o tym, aby człowiek uwierzył we własne 
ciało wtedy, kiedy to ciało ma jakiś przeszcze-
piony organ. Sam jestem zaskoczony i zdzi-
wiony tym, że widzę tylu wspaniałych ludzi 
po przeszczepach, którzy są w bardzo dobrej 
kondycji. Myślę, że takie imprezy rozluźniają 

atmosferę wokół tego zaczarowanego kręgu 
transplantacji – stwierdził znany aktor.

Prezenterka Anna Popek podała trzy 
powody, dla których wzięła udział w Bie-
gu po Nowe Życie. – Po pierwsze – bar-
dzo lubię narty biegowe. Po drugie – idea 
transplantacji, czyli tego, aby dzielić się 
tym, czego po śmierci już nie potrzebuje-
my. To jest słuszna sprawa, ponieważ znam 
osoby, którym przeszczep uratował życie. 
Czasem przez zwykłe zaniedbanie, gdy nie 
podpiszemy oświadczenia woli, pozbawiamy 
innych możliwości życia. Uważam zatem, 
że to nasz obowiązek. Po trzecie – bardzo 
lubię Wisłę. Przyjechałam tutaj na wypoczy-
nek zimowy po raz pierwszy od dwudziestu 
lat i stwierdzam, że są tu fenomenalne wy-
ciągi, nie ma kolejek i są dobrze przygoto-
wane stoki.

Oficjalnie III edycję Biegu po Nowe Życie 
otworzył profesor Jerzy Buzek. Były premier 
i przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
wręczył także nagrody najlepszym sztafetom. 
Podczas ceremonii otwarcia został odczytany 
list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
który od początku wspiera Bieg po Nowe Życie.

Druga część imprezy odbyła się w Szczyr-
ku na stoku Juliany. Uczestnicy rywalizo-
wali w slalomie na nartach zjazdowych lub 
snowboardzie. Wśród gwiazd na pierwszym 
miejscu znalazł się lider zespołu Feel Piotr 
Kupicha przed Michałem Bębenkiem i Izą 
Zwierzyńską. W kategorii sponsorów triumfo-
wał przedstawiciel Orlenu Mateusz Małyszko, 
a zaraz za nim na drugim miejscu uplasował 
się Grzegorz Czornik, wiceprezes JSW. W gru-
pie osób po transplantacji zwyciężył Grzegorz 
Blecharczyk. �

B  N Ż W/S 

JSW dwukrotnie na podium

Jastrzębska Spółka Węglowa wystąpiła z wnio-
skiem do ministra środowiska o udzielenie 
koncesji na wydobywanie węgla i metanu 
przez kopalnię Krupiński do 2030 roku, gdyż 
obecna koncesja wygasa z końcem 2015 roku. 
Po uzyskaniu nowej koncesji obszar górni-
czy kopalni Krupiński będzie obejmował po-
wierzchnię 33,8 km kw. i rozciągał się na te-
renie gminy Suszec oraz miast Orzesze i Żory, 
będzie zatem większy od objętego poprzednią 
koncesją o tereny znajdujące się na północ 
i wschód od aktualnego obszaru górniczego.

Po uzyskaniu nowej koncesji kopalnia 
Krupiński będzie mogła przystąpić do zago-
spodarowania  pokładów węgla. Wielkość 
znajdujących się w nich zasobów operatyw-
nych węgla kamiennego (możliwych do wy-
dobycia) szacowana jest na , mln ton. Uzy-
skanie nowej koncesji dla kopalni Krupiński 
umożliwia JSW realizację strategicznego celu, 
jakim jest zabezpieczanie dostępu do zasobów 

węgla kamiennego i udostępnianie nowych 
partii złoża.

– Nowa koncesja pozwoli kopalni 
Krupiński prowadzić działalność górniczą 
co najmniej do roku , na czym skorzysta 
również lokalna społeczność, gdyż zostaną 
utrzymane miejsca pracy zarówno dla pra-
cowników własnych, jak i zatrudnionych w fir-
mach z nami współpracujących – podkreśla 
Marian Kurpas, dyrektor kopalni Krupiński. 
– Aspekt społeczny w zakresie wpływu na sta-
bilność lokalnego rynku pracy oraz obopólnie 
korzystna współpraca z gminą i miastami, 
na terenie których prowadzona będzie w dal-
szym ciągu eksploatacja węgla, mają dla nas 
szczególne znaczenie – dodał Marian Kurpas.

Zanim JSW wystąpiła z wnioskiem o kon-
cesję, musiała spełnić szereg wymogów for-
malno-prawnych, m.in. uzyskać decyzję śro-
dowiskową, w której gminy wyrażają zgodę 
na prowadzenie eksploatacji na swoim terenie 
na określonych warunkach. �
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Wniosek o nową koncesję na wydobywanie węgla 
dla kopalni Krupiński
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Oficjalnie III edycję Biegu po Nowe Życie otworzył profesor Jerzy Buzek. Były premier i przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego wręczył także nagrody najlepszym sztafetom

Po raz trzeci w Wiśle oraz po raz pierwszy w Szczyrku odbył się Bieg po Nowe Życie – impreza promująca 
ideę transplantacji narządów

Nowa koncesja pozwoli kopalni Krupiński prowadzić działalność górniczą co najmniej do roku 2030
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– Poprawa efektywności pozwoli nam obro-
nić polski rynek przed węglem z importu. Nie 
możemy żyć nadzieją, że na przykład energe-
tycy będą kupowali węgiel z naszych kopalń 
tylko dlatego, że jest polski. Nie mamy wyjścia 
– musimy iść drogą, którą pokazały Bogdan-
ka i Silesia – tłumaczył prezes Zagórowski 
dziennikarzom w czasie konferencji prasowej.

Koszty wydobycia rosną, a energetyka 
chce mniej płacić za węgiel. Jeżeli polskie gór-
nictwo nie poprawi efektywności, będzie prze-
grywać z zagraniczną konkurencją. Na zwa-
łach JSW węgiel energetyczny stanowi około 
 proc. zapasów. Na węgiel koksowy popyt 
systematycznie wzrasta po tym, jak malał je-
sienią. Analitycy przewidują, że w ciągu kilku 
miesięcy mogą także wzrosnąć ceny. Jednak 
z powodu dużych zapasów węgla energetycz-
nego w spółkach węglowych i w elektrowniach 
(na początku zimy było to około  milionów 
ton węgla) należy się spodziewać, że kopalnie 
w tym roku będą miały problem ze sprzedażą.

– Musimy wziąć pod uwagę także zmiany 
na rynku energetycznym w USA. Ponieważ 
wzrasta wydobycie gazu z łupków, na rynku 
światowym jest coraz więcej węgla z USA, któ-
ry jest wypierany z tamtejszego rynku przez 
gaz. Niskie koszty transportu morskiego mogą 
doprowadzić do tego, że zostaniemy zasypa-
ni nie tylko tanim węglem z Rosji, ale także 
z USA – mówił prezes Zagórowski. Dlatego 
poprawa efektywności jest jedynym sposobem 
na obronę rynku wewnętrznego.

Prezes jest przekonany, że wspólnie 
ze związkami zawodowymi uda się wypra-
cować zasady organizacji pracy, dzięki którym 
górnicy będą pracować przez pięć dni w ty-
godniu, a maszyny i urządzenia będą w ruchu 
przez  dni w tygodniu.

– Ściana wydobywcza kosztuje około  
milionów złotych. Kapitał wkładany w utrzy-
manie systemów produkcyjnych i zakup no-
wych maszyn nie jest w pełni wykorzysty-
wany. Maszyny warte dziesiątki milionów 
złotych nie mogą stać bezczynnie przez oko-
ło  godziny w czasie jednej zmiany. Jeżeli 
w kopalniach poprawi się transport górników 
do miejsca pracy i w ten sposób wydłuży się 
czas efektywnej pracy choćby o kwadrans, 
to w skali tygodnia zysk dla firmy będzie taki, 
jakby przez jeden dzień fedrowała dodatkowo 
jedna zmiana. Dlatego JSW będzie unowo-
cześniać transport podziemny. Prezes Zagó-
rowski zapowiada, że spółka nie ma innego 
wyjścia i musi tak zorganizować pracę, aby 
maszyny pracowały przez  dni w tygodniu. – 
Rozmawiamy na ten temat ze związkami za-
wodowymi. Uważam, że jeszcze w tym roku 
możemy wypracować rozwiązanie korzystne 
dla firmy i dla pracowników. W propozycjach 
zarządu nie ma mowy o sześciodniowym ty-
godniu pracy dla górników – załogi kopalń 
miałyby pięciodniowy tydzień pracy, nato-
miast praca byłaby tak zorganizowana, aby 
kopalnie fedrowały przez  dni w tygodniu. 

Sądzę, że dobrym rozwiązaniem może być 
wprowadzenie pilotażowych rozwiązań w ko-
palniach, w których wydobywa się najlepszy 
węgiel poszukiwany na rynkach międzyna-
rodowych. Nie chodzi o to, aby fedrować 
na zwały, ale żeby oferować kontrahentom 
węgiel, jakiego potrzebują – mówił prezes 
Zagórowski. Zarząd przygotowuje także za-
sady wynagradzania dla górników, którzy 
pracowaliby w nowym systemie.

Spółka racjonalizuje koszty, ale to nie 
oznacza, że rezygnuje z niezbędnych inwe-
stycji. W tym roku JSW zamierza wydrążyć 
ponad  km nowych korytarzy, aby udo-
stępnić kolejne pokłady węgla. W  roku 
wydrążono prawie  km, a w  –  km.

– Ważna jest racjonalna polityka inwe-
stycyjna i polityka kosztowa. Jeśli utrzymamy 
reżim kosztowy, to każda poprawa na rynku 
poprawi wynik finansowy spółki – ocenił pre-
zes Zagórowski.

W ubiegłym roku kopalnie JSW wypro-
dukowały niemal , mln ton węgla wobec 
zaplanowanych , mln ton. W tym roku 
spółka chce nieznacznie zwiększyć produkcję.

– Obserwujemy, że jest rynek dla węgla 
koksowego i koksu. Ceny są oczywiście niższe, 
ale my zakładamy wzrost produkcji w roku 
. Nie będzie on już taki duży, bo proste 
rezerwy w tym zakresie wyczerpują się – po-
wiedział prezes.

JSW nie planuje emisji obligacji, bo plano-
wane inwestycje finansuje z własnego budżetu. 
Zarząd spółki nie komentuje także pogło-
sek o ewentualnym zakupie dawnej kopalni 
Dębieńsko.

– To pogłoski. Nie będziemy się do nich 
w tej chwili odnosić. Nikt nam jak na razie 
takiej propozycji nie złożył. Jeżeli czeska 

spółka, która w tej chwili zarządza Dębień-
skiem, będzie chciała z nami współpracować, 
zastanowimy się nad tym – stwierdził prezes.

Prezes Zagórowski podkreślał, że bez 
względu na rozwój sytuacji na rynkach wę-
gla koksowego i energetycznego, a także kok-
su spółka musi elastycznie reagować na to, 
co dzieje się w gospodarce. – Jeśli chcemy pod-
nieść efektywność pracy i móc dostosowywać 
się do zapotrzebowania ze strony odbiorców, 
a do tego wyeliminować z polskiego rynku wę-
giel z importu, konieczne jest wprowadzenie 
zmian w organizacji pracy. Zarząd liczy na zro-
zumienie ze strony społecznej. Może poprzez 
opracowanie nowego systemu wynagradzania 
za pracujące soboty uda nam się wynegocjować 
kompromis – mówił na konferencji Jarosław 
Zagórowski. �

JSW   . D          
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Sześciodniowy tydzień pracy
dla maszyn

Ciekawa liczba 

PONAD

74
KILOMETRY

korytarzy zostanie w tym roku wydrążonych 
w kopalniach JSW SA,  aby udostępnić kolejne 

pokłady węgla. W 2012 roku wydrążono prawie 
73 km, a w 2011 – 68 km.
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Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA: Jestem przekonany, że wspólnie ze związkami zawodowymi uda się 
wypracować zasady organizacji pracy, dzięki którym górnicy będą pracować przez pięć dni w tygodniu, 
a maszyny i urządzenia będą w ruchu przez  dni w tygodniu

Maszyny warte dziesiątki milionów złotych nie mogą stać bezczynnie przez około 4 godziny w czasie jednej zmiany
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Opowieść ta brzmi jak bajka o krainie za sied-
mioma górami i za siedmioma rzekami. 
Od tego rodzaju fantazji różni ją jedynie to, 
że jest prawdziwa. Tunel, który został wyko-
nany przez przemyślnych rolników, zadziwia 
przybywających tu turystów z całego świata. 
Jest on widocznym świadectwem chińskiego 
przysłowia, które mówi, że Chińczyk nie pra-
cuje tylko po to, aby żyć, ale żyje po to, aby 
pracować. Tunel ten znajduje się około 780 
kilometrów na południe od Pekinu w pobli-
żu autostrady łączącej stolicę kraju z Hong 
Kongiem i blisko 80 km na północ od mia-
sta Xinxiang.

GÓRY STOŁOWE

Niezwykle malownicze chińskie góry sto-
łowe Taihang Shang ciągną się południkowo 
przez prowincje Shanxi, Henan i Hebei. Góry 
te przypominają nasze Góry Stołowe położo-
ne pomiędzy Kudową-Zdrojem a Radkowem 
w Kotlinie Kłodzkiej. Podobieństwo to jest 
jednak niepełne, bo nasze Góry Stołowe są za-
ledwie miniaturą gór Taihang. Tam wszystko 
jest jakby podobne, ale zarazem wielokrotnie 
większe!

TRZYNASTU ROLNIKÓW

Wśród tych gór znajduje się mała wioska 
Guoliang licząca sobie  mieszkańców. Do-
lina, w której mieszkają, odcięta jest od świa-
ta wysoką górą. Komunikację ze światem 
utrzymywano wykutymi w skale stopnia-
mi – trasę tę nazywano „drabiną do nieba”. 
Od dawna mieszkańcy tej wioski pisali nie-
zliczone petycje i prośby o przebicie tej góry 
tunelem, który pozwoliłby na łatwe, krótkie 
i bezpieczne połączenie wioski ze światem. 
Na darmo – w  roku zdesperowani 
mieszkańcy sprawę tunelu postanowili wziąć 

w swoje ręce. Znalazło się raptem  męż-
czyzn zdolnych do tak ciężkiej pracy. Sprze-
dali oni swój majątek w postaci stada kóz oraz 
corocznie handlowali zbieranymi w górach 
ziołami. Fundusze te pozwoliły im na za-
kupienie podstawowego sprzętu w postaci 
łomów, oskardów, młotów, kilofów, klinów, 
taczek i szufli. Najpierw jednak zdolni rolnicy 
sporządzili projekt budowy – wystarczyło, 
że mieścił się w ich głowach. Zaznaczyli naj-
niższy i najwyższy punkt prowadzenia prac. 
Na tej podstawie wyliczyli spadek tunelu. Jed-
nak najważniejszym pomysłem było jego po-
prowadzenie po obrzeżu góry. Projektu tego 
nikt nie zatwierdzał ani nie wydawał zgody 
na prowadzenie tych prac. Roboty rozpoczęli 
od górnego odcinka, tak aby odspajany od ca-
lizny urobek samoczynnie spadał niżej od ich 
stanowisk pracy. Przekrój wyrobiska miał 
średnie wymiary  metrów wysokości i  me-
try szerokości – ławicowe wykształcenie pia-
skowców znacznie ułatwiało im utrzymanie 
równego stropu. Nie mając żadnego ciężkiego 
sprzętu do wywożenia urobku, przebijali oni 
cienką zewnętrzną ścianę tunelu licznymi 
„oknami”, przez które wyrzucali w przepaść 
urobione skały. Otwory te w formie pełniły 
też rolę wentylatorów i dawały oświetlenie 
w czasie drążenia tunelu. Nie obeszło się bez 
tragedii. Kilku rolników zostało przysypanych 
odpadającymi ze stropu łatami skały. W ten 
sposób bez żadnej przerwy pracowali oni 
przez pięć lat!  maja  roku tunel był 
gotowy. Dokładniej była to trasa składająca 
się z kilku odcinków tunelowych połączonych 
drogą po zboczu góry. Łączna długość tuneli 
wynosi  m, a całość trasy  metrów.

NADMIAR ATRAKCJI

Ludzie z Guoliang są dumni ze swego 
tunelu. Przejeżdżają przez niego dziennie 

B     

Chiński tunel
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dziesiątki samochodów. Kierowcom zale-
ca się, aby nie patrzyli w przepaść, bo ła-
two można się w niej znaleźć, gdyż w wielu 
otwartych miejscach nie ma żadnych zabez-
pieczeń. Nie brakuje też całych zorganizowa-
nych wycieczek pieszych. Obok tunelu wy-
budowano hotele, dodatkowe mosty i drogi 

ułatwiające poznanie jego równie ciekawej 
okolicy. Tunel miał ułatwić mieszkańcom 
wioski kontakt ze światem. Teraz stał się dla 
nich też utrapieniem, gdyż cicha i spokojna 
miejscowość nagle stała się międzynarodową 
atrakcją turystyczną.

ADAM MAKSYMOWICZ
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Prawie tysiąc różnych samochodów pojawi-
ło się na salonie samochodowym w Chica-
go. W kompleksie wystawowym McCormick 
Place odbywa się sporo międzynarodo-
wych premier, choć to „zaledwie” trzecie 
pod względem ważności targi w USA i szó-
ste na świecie. Ekspozycja zajmuje 1 milion 
m kw.

Volkswagen Beetle pojawił się w wersji 
GSR. Plany obejmują  aut tej limitowanej 
edycji z -konnym silnikiem turbo. Wciąż 
duże zainteresowanie budzi Chevrolet Co-
rvette Stingray – sportowe coupe z silnikiem 
o mocy  KM ma trafić na rynek latem lub 
wczesną jesienią. Z kolei Kia pokazała proto-
typowego crossovera o nazwie Cross, a także 
pięciodrzwiową wersję kompaktowego Forte, 
który w USA pełni rolę Cee’da.

Prototypowy Ford Atlas jest zapowiedzią 
kolejnej generacji pickupa F-. Oprócz sty-
listyki ma także zapowiadać nowej generacji 
silniki EcoBoost i nowe elementy wyposaże-
nia, takie jak elektronicznie sterowane ele-
menty zmieniające aerodynamikę samochodu 
czy system kamer pokazujących teren dokoła 
samochodu.

Kolejny amerykański odpowiednik eu-
ropejskiego auta to Dodge Dart, kompakt 
mający pod blachami nadwozia technologie 
Alfy Romeo. Dodge zapowiada, że to naj-
nowocześniejszy samochód w swojej klasie. 
Ciekawostką jest siedmiocalowy wyświetlacz 
spełniający rolę tablicy rozdzielczej – dzięki 
cyfrowej formie można dostosowywać wygląd 
tablicy rozdzielczej do własnych upodobań.

NAJSZYBSZA FIESTA RUSZYŁA

Ford rozpoczął w fabryce w Kolonii pro-
dukcję Fiesty ST – jest to pierwsza seryjnie 
produkowana Fiesta, która osiąga  km/h 
w mniej niż  sekund. Zbudowana w Europie 
przez Ford Fiesta ST ma pod maską benzy-
nowy silnik , EcoBoost, który dysponuje 
mocą  KM i maksymalnym momentem 
obrotowym  Nm. Pozwala mu to osiągać 
 km/h w , sekundy i pędzić z maksymal-
ną prędkością  km/h. Spalanie samochodu 
to średnio , l/ km.

Wraz z mocnym silnikiem Fiesta ST 
otrzymała nowej konstrukcji podwozie, układy 
kierowniczy i hamulcowy, zmodyfikowaną 
wersję układu TVC, który poprawia stabil-
ność na zakrętach, oraz system elektronicznej 

kontroli stabilności ESC, który pracuje 
w trzech trybach.

Stylistycznie auto wyróżnia się osłoną 
chłodnicy ze wzorem plastra miodu i ma-
sywnym tylnym dyfuzorem. W kabinie zna-
lazły się natomiast fotele Recaro. Auto trafi 
do sprzedaży wiosną.

KUGA DWA WJEŻDŻA 
DO EUROPY

Ford wprowadza na europejski rynek dru-
gą generację kompaktowego SUV-a Kugę. – 
To najbardziej zaawansowany technologicznie 
model Forda w Europie – mówi Michael Nen-
twig, asystent głównego inżyniera w pionie 
samochodów segmentu C w Ford of Europa.

Nowoczesny system napędu na wszystkie 
koła AWD przy niskich prędkościach ma za-
pewnić jak najlepszą trakcję, a po przekrocze-
niu  km/h jak najlepsze właściwości jezdne, 
bardziej precyzyjne prowadzenie i szybsze 
reakcje.

Opracowany przez inżynierów For-
da układ kontroli jazdy w zakrętach CC 
ma zmniejszać skutki złych decyzji kierow-
cy, który wchodziłby w zakręt ze zbyt dużą 
prędkością, redukując prędkość z szybkością 

 km/h w ciągu każdej sekundy działania. 
Nowy Kuga przejął także od Focusa RS układ 
TVC, który poprawia stabilność na zakrętach.

Druga generacja ma również silniki bar-
dziej oszczędne od pierwszej – w przypadku 
jednostek benzynowych o  proc., a w wy-
padku diesli o  proc.

W Polsce ceny tego samochodu będą się 
zaczynały od   złotych za samochód 
ze -konnym silnikiem , EcoBoost i na-
pędem na przednią oś. W przypadku napędu 
na wszystkie koła silnik , EcoBoost ma moc 
 KM, a ceny zaczynają się od   zło-
tych. W przypadku turbodiesli najtańszy sa-
mochód z dwulitrowym silnikiem o mocy  
KM ma kosztować   złotych, a za napęd 
na wszystkie koła trzeba do tej kwoty dopłacić 
 złotych.

Ford zapowiada kolejne SUV-y: mały 
EcoSport i większy, a także bardziej luksuso-
wy model Ford Edge, który zdążył już zado-
mowić się na rynkach, m.in. w USA. W  
roku co dziesiąty Ford sprzedany w Europie 
ma należeć do tego segmentu, a liczba Fordów 
sprzedanych w Europie w ciągu najbliższych 
 lat ma przekroczyć milion. 

PIOTR MYSZOR 

I 

Chicago Auto Show

Duże zainteresowanie budził Chevrolet Corvette Stingray Kia pokazała pięciodrzwiową wersję kompaktowego Forte, który w USA pełni rolę Cee’da
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Zbudowana w Europie Fiesta ST ma pod maską benzynowy silnik 1,6 EcoBoost o mocy 182 KM Ceny Forda Kugi II będą się zaczynały od 95 900 złotych
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Zaczęli kopać
Luty przypomniał nam o zimie – sypnął śniegiem, co spowodowało wiele perturbacji w kilku 

europejskich krajach. Zimowa aura nie odstraszyła jednak futbolistów. W Anglii. Hiszpanii, 
Niemczech, Portugalii i Francji od oparu tygodni rozgrywane są już mecze ligowe.

Do rywalizacji przystąpiły też czołowe zespoły europejskie w Lidze Mistrzów i Lidze Eu-
ropejskiej. Spragnieni kibice przeżyli wiele emocji. W Lidze Mistrzów w pierwszych meczach 
padło kilka nieprzewidzianych rezultatów. Borussia Dortmund, w której gra trzech Polaków, 
uzyskała cenny remis w meczu wyjazdowym z Szachtarem Donieck. Wynik : daje Borussii 
olbrzymią szansę na awans do ćwierćfinałów tych rozgrywek. Niemieckiej drużynie wystarczy, 
jeśli zremisuje - lub -. Ale przecież gra u siebie. W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów może 
natomiast zabraknąć dwóch utytułowanych drużyn hiszpańskich – mam na myśli Real Madryt 
i FC Barcelonę. Pierwsza z wymienionych drużyn zremisowała u siebie z Manchesterem Uni-
ted -. W rewanżu większe szanse daję drużynie angielskiej. W jeszcze trudniejszej sytuacji 
znalazła się FC Barcelona po porażce w meczu wyjazdowym z AC Milan -. Teraz zespół 
z Barcelony, chcąc awansować do ćwierćfinałów, musi wygrać u siebie z Milanem - lub -. 
Doceniając umiejętności zawodników Milanu, myślę, że jest to niemożliwe. Pisząc o meczu 
w Mediolanie, trzeba zaznaczyć niechlubną rolę sędziów, którzy uznali pierwszego gola dla 
Milanu po ewidentnym zagraniu ręką. Po takiej błędnej decyzji sędziowie winni być – moim 
zdaniem – ukarani przez władze europejskiej federacji futbolowej. Na uwagę zasługuje jeszcze 
zwycięstwo Bayernu Monachium nad Arsenalem Londyn - w meczu wyjazdowym. Wkrótce 
mecze rewanżowe, po których poznamy ćwierćfinalistów rozgrywek Ligi Mistrzów.

W Europie grają na dobre, natomiast u nas w kraju zespoły ekstraklasy zaczęły dopiero 
kopać piłkę. Mamy za sobą pierwszą kolejkę tzw. rundy wiosennej. Trzeba zaznaczyć, że sta-
diony były dobrze przygotowane do rozegrania meczów. Drużyny wystartowały do rywalizacji 
o mistrzostwo kraju oraz o uplasowanie się w ścisłej czołówce, co daje prawo startu w europej-
skich rozgrywkach. Poszczególne zespoły mają różne cele, walcząc o ligowe punkty. Dla Legii 
Warszawa i Lecha Poznań tym celem jest mistrzostwo kraju. Dla Śląska Wrocław i Górnika 
Zabrze jest nim miejsce na podium i start w europejskich rozgrywkach. Natomiast dla Podbe-
skidzia Bielsko-Biała i PGE GKS Bełchatów celem jest utrzymanie się w ekstraklasie.

W trakcie przerwy zimowej trochę pozmieniało się w poszczególnych klubach – mam 
na myśli zmiany kadrowe. Trzeba zaznaczyć, że w przerwie tej, w tzw. okienku transferowym, 

szefowie klubów naszej ekstraklasy mało interesowali się zawodnikami zagranicznymi – 
bardziej skoncentrowali się na ściąganiu zawodników krajowych. Oważniej także sięgnęli 

i po młodszych piłkarzy.
Niewątpliwie najciekawszych transferów dokonała Legia Warszawa, najbogatszy 

aktualnie klub w naszej ekstraklasie. Ściągnięto Tomasza Brzyskiego i Władimira 
Dwaliszwiliego z Polonii Warszawa, Bartosza Bereszyńskiego z Lecha Poznań 
oraz Tomasza Jodłowca ze Śląska Wrocław. Przy transferze tego ostatniego doszło 
do „przepychanek” między zainteresowanymi klubami. Szefowie Śląska mówią, 
że zawodnik nie ma prawa przejść do Legii. Spór trafił do PZPN i wydział odpowie-
dzialny za transfery zadecydował, że Tomasz Jodłowiec ma grać w Legii. Nie będę 

wnikał w szczegóły tego sporu, powiem tylko, że w PZPN lubią Legię. Co innego 
dzieje się w drugim warszawskim klubie, gdzie aż  zawodników ubyło z kadry pierw-

szego zespołu. Nie ściągnięto natomiast żadnego znanego piłkarza, w związku z czym 
braki musieli uzupełnić zawodnicy zaplecza. Drużynie Polonii, która po pierwszej rundzie 

rozgrywek uplasowała się na . miejscu z dorobkiem  punktów ( punktów straty do prowa-
dzącej Legii), trudno będzie teraz utrzymać miejsce w czołówce. W pozostałych klubach panuje 
umiarkowany optymizm. Szefowie klubów i trenerzy mówią, że dobrze przepracowali przerwę 
w rozgrywkach i dobrze się przygotowali do rozgrywek. Według nich rywalizacja powinna być 
ciekawa i stać na wyższym poziomie niż w takim samym okresie w roku ubiegłym. Wkrótce się 
przekonamy, czy potwierdzą się słowa szefów klubów. Uważam, a jest to moje zdanie, że nie 
należy oczekiwać jakiegoś większego wzrostu poziomu gry w naszej ekstraklasie. Będzie tak, 
jak było jesienią ubiegłego roku, czyli więcej mizernej niż porywającej gry.

Wspomniałem wyżej, że Legia Warszawa jest aktualnie najbogatszym klubem w naszej 
ekstraklasie – tak wynika z danych, które posiada PZPN. Do niedawna nasze kluby narzekały 
na brak środków, twierdzono, że klubowe kasy świecą pustkami. Okazuje się jednak, że pod 
względem finansowym nie jest aż tak źle w naszych klubach. Poszczególne drużyny mają cał-
kiem przyzwoity budżet. Równocześnie dokonano wyceny każdej drużyny. Nie wiem, jakimi 
kryteriami kierowano się przy tej wycenie – moim zdaniem jest ona znacznie zawyżona.

Najbogatsza jest Legia Warszawa, której budżet wynosi  mln zł, a wartość drużyny wy-
ceniono na , mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Lech Poznań: budżet  mln zł i wartość 
drużyny , mln zł. Trzecia jest Wisła Kraków: budżet  mln zł i wartość drużyny , mln zł.

Pozostałe drużyny mają mniejsze budżety. Warto je podać. Po budżecie w nawiasie podaję 
wycenę drużyny. Zagłębie Lubin –  mln zł (, mln), Śląsk Wrocław –  mln zł (, mln), 
Lechia Gdańsk –  mln zł (, mln), Jagiellonia Białystok –  mln zł (, mln), Pogoń 
Szczecin –  mln zł (, mln), Ruch Chorzów –  mln zł (, mln), Piast Gliwice – , 
mln zł (, mln), Korona Kielce –  mln zł (, mln), Górnik Zabrze –  mln zł (, mln), 
Polonia Warszawa –  mln zł (, mln), Widzew Łódź –  mln zł (, mln), Podbeskidzie 
Bielsko-Biała –  mln zł (, mln), PGE GKS Bełchatów –  mln zł (, mln).

Patrząc na to zestawienie, nasuwa się od razu jedno spostrzeżenie. W ligowej tabeli po run-
dzie jesiennej prowadziła Legia przed Lechem, a więc kluby z największym budżetem. Tabelę 
zamykały natomiast Podbeskidzie i GKS Bełchatów, czyli kluby z najmniejszymi budżetami.

Nie jest więc aż tak źle w naszych futbolowych klubach – są pieniądze. Same jednak pie-
niądze nie grają. Gdyby chodziło tylko o pieniądze, to kraje takie jak Katar, Arabia Saudyjska 
i Bahrajn triumfowałyby w najważniejszych rozgrywkach świata.

Wiadomo przecież nie od dzisiaj, że najważniejsza jest praca szkoleniowa i dobrze by było, 
gdyby środki, którymi dysponują kluby, przeznaczać na rozumne i skuteczne szkolenie własnych 
zawodników. Bo to jest jedyna droga do podźwignięcia naszego krajowego futbolu.

 HENRYK MARZEC

Agnieszka i Tomek byli parą od początku studiów. Łączyły ich wspólne pasje, zainte-
resowania, praca, wspólni znajomi. Odkąd się poznali, zachowywali się jak zgrany zespół. 
Dobrze się z nimi imprezowało i pracowało, wszyscy ich lubili. Pod koniec studiów założyli 
niewielką firmę, która w ciągu kilku lat solidnie się rozrosła i pozwoliła im zatrudnić wielu 
znajomych. Kryzys, który dla mnóstwa osób był bardzo dokuczliwy, pomógł im jednak 
rozwinąć działalność. Za zarobione pieniądze kupili uroczy dom na obrzeżach miasta. 
Przez kolejne lata pieczołowicie go urządzali i dużo podróżowali. Nigdy nie zdecydowali się 
na ślub, ale oboje czuli, że przyszedł czas na dziecko. Byli niewiele po trzydziestce, jednak 
– jak szybko się okazało – dla Agnieszki mogło to oznaczać poważne problemy z zajściem 
w ciążę. Starali się o dziecko przez kolejne dwa lata. Dwa lata leczenia, badań i pogłębiającej 
się depresji Agnieszki. Gdy kolejne wizyty u lekarza nie dawały szans choćby na poprawę 
sytuacji, para zaczęła przemyśliwać możliwość adopcji. Przerażała ich jednak biurokracja, 
z którą zderzali się na każdym kroku. Wtedy, pod wpływem sugestii znajomych, trafili w in-
ternecie na ogłoszenie Klaudii.

Klaudia pisała o sobie, że jest dwudziestoletnią dziewczyną, która szuka domu dla swo-
jego jeszcze nienarodzonego dziecka. Jak się okazało podczas pierwszego spotkania, na które 
Agnieszka i Tomek przyjechali do jej rodzinnego miasteczka, wpadła podczas jednej z cotygo-
dniowych dyskotek, nie była nawet do końca pewna, kto jest ojcem dziecka. Żuła gumę, była 
wyzywająco ubrana i trochę przerażała Agnieszkę. Dziewczyna nie miała jednak grosza przy 
duszy, a ciąża, która miała lada chwila być widoczna, skazałaby ją na ostracyzm w miasteczku 
i problemy w jej, delikatnie mówiąc, dalekiej od ideału rodzinie.

Przez kolejne noce Agnieszka nie mogła zmrużyć oka. Tomek, choć udawał, że wszystko 
jest w porządku, także nie myślał o niczym innym tylko o dziecku, które miała urodzić Klaudia 
i które mogłoby zostać ich synem lub córką. W ciągu kilku godzin po przebudzeniu podjęli 
decyzję – dziewczyna miała zamieszkać u nich aż do czasu porodu. Tuż po nim zamierzali jej 
opłacić mieszkanie i pierwsze lata studiów, o których podobno marzyła, w zamian za zrzeczenie 
się praw do dziecka. Chcieli, żeby cała sprawa została przeprowadzona legalnie, a oni staliby 
się rodziną adopcyjną.

Klaudia twierdziła, że ten plan jej pasuje, a ona sama bardzo się z niego 
cieszy, ale wcale nie było po niej tego widać. Rodzicom powiedziała, 
że dostała pracę w sklepie w mieście. Nikt nie był przeciwny jej 
rychłemu wyjazdowi, a nawet rodzice ucieszyli się, że córka pla-
nuje się usamodzielnić. Tydzień później Klaudia rozpakowała 
już rzeczy w pokoju gościnnym, który przez najbliższe miesiące 
miał być jej domem. Do dyspozycji miała niewielką siłownię, 
wannę z hydromasażem, ogródek. Agnieszka i Tomek znaleźli jej 
najlepszego w mieście lekarza i zapewnili miejsce w prywatnej 
klinice. Klaudia przeszła gruntowne badania, a jej dietą zajęła się 
profesjonalna dietetyczka. Wszystko było jej podsuwane pod nos, 
a każda jej zachcianka była błyskawicznie spełniana. Klaudia łatwo 
przywykła do życia, które do tej pory było dla niej zupełnie nieosiągal-
ne. Dni upływały jej na oglądaniu seriali i czytaniu łzawych romansideł, 
zakupach i zajmowaniu się głupotkami. Przyszli rodzice jej dziecka oczekiwali 
tylko, że będzie o siebie dbać i starali się oszczędzać jej jakichkolwiek stresów.

Agnieszkę przez cały ten czas, kiedy Klaudia mieszkała z nimi, dręczyły złe sny. Przeraziło 
ją, gdy pewnego dnia wróciła z pracy i zobaczyła Klaudię siedzącą na barowym stołku w JEJ 
kuchni, w JEJ sukience, rozmawiającą z JEJ partnerem. Poczuła się wtedy zagrożona. Dziew-
czyna twierdziła początkowo, że sukienkę znalazła przypadkowo po praniu w swoim pokoju, 
potem stwierdziła, że nieco przytyła i rzeczy Agnieszki są na nią dobre. Wszystko to mocno 
Agnieszkę zabolało, ale dla dobra sprawy postanowiła milczeć.

Było może tydzień przed terminem porodu, kiedy Klaudia zniknęła. Był to pierwszy atak 
paniki Agnieszki, która przeczuwała, że najgorsze jeszcze przed nimi. Dziewczyna jednak szybko 
się znalazła, bo – jak się okazało – poszła tylko „się przejść“. Dziesięć dni później urodził się 
chłopiec i pojawiły kolejne żądania Klaudii. Agnieszka i Tomek niebawem planowali rozpocząć 
starania o adopcję chłopca, którego miała zrzec się jego biologiczna matka, wszystko jednak 
zaczynało być coraz bardziej skomplikowane – Klaudia stawiała coraz to nowe żądania, głów-
nie finansowe. Niebawem miało się okazać, że dziewczyna nie zamierzała rezygnować z życia 
w dobrobycie, do którego przywykła przez ostatnie miesiące, i przenosić się do już wynajętej 
i opłaconej kawalerki. Zaczęła się tym samym walka Agnieszki i Tomka z Klaudią, której nie 
za bardzo zależało na dziecku, za to bardzo zależało na pieniądzach.

Przez dwa miesiące Agnieszka i Tomek opiekowali się niemowlęciem, którego biologiczna 
matka nie chciała się zrzec i skorzystać z prawa do adopcji ze wskazaniem, ale niespecjalnie 
miała także ochotę się nim zajmować. Agnieszka przepłakała wiele nocy, wiele razy starała się 
przemówić Klaudii do rozsądku. Wtedy także stało się to, czego nigdy by się nie spodziewa-
ła – od jakiegoś czasu czuła się fatalnie, ale wszystko zrzucała na karb stresu. Podczas badań 
u lekarza rodzinnego okazało się jednak, że Agnieszka jest w ciąży.

Wszystko stanęło więc na głowie. Teoretycznie najłatwiejszym wyjściem dla Agnieszki 
i Tomka byłoby, gdyby całkowicie zerwali kontakt z Klaudią, w końcu dziewczyna wielokrotnie 
dała im jasno do zrozumienia, że nie odda dziecka. Jednak oni zżyli się z chłopcem i dobrze 
wiedzieli, że biologiczna matka nie zapewni mu ani dobrego startu w życie, ani nawet przy-
zwoitej opieki. Dziewczyna coraz mniej zajmowała się dzieckiem, aż pewnego dnia zniknęła. 
Niebawem jednak u Agnieszki i Tomka pojawiły się dokumenty adopcyjne. Sprawy sądowe 
zajęły kilka miesięcy – para została rodziną adopcyjną, a niedługo po tym urodziła się ich 
biologiczna córeczka. Agnieszka jeszcze długo czuła niepokój, że Klaudia pojawi się w ich 
życiu… To jednak już nigdy nie miało nastąpić.
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Gruit Kopernikowski
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W STYCZNIU LICZBA BEZROBOTNYCH WZRO-
SŁA DO  MILIONÓW  TYSIĘCY. Według 
analiz urzędów pracy nawet  procent bezro-
botnych nie jest zainteresowanych podjęciem 
pracy. Pracownicy urzędów pracy skarżą się, 
że roczne koszty papierkowej roboty to na-
wet  milionów złotych. Rząd powinien 
sprawdzić, czy nie byłoby taniej przyznać 
wszystkim bezrobotnym automatycznie prawa 
do ubezpieczenia zdrowotnego. Tymczasem 
rząd proponuje zaostrzenie sankcji wobec 
bezrobotnych – traciliby oni prawo ubezpie-
czenia zdrowotnego nawet na  dni, jeśli 
wcześniej odmówiliby udziału w programie 
aktywizacji zawodowej.

CO GODZINĘ W POLSCE REJESTROWANYCH 
JEST  FIRM. W Polsce jest  razy więcej 
podmiotów prywatnych niż publicznych. 
W firmach powstaje trzy czwarte produk-
tu krajowego, a inwestycje firm są trzy razy 
większe niż samorządów. Majątek przedsię-
biorstw wzrósł prawie o połowę w ciągu  
lat, zaś przychody zwiększyły się o  proc. 
w ciągu ostatnich  lat. Ponad  proc. firm 
przynosi zyski, tworząc / miejsc pracy.

POLACY SĄ ZAINTERESOWANI OSZCZĘDZA-
NIEM W DŁUGIEJ PERSPEKTYWIE. W stycz-
niu sprzedano detaliczne obligacje rządowe 
na kwotę , mln – wynik niemal w po-
łowie osiągnięty został dzięki sprzedaży ob-
ligacji dziesięcioletnich. Dwulatki stanowiły 
 proc. sprzedaży, a trzylatki , proc. Obli-
gacje czteroletnie dały , proc. sprzedaży, 
natomiast obligacje dziesięcioletnie okazały 
się najbardziej pożądanym przez nabywców 
papierem dłużnym. Papiery dłużne są dobrą 
formą inwestycyjną, gdyż są stuprocentowo 
bezpieczne oraz mają gwarancję zysku. Opro-
centowanie obligacji dziesięcioletnich wynosi 
 proc., a dwulatek – , proc.

PONAD PÓŁ MILIONA FAŁSZYWYCH BANK-
NOTÓW I  TYS. MONET EURO ZOSTAŁO 
WYCOFANYCH W ZESZŁYM ROKU Z OBIEGU. 
Według Europejskiego Banku Centralnego 
(EBC)  proc. z wycofanych w drugiej po-
łowie zeszłego roku fałszywych banknotów 
miało nominał  i  euro. W całym  r. 
wykryto w sumie  tys. sztuk różnego ro-
dzaju papierowych fałszywek, natomiast 
najczęściej podrabiane monety to  euro – 
w zeszłym roku stanowiły one prawie dwie 
trzecie ( tys.) wszystkich wycofanych pod-
róbek. Według Europolu najwięcej fałszowa-
nych banknotów i monet euro jest w Bułgarii 
i Włoszech. Komisja Europejska intensyfikuje 
walkę z fałszowaniem euro, w związku z czym 
zaproponowała kary od pół roku do ośmiu lat 
więzienia za podrabianie pieniędzy i rozpo-
wszechnianie fałszywek.

Krzyżówka panoramiczna nr 5

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „EKOBRYKIETY”.  
Nagrodę wylosowała: BARBARA NAWROT Z KATOWIC.

O Mikołaju Koperniku powiedziano i napisa-
no już w zasadzie wszystko – wybitny astro-
nom, autor dzieła „De revolutionibus orbium 
coelestium” ( „O obrotach sfer niebieskich”), 
które dokonało prawdziwej rewolucji w ludz-
kich wyobrażeniach na temat kosmosu, jest 
bez wątpienia ikoną nauki wszystkich cza-
sów. Co jednak Kopernik może mieć wspól-
nego z piwem i dlaczego nazwisko wielkiego 
astronoma gości w rubryce poświęconej zło-
cistemu trunkowi?

 lutego obchodziliśmy okrągłą, . 
rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. I choć 
polski astronom należy bez wątpienia do naj-
większych postaci nauki, nie byłoby w tym nic 

niezwykłego, gdyby nie pewna niecodzienna 
okoliczność. Otóż z okazji wspomnianej rocz-
nicy Muzeum Warmii i Mazur oraz olsztyński 
Browar Kormoran przygotowały piwo według 
XVI-wiecznej receptury, którym mógł się ra-
czyć Mikołaj Kopernik.

LAWENDOWY SPECJAŁ

Promocja trunku, który nazwano Gru-
item Kopernikowskim, odbyła się  lutego, 
czyli dokładnie w . rocznicę urodzin wiel-
kiego astronoma. (Od)twórcami piwa są Pa-
weł Błażewicz z Pracowni Kopernikańskiej 
Muzeum Warmii i Mazur oraz specjaliści 
z Browaru Kormoran. Dokładna receptura 
napoju warzonego w XVI wieku do dziś się 
nie zachowała, jednakże na podstawie pew-
nych danych udało się ją odtworzyć. Można 
więc powiedzieć, że mamy tu do czynienia 
z rekonstrukcją. Na pomysł Gruitu Koper-
nikowskiego naprowadził jego (od)twór-
ców list Feliksa Reicha, kustosza kapituły 
warmińskiej, z  stycznia  r., w którym 
donosił on na Kopernika biskupowi Jano-
wi Dantyszkowi – chodziło o domniemany 
związek astronoma z jego gospodynią Anną 
Szyling. Jako wyraz wdzięczności za swą 
dociekliwość Reich otrzymał piwo, za któ-
re w kolejnym liście serdecznie dziękował. 
Po pewnym czasie Anna Szyling opuściła 
jednak Frombork, w którym zamieszkiwał 
Mikołaj Kopernik, a Feliks Reich zmarł, 
natomiast piwo przypadło w udziale jego 
spadkobiercom, wśród których był m.in. 

astronom – stąd przypuszczenie, że autor 
„De revolutionibus…” mógł się delektować 
jego smakiem.

Gruit Kopernikowski nie jest typo-
wym piwem – został uwarzony w oparciu 
o lawendę i kilka innych składników, m.in. 
słody jęczmienny i pszeniczny. Nie byłoby 
w tym jednak nic niezwykłego, gdyby nie 
fakt, że piwo nie zawiera ani grama chmie-
lu, czyli podstawowego składnika ogromnej 
większości tego typu trunków. Jak mówią 
(od)twórcy Gruitu Kopernikowskiego, jego 
smak jest nieco inny niż większości piw – 
jest bardziej delikatny, zarówno gorzki, jak 
i kwaskowy.

CO TO JEST GRUIT?
Gruit jest nietypowym, archaicznym ga-

tunkiem piwa, przede wszystkim ze względu 
na brak chmielu, o czym wspomniano wyżej. 
Specjaliści z Browaru Kormoran zastąpili go 
lawendą, jako substytutu można jednak użyć 
także np. wrzosu (jak robi się w Szkocji), a na-
wet cytryny czy poziomki, co zawsze decyduje 
o smaku piwa.

Mieszkańcy Olsztyna będą mogli spró-
bować Gruitu Kopernikowskiego już podczas 
długiego weekendu majowego, kiedy rozpocz-
nie się dystrybucja piwa na rynku lokalnym. 
Jeżeli trunek okaże się sukcesem i ruszy pro-
dukcja na skalę przemysłową, okazję do de-
gustacji będą również mieli mieszkańcy po-
zostałych regionów Polski.

MACIEJ RZEPECKI
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