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Temat na czasie
Bogdan Marcinkiewicz,
europoseł: Wstrzymano
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Europejska podjęła
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Uwaga Czytelnicy
Z powodu Świąt Wielkiej Nocy
nr 7 ukazuje się 27 marca

Archiwum WUG

Uratowano
19 górników

KGHM SA. We wtorek 19 marca
około godziny 22.00 na oddziale
G-3/4 kopalni rud miedzi ZG Rudna na głębokości 960 metrów nastąpił wstrząs górotworu o sile 1,6
razy 10 do potęgi ósmej (3,4 w skali
Richtera) – był to jeden z silniejszych wstrząsów, jakie miały dotąd miejsce w kopalniach KGHM
i odczuwalny był w promieniu 40
km od kopalni.

strona 3

swoim Czytelnikom
życzy

Druga Zatoka
Perska

Redakcja

Ropa i gaz. Pierwszego odkrycia
złóż ropy naftowej w strefie pomiędzy Cyprem, Syrią i Libanem
dokonał trzy lata temu Izrael.
strona 4

Wielkopolscy
przeciwnicy
węgla brunatnego
Nie chcą kopalni.

strona 5

Dobry wynik
spółki
JSW zarobiła prawie miliard złotych w 2012 roku.

strona 6

materiały prasowe

Volvo śledzi
rowerzystów

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Wesołych
Świąt
Wielkiej Nocy
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Pomylił bycie w odbycie z byciem
„Wielce Szanowny Panie Duda! Wysłuchałem Pana wystąpienia na spotkaniu Platformy Oburzonych przez
internet i jestem – co tu dużo mówić – oburzony. Informuję Pana, że przedsiębiorcy mają głęboko w dupie,
jaką Pan zechce ustanowić płacę minimalną oraz czy
zlikwiduje Pan umowy cywilnoprawne” – pisze Cezary
Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, w liście otwartym do Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności. List zamieścił na stronie
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców tuż po zakończeniu spotkania Platformy Oburzonych.

P

o tym jak prezes ZPP odsłonił przed społeczeństwem głębię odbytu każdego z przedsiębiorców
polskich, stał się popularny. Kiedy był tylko prezesem mało znanego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jego popularność tkwiła w tym samym miejscu,
co zainteresowanie jego kolegów płacą minimalną. Jego
popularność z głębi odbytu wyciągnęła dopiero prostota
poglądów ujawniona w liście do Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności. Wcale nie chodzi mi o użycie
słowa „dupa”, bo już zacny Melchior Wańkowicz walczył
o należne miejsce dla tego słowa w oficjalnej polszczyźnie – chodzi mi o ubogi intelektualnie przekaz
pomieszany z karygodnym lansowaniem łamania prawa.
„Informuję Pana, że damy radę, cokolwiek Pan
jeszcze wymyśli. Ograniczymy nasze przedsięwzięcia,
wyjedziemy z nimi za granicę, będziemy zatrudniać
wyłącznie na działalność gospodarczą, ograniczymy
zarobki „do ręki” dla pracowników, w ostateczności
będziemy zatrudniać na szaro. Damy radę” – pisze przewodniczący Kaźmierczak. Chce Kaźmierczak prowadzić
swoje interesy za granicą? Droga wolna. Niech na przykład wygłasza swoje poglądy w Szwecji, Niemczech,
Francji, Danii albo w Holandii. Niech tam publicznie
grozi, że będzie zatrudniał na szaro i że ma w dupie to,
co mówią biedni i wykluczeni. Niech zamknie swoją
firmę i poprosi któregoś z kolegów, żeby zatrudnił go
na szaro. Niech idzie pracować na umowę śmieciową.
Kaźmierczaka usprawiedliwia tylko to, że razem
ze swoją popularnością przebywał głęboko w totalnych

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
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Po tym jak prezes
ZPP odsłonił przed
społeczeństwem
głębię odbytu
każdego
z przedsiębiorców
polskich, stał
się popularny.
Kiedy był tylko
prezesem Związku
Przedsiębiorców
i Pracodawców,
jego popularność
tkwiła w tym
samym miejscu,
co zainteresowanie
jego kolegów płacą
minimalną.

ciemnościach i wypełzł stamtąd niczym blady owsik,
żeby poinformować świat: Jestem! Ano jest pan, panie
Kaźmierczak. Niech pan uważa, żeby nie wysechł pan
w blasku popularności niczym owsik w blasku słońca.
Czasem warto zostać w miejscu, dla którego zostało
się stworzonym. Przebywał pan w świecie ciasnym,
ale własnym. Było ciemno, ale bezpiecznie. Co pana
skłoniło, żeby wypełznąć stamtąd na salony? Dlaczego
myli pan bycie w odbycie z byciem?
Prezes Kaźmierczak jest szkodnikiem. Jego styl
rozumowania jest godny drobnego geszefciarza, a nie
pracodawcy i przedsiębiorcy. A przecież pracodawcy
i przedsiębiorcy mają wielkie problemy – i nie są to problemy wyłącznie z płacą minimalną, problemem jest
zbójecka polityka państwa. Wśród elit politycznych
brakuje szacunku dla wysiłków zmierzających do zachowania miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy dbają
o miejsca pracy, są tak samo traktowani jak geszefciarze,
którzy chcą zrobić szybki biznesik, naciągnąć klientów i oszukać pracowników. Państwo powinno walczyć
z geszefciarzami choćby poprzez wspieranie inwestycji,
dzięki którym rozwijaliby się prawdziwi przedsiębiorcy.
Bardzo nie podoba mi się pogarda dla osób biednych i wykluczonych. Zwykle jest tak, że gdy ktoś
publicznie wyraża pogardę wobec mniejszości, od razu
głos w obronie mniejszości zabierają autorytety moralne, celebryci i politycy z pierwszych stron gazet.
Mniejszości w cywilizowanym świecie broni się niejako
z urzędu, bo to należy do dobrego tonu. Nie broni się
większości, bo wiadomo, że większość zawsze da sobie
radę. Czy brak reakcji na słowa Kaźmierczaka oznacza, że to, co on ma w dupie, i ci, których pośrednio
ma w dupie, są większością? Jeżeli są większością,
to za chwilę w tej części ciała pracodawców, w których imieniu wypowiada się pan Kaźmierczak, może
być straszny tłok. Czy szanowny pan prezes i koledzy
pana prezesa nie mają (za przeproszeniem) wrażenia,
jakby nosili granat w czeluściach swych dup? Proszę
uważać, aby ktoś nie wyciągnął zawleczki – zapaskudzicie otoczenie. A fe! A fe!
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Kredyt umarł, kryzys żyje
Cypr żył na kredyt. Pewnego dnia kredyt umarł. Pod
naciskiem Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w zamian za 10 mld euro pomocy
rząd cypryjski zgodził się, aby klienci banków stracili
nawet 10 proc. swoich zgromadzonych na kontach
bankowych oszczędności. Parlament nie zgodził się
na to. Obywatele ucieszyli się.

C

hwalili parlamentarzystów za to, że postawili się
Unii Europejskiej, która zaakceptowała pomysł
rządu cypryjskiego i swoją pomoc uzależniła
od realizacji tego pomysłu. Efekt? – zadowoleni obywatele przez wiele dni nie mogą wypłacić pieniędzy
z banków, bo banki są zamknięte. Nie mogą przelewać
pieniędzy, bo operacje bankowe są zablokowane. Stoją
w gigantycznych kolejkach do bankomatów, w których
brakuje pieniędzy. U znajomych restauratorów jedzą
i piją na kredyt. Coraz częściej słyszą: kredyt umarł,
kryzys żyje, kto nie płaci, nie je i nie pije.
Cypr zwraca się do Rosji, aby ta pomogła zażegnać
kryzys. Dlaczego do Rosji? Bo rosyjskie depozyty na Cyprze przekraczają wartość rocznego PKB Cypru. Nie da
się rozwiązać kryzysu bankowego bez udziału Rosjan.
Pojawia się coraz więcej informacji sugerujących, że Rosjanie przy tej okazji będą chcieli zmusić Cypr do zgody
na stworzenie rosyjskiej bazy wojskowej na wyspie. Baza

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Państwo może
gwarantować
wysokie
emerytury i pełne
zatrudnienie.
Z gwarancji
wywiąże się tylko
wtedy, gdy będzie
je na to stać.

Rosjan w państwie Unii Europejskiej, w pobliżu stacjonujących wojsk NATO? Rosyjski Gazprom mógłby przejąć
dopiero co odkryte złoża gazu, a Rosja w zamian dałaby
kredyt. Jest jednak mały problem. Nie wiadomo, jak
bogate są odkryte złoża. Wśród różnych opinii pojawia
się sarkastyczna uwaga: Rosjanie zawsze marzyli o porcie
nad ciepłym morzem i teraz mają szansę spełnić swoje
marzenia. Skoro kapitał rosyjski ma ulokowane w bankach cypryjskich dziesiątki miliardów euro, to Rosja
nie popuści. Rosja ma także możliwość nacisku na Unię
Europejską – kurki od gazu i ropy są w ich rękach.
Cypr liczy , miliona obywateli – to znacznie
mniej niż liczy Warszawa. Okazuje się, że tak maleńkie
państwo może nieźle namieszać. Niektórzy twierdzą,
że skoro na Cyprze jest rządowa gwarancja wkładów
bankowych, to rząd powinien wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Problem polega na tym, że państwo
może gwarantować wysokie emerytury, wysoki poziom
życia i brak bezrobocia, jednak z tych gwarancji wywiąże się tylko wtedy, gdy będzie je na to stać. Rzeczywistość na Cyprze przypomina trochę scenariusz
filmu z gatunku fikcji politycznej. To jednak nie fikcja.
Dedykuję tę krótką historyjkę cypryjską wszystkim,
którzy uważają, że Polska może zagwarantować dobrobyt z dnia na dzień i tylko wystarczy zmienić rząd
albo coś „wyprotestować”. To tak nie działa.


K Z D
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia

Gratuluję Żorom
prezydenta
i samorządu

M

ożna przedłużyć życie Boryni, kiedyś kopalni,
a teraz jednego z ruchów KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Można dać stabilną pracę rzeszy ludzi albo
doprowadzić do utraty kilku tysięcy miejsc pracy w ciągu
12 lat. Prezydent pięknego miasta Żory, które dzięki
górnictwu tak się rozrosło, że może mieć prezydenta, nie
chce górnictwa. Jego zdaniem mieszkańcy też nie chcą
– podobno ewentualne szkody górnicze zablokowałyby
rozwój miasta. Doszły do mnie słuchy, że ponoć Żory są tak
prężnym ośrodkiem gospodarczym i intelektualnym,
że mogą wysłać na drzewo tych, którzy chcą fedrować pod
miastem. Budżet Żor jest tak obfity, że nie potrzeba miastu
opłat wnoszonych przez górnictwo. Miastu, jego władzom
i obywatelom jest wszystko jedno, czy spora część
załogi Boryni, która mieszka w Żorach, będzie zagrożona
zwolnieniami, czy nie będzie. Jeśli się ma taki potencjał
gospodarczo-intelektualny, to można lekceważyć wszystko.

W

1975 roku Żory miały 23 tysiące mieszkańców.
Nie czarujmy się, nadal byłyby grajdołem, gdyby
nie kopalnie. Gdyby nie miejsca pracy w JSW, piękne
miasto Żory zdziadziałoby już ładnych parę lat temu.
Władze miasta chwalą się, że świetnie dają sobie radę bez
górnictwa. A jakież to wielkie inwestycje dające dobrze
płatne miejsca pracy powstały w Żorach? Zacząłem swój
felieton od żółci, a powinienem zacząć od faktów. Oto one.
Czesław Kubaczka, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, wystosował list do mieszkańców Żor. Chodziło
w nim o poparcie planów rozbudowy kopalni Borynia,
która dzięki dostępowi do nowych złóż mogłaby wydłużyć
swoje życie do roku 2042. Dyrektor zakładu podkreślił,
że jeśli kopalnia przestanie istnieć, to zostaną zlikwidowane
miejsca pracy. „Koncesja, o którą się ubiegamy od sierpnia
2010 roku, przedłuży żywotność tego konkretnego
zakładu do roku 2042. Jeśli władze Żor zaopiniują nasze
plany rozwojowe negatywnie – Borynia przestanie istnieć
już około 2025 roku. Co oznacza likwidacja kopalni dla
społeczności żyjącej z górnictwa, chyba nikomu tłumaczyć
nie trzeba. Sama kopalnia Borynia zatrudnia dzisiaj 3,5
tysiąca ludzi! W dzisiejszych, niepewnych gospodarczo
czasach stabilność zatrudnienia jest największą wartością”.
Podkreślił także, że mieszkańcy tego miasta stanowią
poważną część Jastrzębskiej Spółki Węglowej – 2500
z nich pracuje w zakładach należących do JSW. To oznacza,
że dzięki pracy w górnictwie utrzymuje się 2500 rodzin.
Jeżeli rodzina składa się tylko z 3 osób, to dzięki JSW
przynajmniej 7500 osób ma stabilizację życiową. To grubo
ponad 10 proc. mieszkańców Żor.

G

łos w tej sprawie zabrał prezydent Żor Waldemar
Socha, który stwierdził, że „górnictwo wyprowadziło
się z Żor prawie 20 lat temu i miasto radzi sobie bez
niego”. Polskiej Agencji Prasowej opowiedział także
o tym, jak wielu poważnych inwestorów zleciało się
do miasta i jak dobrze jest bez górnictwa. Stwierdził, że
ponoć są mizerne szanse, aby samorząd zgodził się na to,
by Borynia fedrowała pod Żorami. Czyżby to oznaczało,
że 2500 mieszkańców Żor zatrudnionych w JSW to ludzie
skrzywdzeni przez nas? Czy to znaczy, że ich talenty,
wiedzę i przedsiębiorczość pan prezydent i jego miasto
mogą wykorzystać lepiej? Ja wiem, że średnia płaca w JSW
(niespełna 7 tys. brutto) to pikuś przy zarobkach, jakie
oferują inwestorzy, którymi chwali się prezydent. Gratuluję
mieszkańcom Żor prezydenta i samorządu, gratuluję miejsc
pracy i wyśmienitych zarobków, które osiągają dzięki temu,
że tam nie ma górnictwa. Gratuluję panu prezydentowi
celnej odpowiedzi na list pana dyrektora Kubaczki.
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Strajk generalny na Śląsku

We wtorek 26 marca w województwie śląskim
odbył się strajk solidarnościowy. Do protestu przystąpili pracownicy niemal wszystkich
branż. W kilku miastach związki zawodowe
zorganizowały pikiety.

Akcja protestacyjna została tak zorganizowana, aby zminimalizować straty
w zakładach pracy. Protesty we wszystkich
rodzajach komunikacji publicznej przeprowadzono w sposób najmniej uciążliwy dla
pasażerów.
Śląscy związkowcy domagają się:
– stworzenia osłonowego systemu regulacji
finansowych oraz ulg podatkowych dla
przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego (system powinien
być oparty na zasadzie bilansu dochodów
publicznych);

– wprowadzenia systemu rekompensat dla
przedsiębiorstw objętych skutkami pakietu
klimatycznego;
– uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych;
– likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i stworzenia systemu opieki zdrowotnej
opartego na założeniach, na podstawie których działała dawna Śląska Kasa Chorych;
– zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługujących pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczególnych
i szczególnym charakterze;
– zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego
na samorządy.
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu zapowiedział, że
rząd nie wycofa się z projektu emerytur pomostowych i uelastycznienia rynku pracy.
st

NOWY GÓRNIK

Teraz wszystko zależy od rządu

Protestujący pracownicy pikietowali Urząd Wojewódzki w Katowicach

KGHM

We wtorek 19 marca około godziny 22.00
na oddziale G-3/4 kopalni rud miedzi ZG Rudna na głębokości 960 metrów nastąpił wstrząs
górotworu o sile 1,6 razy 10 do potęgi ósmej
(3,4 w skali Richtera) – był to jeden z silniejszych wstrząsów, jakie miały dotąd miejsce
w kopalniach KGHM i odczuwalny był w promieniu 40 km od kopalni.

Spowodował zawalenie się wyrobisk i odcięcie  górników od dróg ucieczkowych. Natychmiast podjęto akcję ratunkową. W sztabie
akcji ratowniczej uznano, że szybciej będzie
można dotrzeć do osób uwięzionych pod ziemią, korzystając z szybu sąsiedniej kopalni
Sieroszowice-Polkowice. Przez ponad siedem
godzin pięć zastępów jednostki ratownictwa
górniczo-hutniczego próbowało dostać się
do odciętych, przebierając mechanicznie
zawalone wyrobisko. Po godzinie . rano
od strony kopalni Polkowice-Sieroszowice
udało się dotrzeć do górników. Przed godziną . rano wszyscy górnicy z drobnymi
urazami niezagrażającymi ich życiu byli już
na powierzchni.
Było to możliwe, gdyż eksploatacja złoża
rud miedzi jest jednopokładowa, a wszystkie
kopalnie są ze sobą połączone wyrobiskami
komunikacyjnymi. Praktycznie jest to jedna
wielka kopalnia, na jednym złożu, jedynie
REKL A M A

ze względów administracyjnych i organizacyjnych podzielona na mniejsze jednostki.
Mechanizm tąpań jest znany – powodują
je załamania się wyżej ległych, sztywnych
warstw dolomitów i anhydrytów. Ich grubość
wzrasta po upadzie i w rejonie pracy kopalni
dochodzi do  m. Warstwa ta odgrywa rolę
swoistej przestrzennej „stalowej płyty” przykrywającej złoże rudy miedzi. Wybrana pod
nią powierzchnia na skutek ciśnienia nadległych warstw powoduje, że „płyta” ta w sposób całkowicie niekontrolowany nagle i bez
ostrzeżenia załamuje się, dając efekty wstrząsu
porównywalnego do lokalnego trzęsienia ziemi. Generalnie tego rodzaju zdarzenia będą
coraz rzadsze, ale za to coraz mocniejsze i tym
samym groźniejsze. Ostatnie podobne wydarzenie miało tu miejsce ponad dwa lata temu.
Tym razem górnikom dopisało szczęście.
Jak powiedział Wiesław Kątny, przewodniczący Związku Zawodowego Górników
w Polsce w ZG Rudna: „Szefowie KGHM bez
ustanku zapewniają, że wstrząsy te są spowodowane przyczynami naturalnymi i z tego
powodu nie można im zapobiec. Kiedy kopalni
nie było, nie było też tąpań. Wybieranie złoża
jest ich przyczyną, a nie żadne «naturalne»
powody. Niestety – zarząd firmy nic nie robi,
aby im zapobiec”.
AM

ARCHIWUM WUG

Uratowano 19 górników

Rejon katastrofy, kopalnia rud miedzi ZG Rudna, głębokość 960 metrów
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Ropa i gaz

Druga Zatoka Perska
Pierwszego odkrycia złóż ropy naftowej
w strefie pomiędzy Cyprem, Syrią i Libanem
dokonał trzy lata temu Izrael, który od chwili
swego powstania nie szczędził sił i pieniędzy
na poszukiwanie własnych zasobów węglowodorów płynnych i gazowych.

Biblijny upór Izraelczyków wyrażający się
dewizą „szukajcie, a znajdziecie” zaczyna już
przynosić pierwsze efekty. Tymczasem odkrycia te zwróciły uwagę wszystkich wielkich
koncernów i mocarstw na poszukiwania tych
złóż w całym basenie Morza Śródziemnego.
Teraz przypomniano sobie, że złoża jednego
z afrykańskich potentatów tego surowca, jakim jest Libia, znajdują się na wybrzeżu tego
akwenu. To samo dotyczy tego rodzaju złóż
znajdujących się na terenie Egiptu. Wszystkie
kraje leżące nad Morzem Śródziemnym rzuciły się do badań, poszukiwań i wyznaczania
obszarów koncesyjnych. Do boju o złoża ropy
naftowej na Morzu Egejskim ruszyła Grecja
przy tradycyjnych protestach Turcji. Włochy
zniosły swoje moratorium na wiercenia pod
dnem morza, jakie podjęły po pamiętnej awarii
wiertniczej i katastrofie ekologicznej w Zatoce
Meksykańskiej, i zapowiedziały prowadzenie
poszukiwań na Adriatyku. Nie bez powodu
ucichł cały dotychczasowy zgiełk na temat
kryzysu zadłużeniowego Grecji, Włoch i Hiszpanii. Ta ostatnia również pragnie wziąć udział
w tych poszukiwaniach. Jeszcze nie słychać
rekl a m a

o Algierii i Francji, ale jest to zapewne kwestia
poufności i w swoim czasie informacja o tym
zostanie podana do publicznej wiadomości.
Zaciągniętymi długami państw znad Morza
Śródziemnego nikt się już nie martwi. Politycy wielkich mocarstw zaczęli częściej niż
zwykle odwiedzać kraje śródziemnomorskie,
a ich koncerny zaczęły kupować coraz bardziej
intratne koncesje na poszukiwania w akwenie
Morza Śródziemnego. Międzynarodowy spór
między nimi o wpływy na rządy Syrii jest jednym z wyników tych odkryć.

G recja

Prognozy są wielce obiecujące nie tylko dla
Cypru i państw Lewantu. Jednym z głównych
beneficjentów odkryć na Morzu Śródziemnym
ma być zadłużona po uszy Grecja. Według
studium ekologicznego Antonisa Foscolosa,
Eliasa Konofagosa i Nikosa Lygerosa przez 25
najbliższych lat Grecja ze sprzedaży ropy i gazu
może osiągnąć wpływy w wysokości 465 miliardów euro. Jej aktualne zadłużenie wynosi
ok. 300 miliardów euro. Zasoby ropy i gazu
mają się znajdować na Morzu Jońskim pomiędzy Grecją a Kretą oraz na Morzu Egejskim.
Pretensje do eksploatacji tych zasobów zgłasza
jednak Turcja wspierana w tej materii przez
USA, które starają się pogodzić sprzeczne interesy obu tych krajów. Propozycja, jaką ostatnio
złożono, obejmuje po 20 procent dochodów
dla każdego z tych państw z ropy naftowej

wydobytej przez amerykański koncern Noble
Energy. Komplikacje powodują jednak jego
zbyt szerokie możliwości eksploatacyjne na tym
terenie. Jak wiadomo, jest on odkrywcą i głównym partnerem w odkryciach wspomnianych
złóż ropy i gazu należących do Izraela. Rząd
grecki utworzył specjalne zespoły naukowo-przemysłowe dla realizacji tych zamierzeń. Jest
to konieczne choćby z tego względu, że Morze
Śródziemne wokół Grecji jest pod tym kątem
jednym z najmniej zbadanych obszarów. Jednocześnie rząd grecki nie bez powodu sprzeciwił
się sprzedaży swoich wysp i terytoriów położonych na Morzu Śródziemnym dla Niemiec
i innych państw UE celem spłacenia swojego
długu. Dla zrównoważenia amerykańsko-tureckiej inicjatywy Grecy podejmują rozmowy
z Rosją, która stara się, jak tylko może, by wejść
ze swoim kapitałem w eksploatację zasobów
na Morzu Śródziemnym.

D elta N ilu
Obok izraelskich odkryć gazu i ropy naftowej kolejnym bogatym pod tym względem
rejonem jest delta Nilu, gdzie od wielu lat
trwają poszukiwania i badania prowadzone
wspólnie przez amerykańską i egipską służbę
geologiczną. Obszar morski delty Nilu jest, generalnie rzecz biorąc, położony po zachodniej
stronie od złóż izraelskich i od spornych obszarów penetrowanych przez Cypr i obejmuje
powierzchnię około 250 tysięcy kilometrów

kwadratowych. Szacunki wielkości zasobów
ropy i gazu są równie duże jak w Grecji i Izraelu. Średnia ilość zasobów wynosi około 1,763
milionów baryłek ropy i waha się w przedziale
od 491 do 4,266 milionów baryłek ropy. Prognostyczne średnie zasoby gazu ziemnego
to około 70 bilionów metrów sześciennych
gazu ziemnego. Są to wielkości kolosalne.

D ruga Z atoka P erska
Nie bez powodów mówi się, że basen
Morza Śródziemnego to druga Zatoka Perska.
Amerykańska służba geologiczna (USGS) oblicza szacunkowe zasoby dla wschodniej części
Morza Śródziemnego w wielkości około 100
bilionów metrów sześciennych gazu ziemnego.
Dla porównania ta sama agencja geologiczna
szacowała pierwotnie zasoby gazu łupkowego
dla Polski na około 5,3 biliona metrów sześciennych, co miało nam wystarczyć na 300 lat! Ilość
ropy naftowej ocenia się na około 3,4 miliarda
baryłek. Amerykański instytut podaje dla porównania, że zachodniosyberyjski basen zawiera
około 200 bilionów metrów sześciennych gazu
ziemnego. Na Bliskim Wschodzie basen Rub’ al
Khali posiada takie same zasoby gazu ziemnego
jak na Morzu Śródziemnym. Znacznie mniejsze
są zasoby złóż w południowo-zachodniej części
Arabii Saudyjskiej i Jemenu Północnego. Nie bez
powodu zachodnie media piszą, że nadchodzi
era taniego gazu ziemnego.
Adam Maksymowicz
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Wielkopolscy przeciwnicy
węgla brunatnego
Wielkopolscy przeciwnicy węgla brunatnego
już dwukrotnie w marcu protestowali przeciwko budowie odkrywkowych kopalń na
swoim terenie. Pierwsza z tych demonstracji
w liczbie około dwóch tysięcy ludzi przeszła
ulicami Leszna. Kolejna z nich odbyła się
w miejscowości Krobia i wzięło w niej udział
około tysiąc osób. Organizatorem tych demonstracji jest stowarzyszenie „Nasz Dom”.

Jego przewodnicząca Sylwia Maćkowiak
nie przebierała w słowach: „Jeżeli PAK udałoby
się wejść i zrobić choć niewielki otwór na naszym terenie, to tego nie zostawi, złoża węgla
są u nas ogromne – największe w Polsce po Lubiniu– dlatego nie możemy czuć się bezpieczni
w regionie Leszczyńskim. Nie oddamy wam
Wielkopolski, nawet jeśli mielibyśmy zrobić to
siłą. Wynocha z naszej ziemi, wynocha z Wielkopolski, nie chcemy kopalni odkrywkowych,
bo to oznacza dla nas zniszczenie środowiska,
utratę pracy”. Jej ton podchwyciły media, nadając mu stosowny rozgłos. Poszukiwania węgla
brunatnego prowadzi firma PAK Górnictwo sp.
z o.o. W wypowiedzi dla PAP rzecznik prasowy spółki protesty te uznał za przedwczesne,
bo nie wiadomo jeszcze, czy kopalnia w ogóle
powstanie, prace są bowiem wykonywane na
podstawie koncesji wydanej przez ministra środowiska w maju  r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego na tym
obszarze. Mają one udokumentować znajdujące
się w tym rejonie zasoby. Protestujący domagają się zakazu badań i poszukiwań złóż tego
surowca. Można powiedzieć, że czują się wyłącznymi właścicielami Wielkopolski. Krzyczą
„wynocha” i twierdzą, że jeżeli do tego dojdzie,
to są gotowi do użycia siły. Wydaje się, że tego
rodzaju sformułowania nie padają jednak bez
konkretnej przyczyny – jest nią ograniczenie
dostępu do surowców, których eksploatacja jest
gwarancją naszego bezpieczeństwa energetycznego. Protest ten podważa to bezpieczeństwo,
nie zważając na żadne skutki z tym związane.
REKL A M A

W ĘGLOWA SUWERENNOŚĆ
Wielkopolanie nie chcą węgla brunatnego –
boją się nawet posiadania wiedzy na ten temat,
czemu służą wspomniane badania, przeciwko
którym tak stanowczo protestują. Sporo zainwestowali w wysokowydajne rolnictwo i nie
chcą stracić swoich dotychczasowych źródeł
dochodu. To jest zrozumiałe. Górniczo-energetyczne racje nie są jednak również bez znaczenia. Węgiel brunatny jest akurat najtańszym
i najbardziej stabilnym surowcem dostarczającym naszemu krajowi ok.  procent energii
elektrycznej. Byliśmy dotąd najbezpieczniejszym krajem UE pod względem dostaw energii z własnych surowców. Dzisiaj energia pełni
mniej więcej tę samą rolę, jaką w czasach I RP
pełniła armia, która była gwarantem niepodległości i suwerenności. Czy musimy być pod
tym względem państwem niepodległym? Nie,
nie musimy. Zawsze możemy być prowincją
sąsiedniego mocarstwa i to nieistotne, z której
strony świata. To już przerabialiśmy. Za powrót
do istnienia państwa polskiego miliony ludzi
musiały zginąć, miliony zostały kalekami, sierotami bez domu i ojczyzny. Na tej drodze także
Wielkopolska poniosła ogromne ofiary. Czy
ten wariant historii znów chcemy powtarzać?
Z A , A NAWET PRZECIW
W sprawie wspomnianych protestów
milczą politycy, wolą się bowiem nie narażać
swoim wyborcom. Trudno, takich mamy polityków i trzeba się z tym pogodzić, jednak pod
jednym warunkiem, że politycy odpowiedzialni
za bezpieczeństwo energetyczne państwa twardo będą bronić swoich racji i podejmowanych
w tej sprawie decyzji. Jedno z niesionych haseł
wspomnianej demonstracji, które głosiło, że
„Jesteśmy rolnikami, a nie górnikami”, wiele wyjaśnia, bo już wydawało się, że górnik
i chłop to bracia bliźniacy. Pokrewieństwo to
trwa przynajmniej gdzieś od  roku, kiedy
Ministerstwo Gospodarki objął przedstawiciel
partii reprezentującej rolników. Na każdym

swoim spotkaniu na Górnym Śląsku zapewnia on, że górnictwo to dla niego priorytet.
Polska stoi górnictwem węgla i od tego nie ma
odwrotu. Nasze bezpieczeństwo energetyczne oparte jest na węglu. Tego rodzaju hasła
powtarzane są przez kolejnego wicepremiera
reprezentującego tych właśnie rolników, którzy
nie chcą być górnikami. Jednym z tych gorliwie
protestujących w sprawie węglowej okazał się
minister rolnictwa, który politycznie jest desygnowany na to stanowisko przez tegoż samego
wicepremiera od spraw górniczych. Ten sposób
bycia „za, a nawet przeciw” nie jest w polityce
niczym nowym. Jednym z pierwszych, którzy
go praktycznie zastosowali, był ambasador
ZSRR w Paryżu, który w latach . ubiegłego
wieku przyłączył się do paryżan protestujących
przeciw łamaniu praw człowieka w jego kraju!
Kolejnym elementem tej gry są groźby użycia
siły przeciwko węglowi brunatnemu, które padają nie po raz pierwszy. Media odnotowują to
jako wyraz demokracji. Trzeba jednak powiedzieć, że jest to demokracja tylko z nazwy, bo
żadne prawo na to nie pozwala. Dlaczego nikt
się tym groźbom nie sprzeciwia, nikt ich nie
REKL A M A

piętnuje, nikt nie protestuje? To, że nie robią
tego przedstawiciele rządu odpowiedzialni za
górnictwo, jest zrozumiałe. Ich los polityczny
związany jest z tymi właśnie protestami, więc
ich nie popierają, ale też i nie zaprzeczają słuszności ich postulatów i żądań.

A MERYKAŃSKI PRZYKŁAD
Wydaje się, że nie ma wyjścia z tej sytuacji, w której każda ze stron ma swoje racje.
Wskazówką co do tego, w jakim kierunku należy pójść, jest ustawodawstwo w USA, gdzie
wszyscy czekają, aby na ich terenie coś odkryć.
Tam prawo własności sięga też w głąb ziemi –
inwestor musi złoże wykupić od jego konkretnego właściciela, który w wyniku tej operacji
zostaje kolejnym milionerem i to niezależnie
od odszkodowań, jakie uzyskuje za straty na
powierzchni terenu. U nas zarabia na tym państwo, ale efektem są opisane demonstracje. Tam
zarabia obywatel i dlatego w USA nie słychać
o protestach przeciwko górnictwu. Jeżeli chcemy mieć górnictwo i bogatych obywateli, to pod
tym względem amerykański przykład jest godny
naśladowania.
ADAM MAKSYMOWICZ
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JSW zarobiła prawie miliard złotych w 2012 roku

Dobry wynik spółki
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej wypracowała w 2012 roku 988,1 mln zł
zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 8821,0 mln zł. Na inwestycje służące zapewnieniu wzrostu produkcji
w okresie długoterminowym przeznaczono
1816,7 mln zł.

Spółka, mimo drastycznego spadku cen
węgla i koksu w 2012 roku w stosunku do rekordowego 2011 roku, odnotowała dobry wynik finansowy. Na ten wynik złożyło się utrzymanie produkcji węgla i koksu na stosunkowo
wysokim poziomie oraz aktywna polityka
handlowa i pozyskanie nowych odbiorców,
głównie poza dotychczasowymi rynkami.
Pozytywny wynik wypracowano w warunkach systematycznego pogarszania się sytuacji
na rynku stalowym w Europie i w realiach
spowolnienia gospodarczego, jakie dotknęło
szczególnie nasz kontynent.
– Inwestycje, efektywność w działaniu i konsekwencja w realizacji strategii
– to charakteryzowało spółkę w 2012 roku.
Dla nas był to bardzo trudny i wymagający
szczególnej aktywności czas zmagania się
z realiami kryzysu gospodarki europejskiej
i problemami sektora stalowego. Mimo dramatycznego spadku cen węgla koksowego
i koksu wypracowaliśmy zdecydowanie

rekl a m a

dobry wynik i przekroczyliśmy zapowiadany poziom wydobycia – mówi Jarosław
Zagórowski, prezes zarządu JSW SA. I dodaje: – Początek tego roku przynosi pewne
sygnały ożywienia, więcej sprzedajemy i systematycznie redukujemy zapasy, ale bardzo
uważnie obserwujemy rynek i wahania cen,
aby móc odpowiednio zareagować. Tak jak
2012 rok, tak i 2013 na pewno nie powtórzy
wyników z rekordowego 2011 roku – wtedy
polskie górnictwo, ze względu na rekordowe ceny węgla i koksu, wypracowało także
rekordowe zyski.
Produkcja węgla w Grupie wyniosła
w 2012 roku 13 462,4 tys. ton – to o 6,8 proc.
więcej niż w 2011 roku, kiedy produkcja
wyniosła 12 610 tys. ton. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych
po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęły łącznie poziom 4134,9 mln zł i były
niższe o 16,4 proc. niż uzyskane w analogicznym okresie 2011 roku. Do odbiorców
zewnętrznych trafiło 8196,9 tys. ton węgla,
czyli o 2,6 proc. mniej niż w 2011 roku, kiedy
kupili oni 8418,4 tys. ton. Do odbiorców
w Grupie Kapitałowej w 2012 roku trafiło
natomiast 4476,1 tys. ton, a więc o 11,3 proc.
więcej niż w 2011 roku, kiedy kupili oni
4021,5 tys. ton.
Mat. pras.

Najlepsze płyty folkowe 2012 roku

Polskie Radio
nagrodziło pracownika
JSW za płytę!
Adam Oleś, pracownik JSW, z płytą „hurdu,
hurdu” zajął trzecie miejsce w konkursie Polskiego Radia na najlepsze płyty folkowe 2012
roku! Jastrzębska Spółka Węglowa była mecenasem płyty.

Adam Oleś – z wykształcenia geolog górniczy, ale równocześnie koncertujący świetny muzyk jazzowy – nagrał płytę, która jest
zwrotem w stronę śląskich korzeni. Album
„hurdu, hurdu” oparty jest na tradycyjnych
pieśniach ludowych w nowych jazzowych
aranżacjach. Gościnnie śpiewa na nim zespół
Radostowianki.
Album zajął trzecie miejsce w konkursie
na Folkowy Fonogram Roku. Mogły w nim
uczestniczyć zespoły, które działają w Polsce
i wykonują muzykę inspirowaną wszelkimi
tradycjami muzycznymi świata.
Nagrodę przyznało jury konkursu w składzie: Dariusz Anaszko (portal etno.serpent.
pl), Andrew Cronshaw (muzyk, dziennikarz),
Bartek Chaciński (Polityka, Program 2 PR),
Tomasz Janas (dziennikarz niezależny) i Piotr

Kędziorek (Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Program 2 PR).
Warto dodać, że album Adama Olesia bierze również udział w konkursie Wirtu@lne Gęśle, w którym wybierana jest najlepsza płyta
folkowa 2012 roku.
Mat. pras.

``Adam Oleś jest związany z Jastrzębską Spółką
Węglową od 17 lat. Przez 14 lat pracował
w kopalni Krupiński, obecnie jest zatrudniony
w biurze zarządu spółki w Zespole Planowania
Rozbudowy Kopalń JSW. Jako wiolonczelista,
tworzył z wieloma znanymi muzykami
jazzowymi, m.in.: Grzegorzem Karnasem
(wokalista), Michałem Tokajem (pianista, laureat
„Fryderyka”), Sebastianem Frankiewiczem
(perkusista), Tomaszem Kałwakiem (sound
designer), Jarosławem Besterem (akordeonista),
Radosławem Nowickim (saksofonista),
Dominikiem Wanią (pianista), Pawłem
Dobrowolskim (perkusista) oraz wokalistkami
jazzowymi Grażyną Auguścik, Agą Zaryan,
a także Kasią Kowalską.
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Związki często ciskają gromy na zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego.
Ich zdaniem zarządy za bardzo rwą się do działań poprawiających efektywność. Jednak nie ma innej drogi gwarantującej
przetrwanie niż Redukcja kosztów i poprawa efektywności. JSW radzi sobie dobrze. KHW walczy o przyzwoite ceny zbytu.
Skuteczne odmetanowanie najważniejszych ścian jest priorytetem dla spółki.

Ciężki czas dla polskich kopalń
Nadpodaż węgla w Stanach Zjednoczonych przeżywających boom na gaz łupkowy
ma przekroczyć w tym roku 230 mln ton. Gdy
dodamy do tego nadpodaż węgla w Rosji,
to zauważymy, że na polskim rynku oferowany będzie węgiel z zagranicy w coraz większej
ilości i po coraz bardziej atrakcyjnych cenach.

Producenci węgla ulokowani w różnych
krajach śledzą sytuację na światowym rynku
i doskonale zdają sobie również sprawę z coraz większych problemów polskiego górnictwa głębinowego. – Spadek zapotrzebowania
na węgiel oraz to, że jego ceny kształtują się
na globalnym rynku, wymaga od firm górniczych podjęcia określonych działań – mówi
Oktawian Zając, Principal w The Boston Consulting Group.
Chodzi tu przede wszystkim o działania
w sferze kosztowej, na którą firmy mają największy wpływ. Mówiąc o kosztach w górnictwie, należy bowiem brać pod uwagę koszty
jednostkowe, a na ich obniżenie firmy mogą
wpływać, pracując nad redukcją poszczególnych pozycji kosztowych lub zwiększając wolumen wydobycia. W górnictwie koszty stałe
są naprawdę bardzo wysokie. Stąd Lubelski
Węgiel Bogdanka zmierza w kierunku maksymalizacji wydobycia i możliwie jak najlepszego
wykorzystania szybów.

S traciliśmy własny rynek
– Trzeba zaznaczyć, że rok 2012 zakończył się importem węgla do Polski w wysokości prawie 11 mln ton – podkreśla Jerzy
Markowski, były wiceminister gospodarki.
– Owych niemal 11 mln ton to ten rynek,
który istnieje dla węgla z polskich kopalń,
a jest zajęty przez węgiel z importu. Do tego
w roku bieżącym uruchomione zostanie
nabrzeże węglowe w porcie w Gdyni, które
zwiększy zdolność importu do Polski o kolejne 20 mln ton węgla na rok. To zupełnie
nowe wyzwania, przed którymi nigdy nie
musiało stawać polskie górnictwo. Mieliśmy
i wysoką nadpodaż węgla, i niskie ceny, ale
nigdy nie mieliśmy tak poważnej konkurencji
na własnym rynku.
Zdaniem Jerzego Markowskiego jedynym
sposobem jest ogromny wysiłek modernizacyjny polskiego górnictwa, by nie wypaść
z rynku całkowicie, a przynajmniej ochronić taki popyt na węgiel, który gwarantuje
bezpieczeństwo energetyczne kraju, czyli popyt w wysokości ok. 50 mln ton rocznie dla

węgla energetycznego, dla polskiej energetyki
zawodowej.
– Pieniądze, które się ma, należy ukierunkować na inwestycje modernizacyjne, ale
w węglu – mówi Jerzy Markowski. – Stajemy
bowiem przed oczywistym wyzwaniem, że jedynym sposobem na przetrwanie polskiego
węgla jest modernizacja polskiego górnictwa – po prostu po to, by obniżyć koszty
wydobycia.

K atowicki H olding
W ęglowy broni pozycji
Na początku roku 2013 zarządy spółek
węglowych, których właścicielem jest Skarb
Państwa, prezentują optymizm, ale tak naprawdę tylko urzędowy. Najbliższe miesiące
pokażą dopiero, w jakiej sytuacji finansowej są
krajowi producenci węgla. Wszyscy borykają
się ze spadkiem cen sprzedaży węgla na rynku,
który wynosi średnio 15 procent, i kłopotami
finansowymi, chociaż charakter i skala problemów jest różna.
W najlepszej sytuacji jest wydobywająca
węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali
Jastrzębska Spółka Węglowa. Wprawdzie dotknął ją największy spadek ceny zbytu, jednak
dysponuje ona górką finansową wypracowaną
w latach ubiegłych. Z kolei Katowicki Holding
Węglowy nie potrafi się uporać z problemami związanymi ze zwiększeniem produkcji
węgla i przez to obniżenia średnich kosztów
wydobycia.
Ostry reżim finansowy narzucony przez
konsorcjum banków, które wykupiło obligacje KHW, zmusza zarząd firmy do trzymania
cen zbytu w ryzach. Charakterystyczny dla
KHW SA jest wysoki udział węgla opałowego, który uzyskuje najwyższe na rynku ceny
zbytu oraz dostawy do sektora komunalnego
(ciepłownictwo).
– Energetyka żąda od nas renegocjacji
kontraktów na ten rok oraz domaga się obniżenia cen węgla na rok przyszły – mówi prezes
KHW Roman Łój. – Te żądania energetyków,
gdyby zostały spełnione, mogłyby załamać
rynek węgla. My, jako KHW, okopaliśmy się
i trwamy na pozycjach. Te żądania obniżek cen
węgla wysuwają nie wszyscy odbiorcy, jednak
są tacy, którzy stale domagają się obniżek.
Jedni chcą obniżek dwu-, inni trzy-, a jeszcze
inni pięcio- bądź nawet dziesięcioprocentowych – podkreśla prezes Łój.
Jego zdaniem największym problemem
jest zneutralizowanie zagrożeń metanowych

występujących na trzech podstawowych
ścianach Katowickiego Holdingu Węglowego. Jeżeli uda się skutecznie odmetanować
te ściany, to istnieje szansa, by zbliżyć się do
planowanego poziomu wydobycia na ten rok.
KHW planuje natomiast w tym roku wydobyć
ok. 12 mln 300 tys. ton węgla.
– Zakładamy, że maksymalne ograniczenie inwestycji nie będzie wynosiło więcej niż
6 procent w stosunku do planu – jeszcze nad
tym pracujemy – zaznacza Roman Łój.

M ożna poprawić
efektywność
– Jeden z czołowych producentów węgla
na świecie wdrożył, przy współpracy z Boston
Consulting Group, program poprawy efektywności w wielu swoich kopalniach na świecie,
co umożliwiło mu poprawienie wyniku grupy
o przeszło 1 mld dolarów rocznie – zaznacza
Oktawian Zając. Program ten opierał się na
kilku filarach. Przede wszystkim na zwiększeniu efektywności pracy kombajnów ścianowych poprzez redukcję nieplanowanych
oraz planowanych przerw wynikających np.
z nieoptymalnych procesów.
Wzięto się też za problem nieefektywnego planowania szycht czy braku dostępności konkretnych kompetencji wśród załogi w danym czasie na zmianie. Kolejną
kwestią były drobne awarie, których można
by uniknąć, czy też nieprzemyślany transport
podziemny. Efekty, jakie udało się uzyskać
już na etapie pilotażu programu w jednej
z kopalń, robią wrażenie – efektywny czas
fedrowania kombajnu ścianowego zwiększył
się z 55 godzin na tydzień do ok. 100 godzin
na tydzień, a przy wielkim udziale kosztów
stałych w górnictwie każda dodatkowo wydobyta tona węgla niemal wprost przekłada
się na dodatkowy zysk dla spółki i redukcję
kosztu jednostkowego wydobytej tony węgla.
By wesprzeć program poprawy efektywności,
spółka wprowadziła również program motywacyjny dla załogi promujący efektywne
wydobycie, który został zaakceptowany przez
związki zawodowe.

M ożna pracować tak , jak
podpowiada ekonomia
Do tego typu działań potrzebny jest
uprzedni dialog ze związkami zawodowymi – możliwy również w Polsce, co pokazuje
przykład kopalni Silesia zarządzanej przez
Czechów.

– W Silesii okazało się, że można wprowadzić nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i można pracować tak, jak wymaga tego
ekonomia – mówi Jacek Domogała, twórca
Grupy Famur.

O dbudować energetykę ,
zbudować markę
polskiego węgla
Najwyższy czas, by polskie spółki górnicze podjęły zakrojone na szeroką skalę
działania zmierzające do redukcji kosztów
i poprawy efektywności. Inaczej wypadną
z coraz bardziej trudnego i konkurencyjnego
rynku.
– Od samego początku mówię o problemie kosztów w górnictwie, o tym, że kwestia
kosztów jest kluczowa – podkreśla Janusz
Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. – Stoimy przed wielkim wyzwaniem.
Zagrożenie importem węgla istnieje, szczególnie kiedy spojrzymy na koszty wydobycia
rodzimych producentów.
W roku 2011 wpłynęło do Polski około 15
mln ton węgla z importu, natomiast w roku
2012, w warunkach spowolnienia gospodarczego i zwałów pełnych surowca, wpłynęło
do nas prawie 11 mln ton węgla z zagranicy.
A zatem problem istnieje – zaznacza wicepremier Piechociński i wskazuje, że zmienia
się struktura produkcji energii elektrycznej
w Polsce. W roku 2012 widać było wzrost
znaczenia węgla brunatnego.
Jakie perspektywy ma zatem górnictwo
węgla kamiennego? – Tutaj jest również
pytanie o terminy oraz wykonalność inwestycji w polskiej elektroenergetyce – mówi
Janusz Piechociński. – A trzeba pamiętać,
że inwestycje w energetyce są zarówno kapitałochłonne, jak i czasochłonne. Należy
je liczyć na okres od trzech do nawet sześciu,
siedmiu lat. Wyłączenia około 6 tysięcy megawatów do roku 2020 będą nie tylko natury
ekologicznej, ale również jakościowo-efektywnościowej. Powstaje więc pytanie, ile
mocy zbudujemy w to miejsce, przy jakich
systemach wsparcia i w oparciu o jakie nośniki energii? Ważne są też sprawy dotyczące
sprzedaży węgla, w tym logistyka procesów
sprzedaży czy budowa marki pod nazwą „dobry polski węgiel” – podkreśla wicepremier
Piechociński.
Jerzy Dudała

Autor jest publicystą Miesięcznika Gospodarczego
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Wspólna inicjatywa KHW i OKD

Powstała Europejska Platforma Bezpieczeństwa
W poniedziałek 18 marca w Ostrawie KHW
SA oraz czeska spółka węgla kamiennego OKD zawarły umowę zakładającą Europejską Platformę Bezpieczeństwa Pracy
w Górnictwie. Dokument założycielski sfinalizował kilkumiesięczne działania przygotowawcze, prowadzone rozmowy i ustalenia wstępne.

Celem tej inicjatywy jest wymiana doświadczeń z dziedziny bhp, wspólne korzystanie z rozwiązań prowadzących do zmniejszenia liczby wypadków w kopalniach oraz
poprawy warunków pracy.
Po stronie czeskiej umowę podpisał prezes
zarządu i dyrektor generalny OKD Jan Fabian,
a po stronie polskiej prezes zarządu KHW SA
Roman Łój.

Działania przewidziane w tym roku obejmują wzajemne wizyty specjalistów w kopalniach, informacje o podstawowych zagrożeniach i utrudnieniach pracy, tak by wnioski
można było przenosić do propozycji konkretnych rozwiązań.
Wiceprezes zarządu KHW SA ds. pracy
Waldemar Mróz, będący jednym z pomysłodawców tej inicjatywy, przywołał temat

metanu i jego usuwania oraz wykorzystania,
a także kanałów komunikacyjnych oraz przepływu odpowiedzialności i uprawnień w zakładach górniczych.
Kolejnym z działań będzie zainteresowanie innych spółek górniczych z Polski, Niemiec
i Anglii włączeniem się do współpracy w ramach tej nowo powstałej inicjatywy.
Wojciech Jaros, KHW SA
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Przechwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla: infrastruktura „wspólnego pożytku”,
Parlament Europejski (Bruksela),  stycznia  r.

Gospodarzem .
Europejskiego Stołu Węglowego był poseł Bogdan Marcinkiewicz, który
przywitał zaproszonych
gości oraz zaproponował tematy do debaty:
infrastruktura CCS oraz
system handlu uprawnieniami do emisji UE
ETS. By zobrazować problem, odniósł się on
do projektu RUDA realizowanego przez EDF,
a wartego , mld euro, który polega na zastąpieniu czterech najstarszych bloków Elektrowni Rybnik jedną, efektywniejszą jednostką.
Specyfiką bloku rybnickiego będzie
współspalanie biomasy z węglem, co pozwoli produkować do  proc. energii zielonej
i zmniejszyć emisję CO o  proc. w porównaniu do tradycyjnych bloków węglowych.
Przy budowie nowego bloku pracę miało znaleźć około dwa tysiące osób.
Powodem, dla którego wstrzymano inwestycje, jest niezrozumiała decyzja Komisji
Europejskiej w sprawie uprawnień do emisji
dwutlenku węgla. Polska otrzymała przydział
 milionów ton, ale problem polega na tym,
że Komisja nie przyznała Polsce przydziału
tych uprawnień dla nowych elektrowni. Od
lipca  r., kiedy decyzja zapadła, nastąpiło
przeciąganie liny z KE i udowadnianie sobie,
że projekt RUDA to nie jest budowa nowej
elektrowni, ale odtworzenie istniejącej mocy.
Poseł Bogdan Marcinkiewicz wyraził swoje niezadowolenie, że tak bardzo potrzebna
inwestycja w polskim sektorze energetycznym
jest aktualnie zagrożona.

K ORZYŚCI , PROJEKTOWANIE
I FINANSOWANIE
EUROPEJSKIEJ
INFRASTRUKTURY
DO TRANSPORTU
I MAGAZYNOWANIA

CO2

Podczas swojej prezentacji prof. Ulrich Van
Suntum z Centrum Badań Ekonomii Stosowanej
działającego na Uniwersytecie w Münster zwrócił uwagę na rozbieżności
pomiędzy ambitnymi celami klimatycznymi UE a potrzebą wzmocnienia gospodarki europejskiej wobec rosnącej
konkurencji ze strony Chin, Indii i innych
krajów rozwijających się. Podczas gdy europejscy politycy próbują narzucić dramatyczne
środki, by ograniczyć emisje węglowe, Chiny
podnoszą swoje roczne zużycie węgla o całkowitą roczną konsumpcję węgla w UE.
REKL A M A

Jednym z rozwiązań pozwalających utrzymać węgiel w miksie energetycznym UE mogłoby być przechwytywanie, transport i magazynowanie CO. CCS może zaoszczędzić
– proc. emisji CO przy kosztach każdej
zaoszczędzonej tony CO szacowanych na
około  euro na tonę CO.
Potencjał magazynowy Europy jest nadal
niepewny i brakuje mu politycznego i społecznego wsparcia. Biorąc pod uwagę brak
infrastruktury transportowej, żadna z prywatnych firm nie jest w stanie zainwestować
w demonstracyjny projekt CCS. Alternatywą
mogłoby być podejście „najpierw infrastruktura”, co pozwoliłoby na inwestycje w wiele
mniejszych projektów CCS. Polegając na niepewnych źródłach odnawialnych i importowanych paliwach, Europa ryzykuje niepewne bezpieczeństwo dostaw, nie wspominając
wpływu na ceny energii.
Prof. Van Suntum zaproponował, by dokładnie ocenić ważność CCS
dla przemysłu i produkcji energii. EURACOAL
wspiera dalsze prace nad
tym problemem i zaprasza zainteresowane strony
do współpracy.

EU ETS – DLACZEGO
POTRZEBUJEMY
MIĘDZYNARODOWEGO
POROZUMIENIA PRZED
STRUKTURALNĄ REFORMĄ
Marek Kłoczko, sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej, omówił problem
zmian strukturalnych w EU ETS. Przypomniał,
że UE musi zapewnić sobie bezpieczeństwo
dostaw energii, zabezpieczyć swój wzrost
gospodarczy i miejsca pracy, zanim zacznie
zbawiać świat od zwiększonych emisji CO,
z których sama emituje około  proc. Same
Chiny odpowiedzialne są za ponad  proc.
globalnej emisji CO, a  GW w opalanych węglem elektrowniach, które aktualnie
są w fazie konstrukcyjnej, w roku  będzie
wciąż działało.
Zaproponowana przez KE zmiana harmonogramu handlu emisjami jest niemożliwa
do zaakceptowania. Jest to próba ingerencji
administracyjnej w dobrze funkcjonujący rynek, nawet jeśli ten rynek nie zachowuje się
tak, jakby chcieli niektórzy politycy. Niska
cena uprawnień jest między innymi rezultatem
szybko rozwijających się źródeł odnawialnych
i ogólnie złej kondycji gospodarki UE. Nie
wskazuje to na jakąkolwiek porażkę ETS – cele
zostaną osiągnięte – więc niemądre byłoby

NOWY GÓRNIK

Europejski stół węglowy

Jest rozbieżność pomiędzy ambitnymi celami klimatycznymi UE a potrzebą wzmocnienia gospodarki
europejskiej wobec rosnącej konkurencji ze strony Chin, Indii i innych krajów rozwijających się
zmienianie zasad tylko dlatego, że system nie
dostarcza wysokich cen.
Jednym z rozwiązań pozwalających na
zwalczania rosnących emisji CO jest wdrożenie CCS. Flagowy projekt demonstracyjny UE
upada jednak ze względu na brak finansowania
publicznego. Demonstracja na skalę komercyjną zostanie opóźniona. Zanim do tego dojdzie,
jakiekolwiek polityki antywęglowe będą miały
silny, negatywny wpływ na gospodarkę UE
i bezpieczeństwo dostaw. Jedynym rozwiązaniem krótkoterminowym jest wsparcie dla
trwających i planowanych budów elektrowni
opalanych węglem kamiennym i brunatnym
w Europie. Wykorzystują one najwyższe możliwe sprawności w celu pokrycia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną
w przemyśle i gospodarstwach domowych,
gwarantując przystępne ceny i niskie emisje.

S KLEROTYCZNE METODY
PODEJMOWANIA DECYZJI
W WIELU KRAJACH
CZŁONKOWSKICH
W trakcie dyskusji wszyscy uczestnicy
zgodzili się, że potrzebny jest nowy bodziec
do wdrażania CCS i wezwali Komisję Europejską do przyspieszenia prac. Unia Europejska, chcąc prowadzić ambitną politykę
klimatyczną i energetyczną, musi udowodnić swoje zaangażowanie w szereg rozwiązań
technologicznych, wliczając w to CCS. Chris
Davies skrytykował sklerotyczne metody podejmowania decyzji w wielu krajach członkowskich. Uważa on, że należy je zastąpić
nową dynamiką – taką, która skapitalizuje
wykonaną pracę i popchnie do przodu projekty demonstracyjne, które są już blisko zakończenia realizacji.
Co do ETS, dało się zaobserwować wspólne poczucie zagrożenia, że KE chce ingerować
w system oparty o rynek, którego podstawą
jest z trudem osiągnięte porozumienie pomiędzy krajami członkowskimi co do celów

redukcyjnych do . Dr George Milojcic
z German Lignite Association powiedział,
że propozycja odsunięcia systemu postępuje
wbrew temu porozumieniu i zagraża stabilności UE, biorąc pod uwagę to, że pewne kraje
członkowskie są zdecydowanie przeciwko
jakiemukolwiek zaostrzaniu celów do roku
. Pozytywnie ocenił on możliwość zaostrzenia tych celów przez pojedyncze kraje
członkowskie, ale uważa, że nie powinno to
być narzucane przez Komisję bez rzetelnego
procesu.

N EGATYWNY WPŁYW NA

DECYZJE INWESTYCYJNE ,
PRZEDE WSZYSTKIM
W SEKTORZE WYTWARZANIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Bogdan Marcinkiewicz zaznaczył, że omawiana zmiana Dyrektywy ETS daje Komisji
Europejskiej praktycznie niczym nieograniczony mandat do zmian kalendarza aukcji,
czyli de facto rynku. Czasowe wycofywanie
uprawnień z rynku zmienia istotny element
dyrektywy ETS, jako że narusza przyjętą zasadę corocznego zmniejszania puli uprawnień na
rynku o , proc. W efekcie poprzez okresowe
zmniejszenie cen uprawnień dopuszczonych
do obrotu Komisja mogłaby doprowadzić do
wzrostu ich ceny. Działania takie będą mogły
negatywnie wpływać na decyzje inwestycyjne,
przede wszystkim w sektorze wytwarzania
energii elektrycznej.
Wiceprzewodniczący EURACOAL Philip
Garner podsumował, że krytyczne znaczenie
będą miały polityczne ramy nowej perspektywy budżetowej, które zachęcą do innowacji
i inwestycji. Rozwój przemysłu, tworzenie
miejsc pracy i zamożności nie zdarzają się
przypadkiem – wymagają stabilności, a nie
ciągłych zmian instrumentów, co podkopuje
zaufanie inwestorów. Dodał również, że UE
musi pozostać atrakcyjnym miejscem prowadzenia interesów.
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Volvo śledzi rowerzystów

System rozpoznaje gwałtowne manewry, które kierowca może podjąć w celu uniknięcia zderzenia

Targowa nowość Aston Martin Bertone

Systemy ostrzegające przed pojawieniem się
na kolizyjnym kursie samochodu, pieszego
pojawiają się coraz częściej w opcjach wyposażenia. Układ o nazwie Pedestrian Detection
znajduje się także na listach opcji modeli Volvo, m.in. V40, S60 i XC60. Teraz Volvo dodaje
system, który jest jego rozwinięciem i śledzi
rowerzystów, zmniejszając ryzyko zderzenia
się z samochodem. Kamera i radar obserwują
przestrzeń przed samochodem i wykrywają
rowerzystów jadących w tym samym kierunku co samochód.

Opel Cascada, kabriolet na bazie Astry, który
jest produkowany w Gliwicach. Szkoda, że nie
ma nowego auta dla Tychów.
Można było oglądać liftingowane wersje
Jeepa Grand Cherokee, Citroena C3, Hyundaia
ix35 czy Renault Kangoo.
Ciekawostką był skonstruowany w Europie, ale produkowany w Chinach Qoros 3,
który ma kosztować od 16 000 euro.
Niektóre z genewskich nowości już zaczynają się pojawiać na drogach.

Jak co roku wiosną Genewa zaczyna sezon europejskich wystaw motoryzacyjnych.
Choć w Europie na motoryzacyjnym rynku
trwa kryzys, który pewnie będzie się jeszcze
pogłębiać, wystawowe stanowiska wszystkich
firm przyciągały nowościami. Nowych aut
„dla Kowalskiego” nie było dużo, ale pięknych
prototypów, lepszych wersji znanych modeli
czy wersji specjalnych było sporo. Mocnym
akcentem były premiery na rynku supersamochodów. Tego segmentu kryzys się jakoś
nie ima, a więc można było kilka ciekawych
nowości zobaczyć.
Wśród popularnych modeli na uwagę zasługuje Peugeot 2008, Citroen Technospace,
nowe generacje Nissana Note, Dacii Logan
MCV, Skody Octavii, Toyoty RAV4, Hyundaia
Santa Fe, trzydrzwiowej Kii Pro-ceed. Z naszego punktu widzenia ważnym modelem był

S ześciokołowy
M ercedes G

Mercedes AMG z dodatkową osią

Chiński samochód dla Europy Qoros 3

piotr Myszor
materiały prasowe

Firma AMG od lat „poprawia” Mercedesy, dodając im mocy i dynamiki. Tym razem jednak postanowiono dodać... całą oś!
Stworzona przez inżynierów AMG wersja
klasy G ma z tyłu dodatkową oś, która także
jest napędzana. Kolosalny G63 AMG 6×6
ma masę 3775 kg i napęd 6×6 przekazywany za pomocą siedmiostopniowej skrzyni
7G-Tronic.

Cena modelu z bogatym wyposażeniem za 416 500 euro

materiały prasowe

G enewskie nowości

Do napędzania sześciokołowego kolosa
wybrano silnik V8 biturbo o mocy 5,5 l, który dysponuje mocą 544 KM i maksymalnym
momentem obrotowym 758 Nm – mimo
potężnej masy może więc osiągać prędkość
100 km/h w około 6 sekund. Maksymalna
prędkość samochodu wynosi tylko 160 km/h,
zaś na przejechanie 100 km potrzebuje on
średnio 18 l oleju napędowego.
Wysoka prędkość maksymalna nie była
priorytetem konstruktorów, którzy stworzyli ten samochód przede wszystkim z myślą
o ekstremalnej jeździe w terenie. Kąt natarcia
samochodu wynosi 52 stopnie, kąt zejścia 54
stopnie, a prześwit to 436 cm. Wszystkie 5
dyferencjałów można blokować.
Model G 63 AMG 6×6 nie stanie się popularnym samochodem z dwóch powodów
– ceny i wielkości planowanej produkcji.
Ma on być drugim na liście najdroższych aut
tej marki – cenę wyznaczono na 416 500 euro.
Rocznie ma powstawać 20–30 takich aut.

materiały prasowe

Jeżeli mijany rowerzysta nagle wykona
gwałtowny manewr, który skieruje go na kurs
grożący zderzeniem z samochodem, system
samoczynnie uruchomi awaryjne hamowanie samochodu. Przy niewielkich różnicach
prędkości auta i roweru do zderzenia może
nie dojść. W przypadku większych różnic system przynajmniej zmniejszy prędkość samochodu, a tym samym siłę uderzenia i stopień
obrażeń rowerzysty. Awaryjne hamowanie
zostaje uruchomione przy prędkościach nie
przekraczających 80 km/h.
System rozpoznaje także gwałtowne manewry, które kierowca może podjąć w celu

uniknięcia zderzenia z rowerzystą i złagodzić
poziom hamowania, aby umożliwić wykonanie
manewru.
System Cyclist Detection będzie opcją
oferowaną w niemal wszystkich modelach
Volvo – poza XC90.
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Oszukana
Żaneta była jedynym dzieckiem swoich rodziców. Mama umarła tuż po porodzie
i całe jej życie wychowywał ją tata, który był w nią zapatrzony jak w obrazek. Starał się
tak bardzo, jak tylko się dało, ale brak doświadczenia i dobrych wzorców spowodował,
że jego ukochana córeczka była przekonana o swojej wyższości nad wszystkim i wszystkimi. Ojciec Żanety prowadził swoją dobrze prosperującą firmę i robił wszystko, żeby jego
dziecku niczego nie brakowało. Finansował absolutnie wszystkie jej zachcianki – kupował
góry markowych ciuchów, butów, kosmetyków i sprzętu sportowego. Żaneta chodziła
jednak do państwowych szkół, bo ojciec, kierując się podszeptami rodziny, martwił
się, że towarzystwo w prywatnych placówkach może jeszcze bardziej wpłynąć na jego
rozkapryszoną córkę. Choć trudno powiedzieć, co jeszcze mogłoby się w niej zmienić
na gorsze, dziewczyna była bowiem zblazowana, arogancka i otoczona wianuszkiem
zapatrzonych w nią koleżanek. Dziewczynkom imponowały jednak głównie jej firmowe
torebki, które kosztowały co najmniej średnią krajową pensję, ciuchy i kosmetyki. Samą
Żanetę ciężko było lubić i w gruncie rzeczy zawsze czuła się bardzo samotna. Nigdy też
nie miała chłopaka. Co jakiś czas pojawiał się, co prawda, ktoś, komu podobała się jej
buzia, która wyglądała jak twarz wielkiej porcelanowej lalki. Wystarczyło jednak z nią
chwilę porozmawiać, spędzić jedno albo dwa popołudnia w jej towarzystwie, a wtedy
wszelkie złudzenia pryskały. Pryskali także kolejni potencjalni adoratorzy.
Żaneta poszła na studia. Nie wyprowadziła się z miasta i dalej mieszkała z ojcem.
Tak było jej po prostu wygodnie – nie miała ochoty się przemęczać, a sama myśl
o własnoręcznym włożeniu brudnych ciuchów do pralki czy umyciu naczyń napawała
ją obrzydzeniem. Zresztą mieszkała z ojcem w wielkim domu, w którym on właściwie
rzadko bywał. Żaneta wybrała studia psychologiczne, bo stwierdziła, że są to studia,
na których absolutnie nie będzie się musiała przemęczać. Nie do końca miała rację, ale
już pierwsza sesja stała się dla niej idealną okazją do pokazania swych zdolności w oszukiwaniu. Żaneta podmieniała prace, bez oporów wykorzystywała lepiej przygotowane
koleżanki, a nawet przy trudniejszym egzaminie z filozofii skorzystała z mikrozestawu
słuchawkowego. Ten ostatni przekręt zauważył siedzący niedaleko Tomek. Tomek sam
miał wiele za skórą i również przyjął taktykę absolutnie bezbolesnego przejścia przez
studia. Taki właśnie był początek ich związku.
Przez kolejne egzaminy przechodzili jako zgrana paczka oszustów. Byli tak dumni ze swej „przebiegłości”, że czuli się prawie jak Bonnie i Clyde. Resztę czasu także
spędzali wyłącznie ze sobą. Tomek tak naprawdę marzył, żeby zostać aktorem, ale
w sumie nic nie robił, żeby faktycznie dostać się na aktorstwo. Brał jednak zlecenia
do reklamówek i pokazów, do których chętnie go przyjmowano. Miał wręcz posągową
budowę, szczupłe, opalone ciało i zawsze starał się być ubrany odrobinę niechlujnie,
ale jednak jak dżentelmen. Nosił dobrze skrojone marynarki, mokasyny, drogie torby.
To także pasowało Żanecie, która bardzo chętnie uzupełniała jego garderobę, co z kolei
było korzystne dla Tomka, bo mimo że dorabiał jako model, był nieustannie spłukany.
Prawda, jaką Żaneta poznała dopiero kilka lat później, była taka, że Tomek pochodził
z dosyć ubogiej rodziny – jego rodzice nie byli ani wziętymi adwokatami, ani aktorami,
jak wielokrotnie twierdził.
Związek Żanety i Tomka trwał już kilka lat, kiedy postanowili razem zamieszkać.
Co prawda, ojciec Żanety nigdy nie przepadał za Tomkiem, ale tłumaczył sobie to tym,
że pewnie nigdy do końca nie polubi chłopaka swojej jedynej córeczki, starał się jednak, jak
mógł, by pomóc córce, np. kupił parze ładny, przestronny apartament w centrum miasta.
Minęło kilka tygodni i Żaneta zaczęła dostrzegać dziwne zachowanie swojego chłopaka. Rzeczy, które były normalne, gdy mieszkali osobno, teraz budziły jej wątpliwości.
Tomek znikał na całe popołudnia, a czasem nawet noce, często chodził spięty. Do tego
przez cały czas nie miał stałej pracy i imał się tylko dorywczych zajęć. Nie chciał także
przyjąć posady w firmie ojca Żanety, bo twierdził, że dusiłby się, pracując u przyszłego
teścia.
Wszystko to budziło niepokój Żanety, ale nic z tym nie robiła. Jej ojciec postanowił
jednak, że nie będzie na to patrzeć z założonymi rękoma. Za radą znajomego wynajął
prywatnego detektywa, który przez dwa tygodnie śledził i obserwował Tomka. Rezultaty
były nieprawdopodobne. Okazało się, że przypuszczenia Żanety były słuszne – Tomek
był jej niewierny. Nie spotykał się jednak z jedną kobietą ani nawet z dwoma, lecz
co najmniej z trzema. Jedna z kobiet mieszkała pod miastem w niewielkim domu i miała
kilkumiesięczne dziecko. Żaneta nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła na zdjęciach.
Przez kilka dni nie umiała nawet odezwać się słowem do Tomasza, a po niespełna tygodniu postanowiła odwiedzić wszystkie kobiety, które obserwował detektyw.
Nie wiadomo, kto był bardziej zdumiony jej wizytami i ich rezultatami – Żaneta,
kobiety, u których była, czy sam Tomasz. Okazało się, że jednej z kobiet Tomasz tłumaczył, że jest pilotem dużego przewoźnika i dlatego często nie ma go w domu. Dla innej
był aktorem, który bierze niewielkie role w teatrach, często w innych miastach i dlatego
„bywa” u niej tylko raz, dwa razy w tygodniu. Dla kobiety z dzieckiem, noszącym zresztą
jego nazwisko, był inwestorem rozwijającym swoją firmę i dlatego tak często podróżował. W każdym z odwiedzonych domów były jego rzeczy, jego szczoteczki do zębów
i egzemplarz jego ulubionej książki.
Żaneta nie mogła uwierzyć w to wielkie oszustwo. Natychmiast po powrocie
do mieszkania spakowała wszystkie rzeczy Tomka i bez oporów postawiła wielki karton
obok śmietnika. Wszystkie pozostałe kobiety podobno zachowały się jak ona, choć co do
tego Żaneta nigdy nie zyskała pewności. Jej były partner był przecież tak doświadczonym
oszustem, że mógłby równie dobrze kolejny raz wszystko przedstawić w innym świetle,
gdyby tylko trafił na podatny grunt…
l

Na prostej i zakrętach

Zimowe odgłosy
No i przyszła wiosna – wprawdzie kalendarzowa, ale jednak wiosna. Następuje więc wiosenne
przesilenie, chociaż synoptycy zapowiadają, że padający śnieg i deszcz, a także przymrozki jeszcze
przez pewien czas będą nam utrudniać życie, może nawet do połowy kwietnia.
Mamy jednak wiosnę. Można więc przymierzyć się do podsumowania sportowego zimowego sezonu. Kiedy piszę te słowa, skoczków narciarskich czeka jeszcze uczestnictwo w ostatnich konkursach
na słynnej skoczni w Planicy. Z kolei Justyna Kowalczyk, po zwycięstwie w sprincie w Sztokholmie,
zaliczy jeszcze ostatnie trzy biegi w ramach Puchary Świata. W Soczi, przyszłym mieście olimpijskim,
o medale mistrzostw świata walczą łyżwiarze szybcy. Biathloniści i snowboardziści też kończą rywalizację. Ostatnie zawody niewiele jednak zmienią w układzie sił w poszczególnych konkurencjach – mogą
jedynie nieco wzbogacić dorobek polskich reprezentantów. Trzeba powiedzieć, że kończący się sezon
zimowy nasi sportowcy mogą zaliczyć do udanych.
W głównej roli wystąpili skoczkowie narciarscy. Pod wodzą trenera Łukasza Kruczka od początku sezonu ambitnie walczyli o miejsce w czołówce. Niemal w każdym konkursie do trzydziestki
awansowało co najmniej trzech polskich zawodników, a były konkursy, w których w pierwszej
dziesiątce było dwóch skoczków oraz dwóch w drugiej dziesiątce. Jeszcze dwa lata temu nawet nie
śniło się to największym optymistom. Pamiętamy przecież, że Adam Małysz wygrywał lub plasował
się w ścisłej czołówce, a pozostali nasi zawodnicy nie potrafili wskoczyć do trzydziestki. Sytuacja
zdecydowanie się więc zmieniła.
Mamy mistrza świata Kamila Stocha i drużynę, która po raz pierwszy w historii naszego narciarstwa
wywalczyła brązowy medal mistrzostw świata. W końcowych konkursach zaliczanych do Pucharu
Świata Kamil Stoch wygrał dwa razy. W klasyfikacji generalnej przesunął się na trzecie miejsce. Mało
tego – na słynnej skoczni w norweskim Holmenkollen błysnął także Piotr Żyła, który po raz pierwszy
w swojej sportowej karierze stanął na podium Pucharu Świata i to od razu na miejscu oznaczonym
numerem jeden. Żyła jest zatem piątym polskim skoczkiem, który wygrał konkurs zaliczany do Pucharu
Świata – przed nim dokonali tego Stanisław Bobak, Piotr Fijas, Adam Małysz i Kamil Stoch. To jednak
nie wszystko, bowiem utalentowany młodzian Klemens Murańka wywalczył tytuł wicemistrza świata
juniorów.
Nigdy jeszcze w zawodach o Puchar Świata nie punktowało tylu polskich skoczków. Przed konkursami w Planicy nasi sportowcy mieli następujący dorobek i sklasyfikowani byli na następujących
miejscach: 3. Kamil Stoch – 857 pkt; 17. Maciej Kot – 415 pkt; 19. Piotr Żyła – 380 pkt; 36. Dawid Kubacki – 132 pkt; 38. Krzysztof Miętus – 103 pkt; 53. Stefan Hula – 28 pkt; 64. Jan Ziobro – 11 pkt; 67.
Aleksander Zniszczoł – 8 pkt. Mamy więc ciekawe zaplecze. W konkursach Pucharu Kontynentalnego
ze zmiennym szczęściem startowali Klemens Murańka, Stanisław Biela, Krzysztof Biegun, Łukasz
Rutkowski, Bartłomiej Kłusek, Grzegorz Miętus oraz Andrzej Zapotoczny.
Śmiało można powiedzieć, że nasi skoczkowie poczynili olbrzymie postępy, a co najważniejsze,
że trwa ostra rywalizacja między nimi o miejsce w ekipie na poszczególne konkursy zaliczane do Pucharu Świata. Trener Łukasz Kruczek i jego najbliżsi współpracownicy mają do dyspozycji sporą grupkę
zawodników. Dobrze prowadzona jest praca szkoleniowa z młodymi zawodnikami. To musi cieszyć.
Mamy sporą grupkę utalentowanych skoczków. Nie można tego niestety powiedzieć o biegaczach
i biegaczkach – w tej dyscyplinie mamy jak dotąd tylko Justynę Kowalczyk. Reszta – zarówno kobiety,
jak i mężczyźni – nie liczy się w rywalizacji, zajmując dalsze miejsca.
O Justynie Kowalczyk sporo się pisze i dyskutuje. Niewątpliwie jest aktualnie jedną z najlepszych
biegaczek na świecie. W kończącym się sezonie wygrała prestiżowe zawody Tour de Ski i kilka biegów,
na 25 startów 18 razy stanęła na podium (a ma jeszcze trzy biegi do zaliczenia). Więcej oczekiwano
od niej w mistrzostwach świata, musiała się jednak zadowolić srebrnym medalem w biegu na 30 km.
Wszystko wskazuje na to, że w czasie mistrzostw świata nie była w najlepszej dyspozycji. Po nieudanym
występie w zawodach w Soczi powoli dochodziła do dobrej dyspozycji, którą osiągnęła po mistrzostwach
świata i wygrała czwarty raz z rzędu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wygrała też rywalizację
na dystansach, natomiast w sprinterskiej rywalizacji uplasowała się na drugim miejscu.
Należy rozumieć, że biegi narciarskie są trudną dyscypliną sportową – wymagana w niej jest nie
tylko dobra technika jazdy, ale i olbrzymia wytrzymałość oraz siła, a to wymaga z kolei niezwykle
mozolnych treningów. Właśnie dlatego większość zawodniczek ma w trakcie sezonu lepsze i słabsze
starty. Na przykład Norweżki odpuszczają niektóre zawody, by odpocząć i przygotować się do następnych. Natomiast Justyna Kowalczyk nie odpuszcza prawie żadnych zawodów. Sama mówi, że w ostrej
rywalizacji najlepiej dochodzi do dobrej dyspozycji.
Przed nami olimpijski rok 2014. Niewątpliwie Justyna Kowalczyk jest kandydatką do medali. Rzecz
jednak w tym, że trzeba odpowiednio zaplanować plan treningów, by najlepsza forma i dyspozycja
przypadły właśnie na czas olimpiady. Na ten temat wypowiedział się Stanisław Mrowca, pierwszy
trener Justyny w klubie Maraton Mszana Dolna. Powiedział m.in., że Justyna razem z trenerem Aleksandrem Wierietielnym muszą się zastanowić nad planem przygotowań. Rzecz w tym, czy szczyt formy
ma przypaść na zawody Tour de Ski, czy też na igrzyska olimpijski. Jego zdaniem wyniki olimpijskie
mają większą wagę niż zwycięstwo piąty raz z rzędu w Tour de Ski (chyba że Justyna Kowalczyk chce
wyrównać rekord Jeleny Wialbe, która wygrała Tour de Ski pięć razy z rzędu). Myślę, że plany przygotowań do olimpijskiego sezonu trener Aleksander Wierietielny i Justyna Kowalczyk mają już w głowie.
Nieco w cieniu skoczków i Justyny Kowalczyk rywalizowali przedstawiciele innych dyscyplin zimowych, a trzeba przyznać, że również osiągnęli liczące się zwycięstwa. W biathlonie Krystyna Pałka
wywalczyła tytuł wicemistrzyni świata, a Monika Hojnisz zdobyła brązowy medal. Także Magdalena
Gwizdoń wygrała jedne zawody zaliczane do Pucharu Świata. Trzeba jednak powiedzieć, że nasze
biathlonistki startują trochę w kratkę – raz dobrze, innym razem nieźle, po czym wypadają słabo.
Przy dobrym biegu mają słabe strzelanie lub odwrotnie. Trzeba zauważyć, że brak im stabilnej formy.
Myślę, że nasze biathlonistki dysponują dużo większymi możliwościami. Rzecz w tym, aby te możliwości umiejętnie wykorzystać.
Pisałem także wcześniej o sukcesie łyżwiarza szybkiego Zbigniewa Bródki, który okazał się najlepszy w klasyfikacji Pucharu Świata na dystansie 1500 m, a jest to dystans rozgrywany na igrzyskach
olimpijskich.
Kończąc, śmiem twierdzić, że tak dobrego sezonu zimowego w wykonaniu naszych sportowców
jeszcze nie mieliśmy. Napawa to optymizmem przed kolejnym sezonem – i to olimpijskim.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Pozostający bez pracy dłużej niż 12 miesięcy oczekują zarobków w granicach
1556 zł, szukający pracy krócej niż rok
chcą dostawać ponad 1700 zł, natomiast
migranci oczekują wynagrodzeń wyższych niż 1838 zł. Raport NBP podaje dwie

główne przyczyny wzrostu oczekiwań płacowych wśród bezrobotnych – charakterystyczny
dla okresów większego bezrobocia wzrost liczby
osób o krótkim stażu pracy oraz wyższe ambicje
powracających do kraju migrantów szukających
zatrudnienia. Stawki wymieniane przez osoby
bezrobotne niewiele wzrastają w ostatnich latach
pomimo ogólnego wzrostu płac, zdają sobie one
bowiem sprawę ze swojej niskiej siły negocjacyjnej. Niewielka wysokość oraz krótki czas wypłacania zasiłku sprawiają, że nie może on stanowić
poważnej alternatywy dla budżetu domowego,
otrzymuje go zresztą mniej niż 15 proc. osób
zarejestrowanych w urzędach pracy.
Sprzedawcy od kilku lat zajmują pierwsze miejsce na liście osób bezrobotnych.
Wynika to z faktu, że zawód ten wykonuje
wiele osób, które nie wiążą z tą profesją kariery zawodowej, bo mają inne wykształcenie
– osoby te zatrudniają się w handlu tylko
tymczasowo. Ponadto w handlu występuje
duża rotacja pracowników, bo jest to praca
uciążliwa i na ogół nisko opłacana. Mimo
to ta branża oferuje wiele miejsc pracy. Drugie miejsce w rankingu zawodów, w których
najłatwiej trafić na bezrobocie, zajmują ślusarze. W dużych przedsiębiorstwach zmieniły się technologie produkcji, nie ma więc
zapotrzebowania na specjalistów tej profesji.
W rejestrach bezrobotnych jest też wielu
murarzy i robotników budowlanych oraz profesje wymagające niskich kwalifikacji. Jednak
wśród nowo zarejestrowanych osób bez zajęcia na 17. miejscu znajdują się ekonomiści
z wyższym wykształceniem, a na 18. pozycji
są pedagodzy.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wiele radości”.
Nagrodę wylosowała: Marzena Godzic z Jastrzębia-Zdroju.

Piwo przez wieki

Żyw(c)a legenda
Początki browarnictwa na terenie Żywca sięgają czasów średniowiecza. To wówczas potwierdzono tutaj przywilej uprawy jęczmienia
i warzenia piwa, a także (na przełomie XIII i
XIV w.) nadano miastu prawo do tzw. mili
ochronnej, czyli – innymi słowy – zagwarantowano ochronę wyprodukowanego przez
mieszczan trunku, zakazując konkurencji jego
produkowania oraz sprzedaży na tym obszarze. Właściwa historia browaru żywieckiego
rozpoczyna się jednak w pierwszej połowie
XIX w.

Z innych ciekawostek dawnego browarnictwa na terenie Żywca warto wspomnieć
rok 1512, kiedy król Zygmunt I Stary zwolnił
mieszczan z płacenia podatku czopowego
(czyli swego rodzaju pierwowzoru dzisiejszej
akcyzy) od piwa, czego powodem była trudna sytuacja gospodarcza miasta. W zamian
mieszkańcy zobowiązani byli dostarczać corocznie na dwór królewski trzy kopy zdrowych
desek lipowych.
Na terenie Żywiecczyzny istniało wiele
browarów, których opisy zawierają liczne inwentarze, czyli spisy majątku danych miast
i wsi. Opis jednego z browarów żywieckich
przedstawia inwentarz Żywca i klucza ślemieńskiego z roku 1790, którego fragment
warto tu przytoczyć ze względu na jego
ogromną wartość historyczną: „Jest on [browar] murowany, w którego sieni jest kotlina
murowana z kominem wyprowadzonym, dwa
kotły do robienia piwa, większy i mniejszy…

a zaś blisko kotliny przycier do piwa potrzebny. Od prawej strony w sieni jest stancja niewielka o jednym oknie dla pisarza browarnego,
poniżej której jest przejście na słodu wyprawę,
a dalej w podle izby – suszarnia, (…) naprzeciw drzwi chodnych do sieni jest murowana
piwnica, czyli sklep na skład piwa”.

Z rąk do rąk
Browar w Żywcu – ten, który znamy dziś
– powstał na gruntach wsi Pawlusie, która była
częścią tzw. państwa żywieckiego. Arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg, do którego
należała wówczas niemal cała Żywiecczyzna,
postanowił go wznieść uskrzydlony sukcesem
piwa warzonego w założonym wcześniej browarze w Cieszynie oraz mając na względzie
bogate tradycje piwowarskie regionu. Arcyksiążęcy Browar na Pawlusiu, bo tak brzmiała
jego ówczesna nazwa, zarejestrowany został
jako firma w 1856 r. – posiadał już wówczas
warzelnię, słodownię z suszarnią, a także piwnice fermentacyjne i składowe oraz zabudowania pomocnicze. Już w 1857 r. za sprawą
uwarzenia ponad 17 tys. hektolitrów piwa stał
się największym zakładem wśród 260 browarów działających na terenie Galicji.
Po śmierci arcyksięcia Albrechta browar przeszedł w posiadanie jego bratanka
Karola Stefana Habsburga. W czasach jego
„rządów” zakład wyposażony został w rozbudowane laboratorium analityczne, zaś
potrzebne do warzenia piwa drożdże otrzymywał ze stacji doświadczalnej Akademii

Piwowarskiej w Wiedniu. W latach 20.
ubiegłego wieku browar był już wyposażony m.in. w halę maszyn z trzema maszynami
parowymi, kotłownię z czterema kotłami
oraz słodownię z maszyną do czyszczenia
i sortowania jęczmienia. Kolejnym właścicielem został w 1933 r. syn arcyksięcia Karola Stefana – Karol Olbracht. W tym czasie
zakład produkował już swoje legendarne
specjały, m.in. piwo jasne Zdrój Żywiecki,
piwo ciemne Marcowe (tradycyjne galicyjskie piwo słodowe) czy piwo jasne Ale (mocne piwo górnej fermentacji). Po II wojnie
światowej zakład został znacjonalizowany.
W roku 1955 połączono browary w Żywcu,
Cieszynie i Bielsku-Białej, w wyniku czego
powstały Zakłady Piwowarskie w Żywcu.

Na terenie UE działa 3600 grup przestępczości zorganizowanej – podaje w swoim
raporcie Europol. Najaktywniejsze z nich
związane są z handlem i produkcją narkotyków, ale pojawiły się też przestępstwa związane
z kryzysem gospodarczym i dokonywane z wykorzystaniem internetu. Redukcja wydatków
inspiruje producentów podróbek do fałszowania
nie tylko artykułów luksusowych, lecz także
żywności i lekarstw. Nowe grupy przestępczości zorganizowanej działają w wielu krajach
i w wielu dziedzinach. Głównym ich założeniem
jest maksymalizacja zysków przy minimum
ryzyka. W raporcie zarekomendowano siłom
policyjnym w UE skoncentrowanie się na nielegalnej imigracji, handlu ludźmi, fałszerstwach,
cyberprzestępczości i praniu pieniędzy.
d w u t y g o d n i k

A wangarda wśród
browarów
31 grudnia 1990 r. Zakłady Piwowarskie
w Żywcu jako pierwsze w Polsce zostały sprywatyzowane i przekształcone w spółkę akcyjną. Kilka miesięcy później, we wrześniu 1991 r.,
firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów
Wartościowych, za sprawą czego znalazła
się w awangardzie krajowego browarnictwa.
Z kolei w grudniu 1998 r. doszło do połączenia Zakładów Piwowarskich w Żywcu SA
z właścicielem browarów w Warce, Elblągu
i Leżajsku – firmą Brewpole B.V., w wyniku
czego powstało największe przedsiębiorstwo
piwowarskie w Polsce.
Maciej Rzepecki
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