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Temat na czasie
Dotychczas miejsce chłopca
do bicia zajmował węgiel
brunatny – teraz ma je zająć
węgiel kamienny, ściślej ten
wydobywany na Górnym Śląsku
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G órnictwo węgla kamiennego . Trzeba likwidować?

N umerze

Na zakręcie
Nowy Górnik

Mat. Pras. JSW SA

Potężna firma

JSW SA. 2 kwietnia w siedzibie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej
odbyła się uroczystość z okazji
jubileuszu 20-lecia JSW. Zaproszonych gości przywitali Jarosław
Zagórowski, prezes zarządu JSW,
oraz Józef Myrczek, przewodniczący rady nadzorczej.

strona 4

Nie ma szybkich
rozwiązań
Fragmenty ze sprawozdania
z pracy Społecznej Komisji
Mieszkaniowej w roku 2012
w Jastrzębiu-Zdroju.
strona 5

Perspektywy
w Chinach
i Mongolii
Górnicze szanse, których nie wykorzystamy? Czas zacząć się uczyć.
strona 8

materiały prasowe

Nowatorskie silniki
z Chin

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Likwidować, przegrupować, racjonalizować koszty, optymalizować zarządzanie.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Polityka na wzór grecki
Przybywa osób, które nigdy nie płaciły składek emerytalnych – informują o tym statystyki otwartych funduszy emerytalnych. Do OFE przystępuje coraz mniej
młodych, bo pracują na czarno, są na bezrobociu mają
umowy śmieciowe.

B

ez zmiany polityki rządu młodzi ludzie będą skazani na emigrację lub bezrobocie. Jeżeli będzie
coraz mniej pracujących, to kłopoty funduszu
ubezpieczeń społecznych będą coraz większe. Spadną wpływy ze składek, przybędzie klientów pomocy
społecznej, państwo będzie wydawać krocie na zasiłki,
pomoc socjalną i walkę z patologiami. Rok po roku
będziemy tracić tysiące osób, które po latach bezrobocia nie będą potrafiły przystosować się nawet
do najłagodniejszych wymagań pracodawców.
– Następuje całkowita blokada legalnego rynku
pracy dla ludzi młodych, co jest konsekwencją sytuacji
gospodarczej oraz ograniczenia dofinansowania miejsc
pracy z funduszu pracy dla ludzi bez doświadczenia zawodowego. Skutki braku pomocy dla młodych odczujemy za kilka lat, gdy wychowamy sobie całe pokolenie
mieszkających „u mamy”. I zamiast płatników składek
ubezpieczeniowych będziemy mieli pokolenie, które
żyje z zasiłków – ocenia w portalu Gazety Wyborczej
Łukasz Wacławik z Wydziału Zarządzania Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista od ubezpieczeń społecznych.
Wypowiedź specjalisty od ubezpieczeń społecznych jest zgodna z tym, co od lat mówią przedstawiciele
związków zawodowych. Tekst napisany przez dziennikarzy Gazety Wyborczej jest niczym tekst programowy
związkowców. Tekst jest zatytułowany „Młodzi ludzie
są bez pracy i... szans na emeryturę”. Trudno o lepsze
streszczenie związkowych wystąpień.
Wyborcza podaje zatrważającą statystykę. Otóż
jeszcze w 2009 r. co szósty 17-latek był zarejestrowany
w OFE, czyli posiadał „ozusowane” dochody przynajmniej jeden raz. W 2011 roku była to już zaledwie co 25.
osoba. W tym samym czasie o połowę spadła liczba

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Nie byłoby
lepiej zrobić to,
co my zrobiliśmy
w Niemczech,
i wprowadzić
program
wcześniejszych
emerytur na kilka
lat? – pyta Angela
Merkel.

członków OFE w wieku 18–20 lat. Mniej spektakularny
spadek członków dotyczył grupy wiekowej 21–25 lat.
Ich liczba spadła z ponad 2 milionów do niewiele ponad
1,5 mln. Przyczyny? Młodych jest po prostu mniej.
Żeby nie być gołosłownym, znów oddam głos Wyborczej. W ciągu ostatnich trzech lat – 2010–12 – liczba
osób w wieku do 24. roku życia spadła o ponad 7 proc.,
a liczba pracujących o ponad 11 proc. Niestety, to dopiero początek zmian w strukturze demograficznej
ludności. W kolejnych latach wielkość populacji osób
młodych i tym samym liczba pracujących i członków
OFE w dalszym ciągu będzie się kurczyć. Do końca
tej dekady liczba osób w wieku 19–24 lat skurczy się
o jedną czwartą.
To oznacza, że za kilka lat będziemy mieli rzeczywistość jak po krwawej wojnie. Jak do tych informacji
ma się polityka wydłużenia wieku uprawniającego
do emerytury? Myślę, że najlepiej posłużyć się wypowiedzią kanclerz Niemiec. Angela Merkel zasugerowała, że Unia Europejska powinna współfinansować
programy wcześniejszych emerytur, by pomóc w walce
z bezrobociem wśród młodych osób. Unia Europejska zamierza przeznaczyć 6 mld euro od 2014 roku
na walkę z bezrobociem wśród osób młodych. – Nie
byłoby lepiej zrobić to, co my zrobiliśmy w Niemczech,
i wprowadzić program wcześniejszych emerytur na kilka lat? – pyta Merkel.
Ciekaw jestem, czy premier Donald Tusk zna
tę wypowiedź. Ponieważ pan premier jest zachwycony polityką pani kanclerz, mam nadzieję, że poświęci
choć chwilę, żeby zastanowić się nad jej słowami. Żeby
panu premierowi łatwiej się myślało, podsunę na koniec
kilka danych statystycznych.
Bezrobocie wśród osób poniżej 25. roku życia
w Unii Europejskiej wynosi około 24 proc. W Hiszpanii było na poziomie prawie 56 proc., a w Grecji
ponad 58 proc. W Niemczech zbliżało się do 8 proc.
Co z tego, że pan premier jest zaprzyjaźniony z panią
Merkel, skoro prowadzi politykę na wzór grecki?
l

Kij w mrowisko

Dzielimy to, co mamy
Prawo do dłuższych urlopów macierzyńskich będą
mieli także rodzice dzieci urodzonych w pierwszym
kwartale 2013 r.

„N

asze dzieci, pomimo że urodzone w jednym
roku, zostaną od dnia narodzin podzielone
na dwie grupy – na te, które miały szczęście przyjść na świat w drugiej połowie marca 2013 r.
i będą mogły spędzić z mamą lub tatą dwa razy więcej
czasu, oraz te, które urodziły się w ciągu pierwszych
dwóch i pół miesiąca 2013 r. i takiej szansy mieć nie
będą – zostaną oddane do żłobka lub pod opiekę obcej osoby. Taki podział byłby dla nich krzywdzący,
zwłaszcza że inne ustawy, np. o obowiązku szkolnym
lub przepisy o tzw. becikowym, dotyczą całych roczników dzieci bez względu na miesiąc narodzin” – pisały
matki z ruchu matek I kwartału w petycji do ministra
pracy i polityki społecznej. Rząd przekonywał, że nie
ma pieniędzy, aby wszystkie matki z rocznika 2013
skorzystały z nowego przywileju. Premier Donald Tusk
zapewniał, że zgadza się z argumentami matek, ale finanse państwa są ograniczone. Po pierwszym kwartale
okazało się, że rząd znalazł pieniądze na sfinansowanie
całorocznych urlopów dla rodziców wszystkich dzieci
urodzonych w tym roku, bo m.in. znacznie obniżyły
się koszty obsługi zadłużenia zagranicznego Polski.
A dlaczego obniżyły się koszty obsługi zadłużenia?

henryk
siedlaczek
poseł RP

Jeżeli finanse
państwa
są w dobrej
kondycji,
to państwo może
przeznaczyć
dodatkowe
pieniądze
na politykę
socjalną.

Ponieważ wzrosła wiarygodność Polski na rynkach
finansowych. Mamy namacalny dowód na to, że jeżeli finanse państwa są w dobrej kondycji, to państwo
może przeznaczyć dodatkowe pieniądze na politykę
socjalną. Dzielić można tylko to, co się ma. Dedykuję
te informacje części opozycji, która działała w myśl zasady, że im bardziej będziemy szastali pieniędzmi, tym
będzie nam lepiej. Sprawa urlopów ma jeszcze jeden
ważny symbol. Okazuje się, że bez spektakularnych
zadym, buńczucznych wypowiedzi i zapowiedzi typu
„rozwalimy wszystko z rządem na czele” można coś
wywalczyć. Reprezentantki ruchu matek I kwartału
rozmawiały z przedstawicielami rządu, z prezydentem
Bronisławem Komorowskim, z wieloma organizacjami
społecznymi i partiami politycznymi i dopięły swego.
Moim zdaniem to przykład dialogu społecznego godny
naśladowania. Rodzicom nie brakowało determinacji,
byli rozżaleni i jednocześnie potrafili zachować niespotykaną klasę w sporze, w którym przede wszystkim
chodziło o pieniądze.
– Wielkie wrażenie zrobiła na mnie nie tylko determinacja matek i ojców z ruchu matek I kwartału,
ale też nadzwyczajna jak na polskie warunki kultura
tego dialogu, tej bardzo serdecznej presji – mówił
premier. – Przyjmijcie moje gratulacje za determinację,
klasę i rzadką, kiedy dochodzi do sporów o pieniądze,
delikatność – dodał.
l

Komentuje Bogdan Marcinkiewicz
europoseł

Nowa polityka
energetyczna UE
do roku 2030 nie
przekreśla węgla

W

roku 2012, w warunkach spowolnienia
gospodarczego, na polski rynek wpłynęło prawie
11 mln ton węgla z importu. W roku 2011 było to ok. 15
mln ton, z czego około 30 proc. zza Atlantyku. Reszta z
Rosji. Myli się ten, kto uważa, że w trudnej sytuacji jest
tylko górnictwo europejskie. W trudnej sytuacji jest także
energetyka wykorzystująca paliwa kopalne. Zjednoczona
Europa oszalała. Część urzędników uważa, że można bez
końca dopłacać do tak zwanej zielonej energetyki. Moim
zdaniem Europa nie ma takich funduszy, żeby sztucznie
podtrzymywać firmy eksperymentujące z odnawialnymi
źródłami energii. Jesteśmy także w fatalnej sytuacji
ekonomicznej i dlatego gospodarka krajów UE nie może
tworzyć koncepcji, przez co przemysł europejski traci
konkurencyjność. Mówiłem o tym jako gospodarz 20.
Okrągłego Stołu ds. Węgla.

Z

ałamał się system dopłat do bardzo drogich, choć
najczystszych źródeł energii z wiatru, wody i słońca.
Koncerny odchodzą od tej produkcji, bo jeżeli nie będzie
dotacji i wsparcia rządowego, staje się ona zbyt droga i
nieopłacalna. Odnawialne źródła energii muszą w dłuższej
perspektywie zostać dopasowane w sposób ekonomiczny
do potrzeb rynku. Najwyższa pora na obudzenie się z
energetycznego letargu. Musimy zacząć pozytywnie
myśleć o dostępnych w Europie, w tym w Polsce, zasobach
energetycznych i o taniej energii. Tania i czysta energia to
jest nasze wyzwanie. A węgiel, bez względu na to, skąd
pochodzi, nie może mieć miana brudnej (starej) technologii.
Energetyka węglowa mimo miliardowych nakładów na OZE
nadal stanowi o ponad 40 procentach produkcji energii
elektrycznej w Europie. Przyszłość tego paliwa w Europie
musi opierać się o pewną strategię rozwoju. Natomiast
dalsze wspieranie OZE może nie mieć uzasadnienia
ekonomicznego. Pozwalam sobie na łagodne stwierdzenie,
że może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego, bo
zauważyłem dziwną tendencję u wielu polityków unijnych
– im twardsze przedstawiam dowody, że nie mają racji, tym
bardziej się upierają przy swoim zdaniu.

Z

amiast szastać pieniędzmi, należy skoncentrować się
na tym, aby prowadzić modernizowanie istniejących
elektrowni, a zmniejszanie mocy energetyki węglowej nie
może być akceptowane. Poza tym nadal musimy pracować
nad rozwojem technologii CCS/CCU, a przede wszystkim
społecznej akceptacji dla tego typu projektów. Jednakże
wobec najdroższej energii na świecie kryterium ceny takich
instalacji musi być warunkiem podstawowym.

W

Europie problemem nie jest bowiem brak
surowców, ale sposób dysponowania nimi,
by miks energetyczny UE po 2030 roku dawał nam
możliwość stabilnego wzrostu, szybkiego rozwoju nowych
technologii węglowych z zachowaniem bezpieczeństwa
energetycznego. Dlatego Komisja Europejska musi
respektować fakt, że chociaż wszyscy jesteśmy
obywatelami jednej Europy, to mamy różne możliwości,
jeśli chodzi o źródła pozyskiwania energii. To wbrew
pozorom może być największą zaletą UE. Jeśli chodzi o
nowe technologie węglowe, ważne jest zbliżenie stanowisk
Niemiec i Polski. Nasi sąsiedzi mocno inwestują w nowe
technologie węglowe i nowe moce wytwórcze w oparciu
o węgiel. Polski przemysł posiada właściwy potencjał i
powinien widzieć ogromną korzyść podążania tą drogą. l
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Dotychczas miejsce chłopca do bicia zajmował węgiel brunatny – teraz ma je zająć
węgiel kamienny, ściślej ten wydobywany na Górnym Śląsku

archiwum

Pozorna promocja
węgla brunatnego
W połowie marca premier Donald Tusk
na konferencji prasowej poświęconej energetyce powiedział, że: „(…) kluczowe jeszcze
przez wiele lat będą dla Polski zasoby węgla
brunatnego, bo jeśli uda się uzyskać w Europie i w Polsce większą akceptację dla warunków jego wykorzystywania w energetyce,
«będziemy wygrani»”.

Od tego czasu w mediach coraz częściej
mówi się, że energia wytwarzana z węgla brunatnego jest dużo tańsza od pochodzącej z elektrowni opalanych węglem kamiennym. Przekonującym argumentem ma być kilkuprocentowy
wzrost sprzedaży w minionym roku energii
z węgla brunatnego. W tym samym duchu
miesiąc później w Sejmie RP zabrał głos wiceminister Skarbu Państwa (MSP) Paweł Tamborski. W nawiązaniu do nowych zadań Polskiej
Grupy Energetycznej (PGE – 62% akcji MSP)
powiedział on: „Oczekujemy, że w zaktualizowanej strategii spółka przedstawi nowe źródła
wytwarzania, ze szczególnym uwzględnieniem
węgla brunatnego”. Jednocześnie pojawiają się
utrzymane w coraz bardziej alarmowym stylu
informacje, że węgiel kamienny będzie musiał
zwijać swoje interesy w naszym kraju, gdyż jego
wydobycie jest droższe aniżeli jego cena rynkowa. Obniżenie kosztów eksploatacji uważa
się za raczej mało prawdopodobne, a wręcz
niemożliwe. W tej powszechnie przyjętej w mediach sytuacji wyrok jest już przesądzony. Nie
dzieje się to samo z siebie, a wspomniana wypowiedź w parlamencie przedstawiciela rządu
jednoznacznie wskazuje, skąd pochodzi inspiracja i wsparcie dla tego rodzaju pomysłów.

N ienawiść i miłość
Jeszcze kilka miesięcy temu węgiel brunatny przechodził tę samą operację, która
teraz dotyczy węgla kamiennego. Wszelkie
inwestycje związane z jego eksploatacją były
piętnowane i oprotestowane na wszystkich
możliwych szczeblach państwowej i europejskiej drabiny rządowej. Histeria wywołana
sprzeciwem dla budowy nowych odkrywek
węgla brunatnego osiągnęła skalę ogólnopolską, polityczną i samorządową, łącząc w swoim sprzeciwie wszystkie partie polityczne,
środowiska i ekologów. Niepisanym hasłem

Jeszcze kilka miesięcy temu węgiel brunatny przechodził tę samą operację, która teraz dotyczy węgla kamiennego. Wszelkie inwestycje związane z jego
eksploatacją były piętnowane i oprotestowane na wszystkich możliwych szczeblach państwowej i europejskiej drabiny rządowej
tej koalicji stało się stare zawołanie: „Przeciwnicy odkrywek węgla brunatnego wszystkich
krajów łączcie się!”. Na ten powszechny sprzeciw wobec węgla brunatnego strona rządowa
i parlamentarna na ogół odpowiada wielce
wymownym milczeniem, przy aktywnym zaangażowaniu swoich czołowych polityków
parlamentarnych w ruchu „oporu” i „protestu” przeciwko węglowi brunatnemu. Trzeźwe
w tej sprawie enuncjacje przedstawicieli nauki
z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
oraz innych ośrodków naukowych kwituje się
stwierdzeniem, że bronią oni swoich miejsc
pracy, są stronniczy, nieobiektywni i interesowni. Nie zabrakło żadnych obelg, jakie

nEKROLOGI

Szczere wyrazy współczucia
dla

Krzysztofa Trubaja

Koledze

Krzysztofowi
Trubajowi,

składają koledzy

Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej ZZG JSW SA
Borynia,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

z Zarządu i Komisji
Rewizyjnej ZZG JSW SA
Borynia

składa
Zarząd Federacji ZZG JSW SA

z powodu śmierci

Mamy

Mamy

kieruje się przeciwko nim personalnie, gróźb
użycia siły przeciwko nim samym, a nawet
ich najbliższym. Organy ścigania podchodziły
do tego z właściwą im pobłażliwością i wyrozumiałością, wszak jeszcze nikogo z tego
powodu nie zamordowano. Teraz węgiel
brunatny ma wrócić do rządowych łask, nie
zważając na to wszystko, co się z nim dotąd
działo. Dotychczasowa nienawiść nagle ma się
przerodzić w miłość do jego wszelkich ekonomicznych i gospodarczych zalet. Jest to operacja wielce podejrzana i mało wiarygodna.

C hłopiec do bicia
Dotychczas miejsce chłopca do bicia zajmował węgiel brunatny – teraz ma je zająć
węgiel kamienny, ściślej ten wydobywany
na Górnym Śląsku. Przyczyną tego jest drastyczny spadek cen surowców na światowych
giełdach. Jest on tak duży, że koszty wydobycia polskiego węgla są wyższe od dochodów.
Charakterystyczne jest medialne larum nad
górnictwem węgla kamiennego w sytuacji, kiedy nie ma jeszcze realnego zadłużenia i strat,
a w zeszłym roku były dochody. Kryzysu nie
widać tylko w podejmowaniu decyzji. Sugeruje
się, że w pierwszym etapie możemy zamknąć
blisko połowę jeszcze czynnych kopalń węgla
kamiennego. Skąd zatem weźmiemy paliwo
do istniejących jeszcze elektrowni węglowych?
Ano z importu, który jest znacznie tańszy.
Za przykład podaje się Niemcy, które swoje
elektrownie opalają węglem z importu. Nikt
nie bierze pod uwagę tego, że nie jesteśmy
jeszcze tak bogatym krajem jak Niemcy i nie

bardzo nas stać na tego rodzaju ekstrawagancję. Polityka deprecjonowania górnictwa
węgla kamiennego przynosi już pierwsze zatrute owoce. Jej efektem jest rezygnacja z budowy kolejnych bloków opalanych węglem
kamiennym w Opolu, Rybniku i Ostrołęce.
Węgiel kamienny ma być zastąpiony przez
gaz ziemny, ale by nie było podejrzeń, że pragniemy jeszcze bardziej uzależnić się energetycznie od jego wschodnich dostaw, mówi się,
że będzie to nasz własny i tani gaz łupkowy.
Nie zwraca się uwagi na to, że tak naprawdę
to tego gazu jeszcze nie ma. Jeżeli fizycznie istnieje, to raczej w skali badawczej, laboratoryjnej i teoretycznej. Nawet w tej ostatniej fazie
nie został on jeszcze jednoznacznie oceniony
co do jego zasobów i możliwości eksploatacyjnych. Wiadomo tylko, że jego eksploatacja będzie dużo droższa niż uzyskiwany gaz
ziemny ze złóż klasycznych. Czy eksploatacja
tego gazu będzie ekonomiczna i uzasadniona
gospodarczo – tego nikt jeszcze nie wie.

P rywatyzacja górnictwa
Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego oraz związana z nimi energetyka potrzebują
prywatyzacji, aby pozbyć się wątpliwej jakości
polityki zarządzania tymi sektorami przez
poszczególne ministerstwa. Dotyczy to nie
pozornej ich prywatyzacji z większościowym
udziałem Skarbu Państwa, bo to niczego nie
zmienia – konieczna jest rzeczywista prywatyzacja choćby na wzór Lubelskiego Zagłębia
Węglowego.
Adam Maksymowicz
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jubileusz 20-lecia JSW

Potężna firma
2 kwietnia w siedzibie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia JSW. Zaproszonych gości
przywitali Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW, oraz Józef Myrczek, przewodniczący
rady nadzorczej.

Materiały Prasowe jsw

– Dwadzieścia lat temu pomysł utworzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbierano jako żart. Miło mi dzisiaj powitać osoby,
dzięki którym ten żart zamienił się w potężną
firmę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych – powiedział prezes Zagórowski. Później głos zabierali zaproszeni goście,
którzy dzielili się swoimi wspomnieniami

i życzyli obecnemu zarządowi sukcesów.
Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnego, uroczystego obiadu. W kameralnej
uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk, prof. Maciej
Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa
Ministerstwa Gospodarki, który przekazał
na ręce prezesa zarządu list gratulacyjny
od Janusza Piechocińskiego, wicepremiera
i ministra gospodarki. W spotkaniu wzięli
również udział członkowie dotychczasowych
zarządów oraz rad nadzorczych Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, obecni dyrektorzy kopalń
i dyrektorzy biura zarządu.
l

Przedłużone życie o kilkanaście lat

Koncesja dla kopalni Krupiński
Minister środowiska udzielił Jastrzębskiej
Spółce Węglowej SA koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej przez kopalnię Krupiński
do 31 grudnia 2030 roku. Koncesją został objęty obszar górniczy Suszec IV o powierzchni
33,8 km2 położony głównie na terenie gminy Suszec oraz częściowo na terenie miast
Orzesze i Żory.

Tym samym wygasła koncesja przyznana
kopalni w 1994 roku na wydobywanie węgla
do końca 2015 roku. Powierzchnia dotychczasowego obszaru górniczego wynosiła

27,6 km2. O nową koncesję kopalnia ubiegała się nie tylko ze względu na upływający
termin jej ważności, ale także z powodu
udokumentowania nowych zasobów węgla
w złożu, powiększenia obszaru górniczego
o tereny znajdujące się na północ i wschód
od aktualnego obszaru górniczego i zmianę
głębokości dokumentowania złoża z 1020
do 1220 metrów, co umożliwi jej kontynuowanie działalności wydobywczej przez kolejnych kilkanaście lat. Wielkość zasobów
operatywnych (możliwych do wydobycia)
węgla kamiennego w obszarze objętym
koncesją szacowana jest na 48,8 mln ton.

Do głębokości 1220 m w granicach złoża
udokumentowano 72 pokłady węgla.
Warunki prowadzenia eksploatacji i gospodarczego korzystania ze środowiska zostały określone w Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wynika z niej, że kopalnia będzie prowadziła eksploatację w oparciu
o istniejącą infrastrukturę zakładu górniczego
i nie przewiduje budowy nowych obiektów.
W obrębie terenu górniczego może wystąpić
maksymalnie III kategoria szkód górniczych,
a kopalnia będzie podejmowała działania
mające na celu ograniczenie oddziaływania
prowadzonej eksploatacji na powierzchnię.

– Roboty górnicze w rozszerzonej części
obszaru górniczego zostały już rozpoczęte,
gdyż stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych prac związanych z rozpoznaniem
złoża – zaznacza Marian Kurpas, dyrektor
kopalni Krupiński.
Kopalnia Krupiński prowadzi eksploatację węgla od 1983 roku. Wydobycie dobowe
kształtuje się na poziomie 8,5 tys. ton węgla.
Produkuje węgiel stosowany zarówno w energetyce, jak i koksownictwie. Zatrudnia ponad
2700 osób.
l

Zarząd JSW wybrany
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej na posiedzeniu 25 kwietnia przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
na trzech zastępców prezesa zarządu. Na zastępcę prezesa JSW ds. technicznych został
wybrany Jerzy Borecki, zastępcą prezesa ds.
handlowych pozostał Grzegorz Czornik, zastępcą prezesa ds. ekonomicznych – pełniący
obecnie tę funkcję Robert Kozłowski, a za-

stępcą prezesa ds. pracy i polityki społecznej
– Artur Wojtków, którego 11 kwietnia pracownicy JSW wybrali jako swojego przedstawiciela w zarządzie spółki.

Wcześniej, na posiedzeniu 9 kwietnia,
Rada Nadzorcza JSW dokonała wyboru prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Został nim ponownie Jarosław Zagórowski.

Trzyletnia kadencja nowo wybranego zarządu
rozpocznie się z dniem odbycia tegorocznego
zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Jedynym nowym członkiem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej VIII kadencji
jest Jerzy Borecki. Zastąpi on na stanowisku
zastępcy prezesa ds. technicznych Andrzeja
Tora, który nie zgłosił swojej kandydatury. Jerzy Borecki sprawuje obecnie funkcję

dyrektora wchodzącej w skład JSW kopalni
Pniówek w Pawłowicach. Pracował również
na kierowniczych stanowiskach w kilku
innych kopalniach należących do spółki
– w zlikwidowanym Morcinku, w Krupińskim, Jas-Mosie i Zofiówce. Ma 49 lat. Jest
absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. 
l
Na kolumnie wykorzystano materiały JSW SA.
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Fragmenty ze sprawozdania z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2012 w Jastrzębiu-Zdroju

Nie ma szybkich rozwiązań
Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest społecznym organem kolegialnym o charakterze opiniodawczym i powołana jest w
celu zapewnienia kontroli społecznej nad
zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do wynajmowania na
cele mieszkalne oraz trybem rozpatrywania
wniosków składanych przez osoby ubiegające się o zawarcie umów najmu lokali
mieszkalnych.

Rok 2012 był dla Społecznej Komisji
Mieszkaniowej rokiem wzmożonej pracy.
Dla przypomnienia – w pierwszej połowie
roku został oddany do użytkowania budynek
przy ul. Gagarina 112 z 56 lokalami socjalnymi do zasiedlenia. Komisja bardzo dokładnie
zweryfikowała dokumentację każdej osoby,
rodziny, która miała otrzymać nowy lokal
socjalny. Dobór przyszłych lokatorów nie

był przypadkowy, bo oprócz kryteriów wynikających z przepisów prawa brane były pod
uwagę okoliczności mające wpływ na korzystanie przez najemców z lokalu. Po upływie
9 miesięcy od zasiedlenia należy stwierdzić,
że zaległości na budynku kształtują się na poziomie ok. 5000 zł (naliczenie 94 500,00 zł),
największa zaległość to ok. 1300 zł. Trzy osoby,
którym zależało na uzyskaniu lokalu przy ul.
Gagarina, uregulowały stare zaległości w wysokości ok. 20 000 zł.
Komisja zajęła się również nielegalnymi
podnajmami. Wszystkie zgłoszenia do członków Komisji dotyczące tej sprawy były weryfikowane i przekazywane Wydziałowi
Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zarządu Nieruchomości do sprawdzenia. Akcja
ta nagłośniona przez media przyniosła skutek
w postaci wielu zgłoszeń. Działania te przyczyniły się do odzyskania lokali z czynszem
regulowanym.

Po dogłębnej analizie potrzeb mieszkaniowych oraz realizacji wyroków eksmisyjnych
Społeczna Komisja Mieszkaniowa zauważa
brak możliwości eksmisji osób zadłużonych
oraz dewastujących zasoby. Miasto posiada
do realizacji wyroki o eksmisję bez prawa
do lokalu socjalnego i w takim przypadku
komornik może zrealizować wyrok, eksmitując byłego lokatora do pomieszczenia tymczasowego lub noclegowni.
Realizacja eksmisji do noclegowni
w naszym mieście jest niemożliwa z uwagi
na brak miejsc. Miasto nie posiada również pomieszczeń tymczasowych, stąd
wniosek do prezydenta miasta o podjęcie
działań w zakresie pozyskania pomieszczeń
tymczasowych.
Poniższe tabele przedstawiają zaległości z lokali mieszkalnych oraz lokali
socjalnych wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
i 31.12.2012 r.

Ryszard Piechoczek,
wiceprzewodniczą cy R ady M iasta J a strzębie-Zdrój, radny klubu radnych
SLD, przewodniczący
S połecznej K omisji
Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju: Przez wiele lat w Jastrzę-

biu-Zdroju było tak, że w ciągu roku z listy
oczekujących na mieszkania mogliśmy pozytywnie załatwić 4–5 wniosków. Trudno było
więc mówić o gospodarce mieszkaniowej. Jeżeli ktoś wyprowadzał się z miasta i zwalniał
mieszkanie komunalne albo umierał, wtedy
mogliśmy je przydzielić komuś najbardziej
potrzebującemu. Dzięki intensywnej pracy ta
sytuacja zmienia się. Wydaliśmy zdecydowaną
wojnę nielegalnemu podnajmowaniu mieszkań komunalnych oraz zmodernizowaliśmy
bloki przy ulicy Gagarina.

Z adłużenie na lokalach będących w dyspozycji miasta J astrzębie -Z drój
Lokale mieszkalne

Zaległość główna Zaległość odsetkowa

Ogółem zaległość

Ogółem zaległość
na dzień 31.12.2011 r.

3.868.466,86

2.033.905,42

5.902.372,28

Ogółem zaległość
na dzień 31.12.2012 r.

3.975.481,87

2.367.331,89

6.342.813,76

Lokale socjalne

Zaległość główna Zaległość odsetkowa

Ogółem zaległość

Ogółem zaległość
na dzień 31.12.2011 r.

2.217.561,39

682.247,00

2.899.808,39

Ogółem zaległość
na dzień 31.12.2012 r.

2.467.943,98

963.355,26

3.431.299,24

Zaległość osób obecnie zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym:

Zaległość odsetkowa

Ogółem zaległość

Zaległość
na dzień 31.12.2011 r.

2.418.188,01

917.327,77

3.335.515,78

Zaległość
na dzień 31.12.2012 r.

2.085.192,80

821.176,05

2.906.368,85

Zaległość główna

Zaległość odsetkowa

Ogółem zaległość

Zaległość
na dzień 31.12.2011 r.

1.883.481,25

559.714,61

2.443.195,86

Zaległość
na dzień 31.12.2012 r.

1.950.309,56

696.474,21

2.646.783,77

O dszkodowania
Miasto wypłaca odszkodowania spółdzielniom mieszkaniowym za niedostarczenie lokali
socjalnych.
Poniższa tabela przedstawia wysokość kwot, jaka została wypłacona w 2011 r. i w 2012 r.

Nazwa spółdzielni mieszkaniowej

31.12.2011

31.12.2012

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa”

370 991,76

454 617,98

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jas-Mos”

562 665,96

575 139,28

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

321 503,86

338 642,57

Górnicza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

95 526,67

94 760,24

–

5 248,201

Spółdzielnia „Komunalnik” z siedzibą w Chorzowie

Jerzy Lis

Zaległość główna

Zaległość osób obecnie zamieszkujących w danym lokalu socjalnym:

Modernizacja bloków przy ul. Gagarina złagodziła problem mieszkaniowy w mieście. Powstały 172
mieszkania, które będą zasiedlane od 15 maja 2013 r.

Mieszkania zostały przydzielone najbardziej potrzebującym. Są realizowane wyroki eksmisji i to także
skróci czas oczekiwania na mieszkania komunalne
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L ikwidować , przegrupować , racjonalizować
koszty , optymalizować zarządzanie . – Trzeba

przyspieszyć likwidację trwale nierentownych pól wydobywczych,
szczególnie tych, gdzie mamy do czynienia z nadkoncentracją
zagrożeń – mówił dla portalu wnp.pl Janusz Steinhoff,
wicepremier w rządzie AWS, jeden ze współtwórców
reformy górnictwa.
Jerzy Dudała

– Jeżeli spółki węglowe to zrobią, będą
mieć pieniądze na inwestowanie tam, gdzie
eksploatacja jest rentowna. Brakuje nam
w Polsce strategii, przez to za dwa, trzy lata
może być z tym górnictwem jeszcze gorzej.
Nasze górnictwo będzie coraz mocniej narażone na konkurencję tańszego węgla z zagranicy – przestrzega Steinhoff.
– Obecnie trzeba myśleć o przegrupowaniu branży. Tylko przy powiązaniu górnictwa
z energetyką będzie się mogło to górnictwo
nadal rozwijać. Oczywiście nic górnictwa
nie zwalnia z potrzeby racjonalizacji kosztów czy optymalizacji zarządzania. Przed laty
zdołaliśmy to górnictwo uratować, ta branża
nie podzieliła losów branż, które sobie nie
poradziły, jak choćby przemysł stoczniowy.
Trzeba myśleć o górnictwie w dłuższej perspektywie czasowej, wraz z powiązaniem górnictwa z energetyką. Trzeba szukać rozwiązań,
rozmawiać ze stroną społeczną. A odnoszę
wrażenie, że prowadzona jest polityka krótkowzroczna – podkreśla jeden ze współtwórców
reformy górnictwa.
Wysokie koszty wydobycia w polskich
kopalniach, wynoszące około 300 zł na tonie,
często zła organizacja pracy, w tym trwonienie
czasu przez konieczność dochodzenia pracowników dołowych do miejsc pracy, niewykorzystanie maszyn w wystarczającym zakresie.
Wszystko to powoduje, że polskie górnictwo traci i będzie coraz szybciej tracić swą
konkurencyjność. A górnictwo to nadal znaczący pracodawca i płatnik podatków. Z górnictwa utrzymuje się u nas przeszło 500 tys.
osób, licząc pracowników kopalń, firm kooperujących z górnictwem czy rodziny górników.
Obecnie ceny węgla są niskie w porównaniu z tymi sprzed okresu dekoniunktury.
Trudno ulokować węgiel na rynku po cenach pokrywających koszty jego wydobycia.
Na zwałach zalega ponad 8 mln ton surowca.
W roku 2012, przy spowolnieniu gospodarczym, do Polski wpłynęło niemal 11 mln ton
węgla z zagranicy. To pokazuje, jak bardzo
jesteśmy bezradni.

N ie mamy alternatywy
W rodzimych spółkach węglowych czeka się na ożywienie w gospodarce. Jednakże
pozostaje pytanie, co będzie, jeśli ono szybko
nie nastąpi?
– Obecnie nie widzę realnej alternatywy
dla węgla – mówi Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda śląski.
Na Górnym Śląsku górnictwo to nadal
bardzo istotny pracodawca. Po reaktywowaniu
szkół górniczych widać, że nie brakuje młodych ludzi chętnych do pracy w kopalniach
– do pracy ciężkiej, ale i stabilnej.
Pytanie tylko, czy nadal górnictwo pozostanie stabilnym i pewnym pracodawcą,
jeżeli nie zostaną podjęte wobec tej branży
konkretne działania. Na razie mnóstwo pytań
pozostaje bez odpowiedzi. Nadal nie wiemy,
jakie będzie zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Polsce w perspektywie najbliższych
10 czy 15 lat.
– Górnictwo to branża strategiczna, stanowiąca o bezpieczeństwie energetycznym
kraju – zaznacza prof. Marek Szczepański,

socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. – Jednak nadal nie ma jasnego i spójnego planu
dotyczącego przyszłości górnictwa. Mamy
za to dryfowanie tej branży, które zapewne potrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych.
Sytuacja na rynku globalnym także się
zmienia. Przykładowo w USA, dzięki boomowi na gaz łupkowy, ceny paliwa spadły, a węgiel
energetyczny zaczęto eksportować na potęgę.
– Nadal otwarte jest pytanie o docelowe
poziomy zapotrzebowania na węgiel w Polsce
w perspektywie 5, 10 i więcej lat, zwłaszcza
w kontekście budowy elektrowni jądrowej
oraz ewentualnej eksploatacji gazu z łupków –
mówi Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM.
Oby odpowiedź na to pytanie i wiele innych padła możliwie jak najszybciej.

Polskie

P olityka ciszy
W książce zatytułowanej „Życie to socjologia”, wywiadzie rzece, jaki przeprowadziłem
z socjologiem prof. Markiem Szczepańskim,
znalazły się również fragmenty poświęcone
zmianom zachodzącym w polskim górnictwie.
– W roku 1989 w polskim górnictwie pracowało ponad czterysta tysięcy ludzi – wspominał prof. Marek Szczepański. – Dokładnie
404 tysiące 600 osób. Ale byli wśród nich
także zdumiewający górnicy. Między innymi
piłkarze na etatach górniczych, kucharki. Nigdy w życiu nie byli na dole, a zarabiali całkiem
spore pieniądze. A już wtedy bogate państwa
europejskie realizowały procedurę ograniczania wydobycia w nierentownych kopalniach,
restrukturyzowały górnictwo od 35 czy nawet
40 lat. Przecież pierwsze poważne dokumenty
dotyczące restrukturyzacji Zagłębia Ruhry
są datowane na 1957 rok. Zatem w 1989 roku
w Polsce stało się jasne, że tak licznej armii
ludzi pracujących w górnictwie utrzymać się
nie da, choć na początku uprawiano politykę pielęgnowania ciszy. Wiadomo, że jeśli
w górnictwie, na Śląsku jest spokój, to jest
też absolutny komfort rządzenia w Warszawie.
A kiedy tej ciszy nie ma, gdy górnicy protestują – wówczas wkrada się pewien dyskomfort.
Stąd często władza wolała nie podejmować
trudnych tematów i rządzić sobie w spokoju
– zaznaczył prof. Marek Szczepański.
I dodał, że jednak zmiany były nieuniknione. W 1998 roku przerwano pielęgnowanie ciszy i rozpoczęto zwalnianie górników z kopalń
w ramach Górniczego Pakietu Socjalnego.

D egradacja ekonomiczna
i prestiżowa
– Od roku 1989 zlikwidowano mnóstwo
miejsc pracy w przemyśle ciężkim: w górnictwie, hutnictwie, sektorze chemicznym – podkreślił prof. Marek Szczepański. – Jednak nie
zrekompensowano tych ubytków dostateczną liczbą miejsc pracy w nowych sektorach.
A jeśli chodzi o górnictwo, to doszło do degradacji ekonomicznej i prestiżowej. Nagle
ludzie, którzy do niedawna wydobywali czarne
złoto, usłyszeli, że ich praca jest bez sensu,
że jest nikomu niepotrzebna. To było dla
nich równie dotkliwe co fakt, iż nie zarabiali
już tyle co dawniej. A przecież w 1989 roku
płaca górnika wynosiła dwie i pół średnich
krajowych. To było coś. Dawniej matki, które
wychowały trzech synów górników, otrzymywały specjalny medal, który wręczano przy

Polskie górnictwo w skali świata znaczy niewiele, stanowi zaledwie 1 proc. światowego wydobycia. Jednak dla polskieg
okazji uroczystości barbórkowych. Pamiętam,
że upomniałem się wówczas o matki, które
wychowały trzech synów inżynierów czy wynalazców. Uznano, że z sarkazmem traktuję
wyróżnianie matek górników. A po prostu
chodziło o możliwość dowartościowania także
innych zawodów. Obecnie oczywiście matek
górników już nikt nie nagradza, a i same Barbórki nie są tak huczne jak w PRL-u – wskazał
prof. Marek Szczepański.
Prof. Marek Szczepański przypomina,
że trzeba pamiętać, iż likwidując kopalnię,

likwidowano także miejsce, które wcześniej
wyznaczało rytm i styl życia całej społeczności. – Zamknięcie kopalni to upadek pewnego etosu, pewnej kultury lokalnej. Może
nie najdoskonalszej, ale jednak – zaznacza
prof. Szczepański.

O trząsnąć się
Rosnące koszty wydobycia, niska efektywność, coraz ostrzejsza konkurencja ze strony
węgla z importu powodują, że coraz częściej
w polskim środowisku górniczym pojawiają
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e górnictwo

na zakręcie
decyzjami administracyjnymi. Wówczas bowiem powstałoby zaraz pytanie, co zrobić
z ludźmi, którzy pracowali w kopalniach
w obecnej sytuacji na rynku pracy. Opowiadam się za głęboką modernizacją techniczną
polskich kopalń, co przełoży się korzystnie
na ekonomię – zaznacza Marian Kostempski.
Prof. Wiesław Blaschke z Polskiej Akademii Nauk wskazuje natomiast, że obecny nadmiar węgla jest spowodowany tym,
że na zwałach zalega węgiel o niskich parametrach jakościowych. Gdyby był lepszej jakości,
to można by go wyeksportować.
– W USA przykładowo ogranicza się produkcję, utrzymuje wszystkie potrzebne służby i czeka na poprawę koniunktury – mówi
prof. Blaschke. – A w Polsce dotychczasowa
restrukturyzacja górnictwa i likwidacja kopalń
spowodowała, że import węgla wyniósł w roku
2012 prawie 11 mln ton, a w roku 2011 około 15
mln ton. Węgiel z importu wypycha z polskiego
rynku węgiel z polskich kopalń. Trzeba brać
przykład z Lubelskiego Węgla Bogdanka, który konsekwentnie zwiększa wydobycie węgla.
To jedyne sensowne wyjście, by obniżyć koszty.
Jeżeli ktoś mówi o potrzebie zamykania
kopalń, to pytam, na jakiej podstawie to mówi.
Chwilowe załamanie koniunktury nie powinno być asumptem do podejmowania pochopnych kroków. Restrukturyzacja polskiego górnictwa była przeprowadzona fatalnie.
Gdyby kopalnie brały przykład z Bogdanki,
zwiększałyby wydobycie i obniżały koszty jednostkowe. Trzeba też pamiętać, że przed laty
nie było środków na uruchamianie nowych
frontów wydobywczych i są tego skutki. Pora
się otrząsnąć – apeluje prof. Blaschke.

U waga – alarm !

go rozwoju jest trudne do przecenienia
się obawy i pytanie, czy może dojść w Polsce
do zamykania kopalń.
– Po to się biznes prowadzi, by na nim
zarabiać – podkreśla Marian Kostempski,
były prezes Kopexu. – Jeżeli w wyniku analiz ekonomicznych okaże się, że są kopalnie
generujące straty, to trzeba będzie coś z tym
zrobić. Być może jednak nie trzeba będzie
zamykać kopalń, ale na przykład podążyć
w kierunku tworzenia kopalń zespolonych.
Jeśli już – to między innymi taki wariant należałoby rozważyć, a nie likwidować kopalnie
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Krzysztof Tchórzewski, poseł Prawa
i Sprawiedliwości, były wiceminister gospodarki, uważa, że sytuacja polskich kopalń
jest zła. Węgiel z importu napływa do Polski,
w roku 2012, w warunkach spowolnienia gospodarczego, ten import wyniósł prawie 11
mln ton. A w roku 2011 aż około 15 mln ton.
– Złym prognostykiem na przyszłość
są wysokie koszty polskiego górnictwa i niska
wydajność – ocenia Krzysztof Tchórzewski.
Według niego jednym z problemów jest to, iż
spółki węglowe nie mają środków na ucieczkę
do przodu, na inwestycje w maszyny i urządzenia. – W zakresie uzbrojenia technicznego
mamy obecnie gorszą sytuację niż przed laty
– zaznacza Tchórzewski. – Jeżeli nie dojdzie
do zwiększenia wydajności poprzez usprzętowienie oraz poprawę organizacji pracy,
to może stać się tak, że niektóre z kopalń zostaną zlikwidowane. To się nie stanie z dnia
na dzień, natomiast dzwonek alarmowy już
dzwoni. Zagrożenie takim ponurym scenariuszem jest realne – podsumowuje Krzysztof
Tchórzewski.

Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, wskazuje, że przy takim sposobie
zarządzania, jaki zaprezentowano w przypadku kopalni Silesia, kiedy najprostszym sposobem pozbycia się problemu jest sprzedaż
kopalni bądź jej likwidacja, oczywiście grozi
nam w najbliższych latach zamykanie kopalń.
– Jednak mam nadzieję, że władza będzie bardziej odpowiedzialna – mówi Jerzy
Markowski. – Nawet kopalnia trwale nieefektywna ma część swojego majątku użyteczną
dla nowoczesnego modelu kopalni. Ale żeby
to zrozumieć, potrzebne są kompetencje –
zaznacza Markowski.

Rosnące koszty wydobycia,
niska efektywność, coraz
ostrzejsza konkurencja
ze strony węgla z importu
powodują, że coraz częściej
w polskim środowisku
górniczym pojawiają się
obawy i pytanie, czy może
dojść w Polsce do zamykania
kopalń.
G dzie jest program ?
Polskie górnictwo w skali świata znaczy
niewiele, stanowi zaledwie 1 proc. światowego
wydobycia. Jednak dla polskiego rozwoju jest
trudne do przecenienia. To na węglu bazuje
polska elektroenergetyka, prawie 90 proc.
energii elektrycznej wytwarza się u nas z węgla kamiennego i brunatnego.
Węgiel jest tańszy od gazu, a wokół planów budowy w Polsce elektrowni jądrowej
pojawia się coraz więcej sceptycyzmu i znaków
zapytania. Spójrzmy na gospodarkę globalną
– tzw. tradycyjne gałęzie gospodarki mają
się nad wyraz dobrze i odnoszą sukcesy ekonomiczne. Liczby wskazują, że wydobycie
i przetwarzanie surowców to biznes o bardzo
dużej wartości.
Udział firm surowcowych w globalnej gospodarce gwałtownie wzrasta i według niektórych analityków w latach 20. XXI wieku może
sięgnąć 50 proc. globalnego PKB.
Górnictwo w Polsce cierpliwie i spolegliwie czeka na spójny, długofalowy program.
Podobnie zresztą jak energetyka. To czekanie
jest niedobre dla obu tych branż, jak i całej
polskiej gospodarki.
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 2000 roku zwracało uwagę na nierozwiązane problemy polskiego przemysłu, w tym również sektora
wydobywczego.

W opracowaniu Polskiego Lobby Przemysłowego z tamtego okresu zaznaczono,
że dotychczasowy regres polskiego górnictwa
węglowego i jego fatalna sytuacja finansowa
nie są spowodowane „trwałą nierentownością”
kopalń ani nadprodukcją węgla w ostatnim
okresie, lecz są przede wszystkim wynikiem
niekorzystnej dla górnictwa polityki cenowo-kosztowej i kursowej państwa od początku
transformacji oraz realizacji niepotrzebnych,
opartych na zupełnie fałszywych założeniach
tzw. programów restrukturyzacyjnych.
Polskie Lobby Przemysłowe w 2000 roku
alarmowało: rodzime górnictwo węgla kamiennego nie ma programu z prawdziwego
zdarzenia. Chodzi tu o poprawny metodologicznie, długofalowy program oparty o strategię społeczno-gospodarczego rozwoju kraju,
odpowiadający potrzebom i możliwościom
realizacyjnym gospodarki, społeczeństwa
i państwa.
Mając na uwadze wszelkie zmiany, jakie
zaszły na rynku, nadal tamta myśl przewodnia
pozostaje aktualna, a nawet na aktualności
zyskuje.
Górnictwo musi się doczekać spójnej
strategii wraz z elektroenergetyką. Brak tej
wizji i jej konsekwentnego wcielania w życie
będzie się objawiał coraz większą marginalizacją górnictwa.

E fekt domina
Jeżeli nie powiedzie się scenariusz zakładający dalszy rozwój sektora węglowego
w Polsce bądź choćby utrzymanie status quo
w zakresie wydobycia, będzie to oznaczać
w kolejnych latach zmniejszenie się miejsc
pracy w górnictwie. A tych ludzi, którzy odejdą z kopalń, nie będzie jak zagospodarować.
W książce „Opel z górniczym pióropuszem” prof. Marek Szczepański wskazuje,
że odejścia z górnictwa, naturalne czy wymuszone, grupowe czy indywidualne, wywołują
efekt domina w branżach niegórniczych, czyli
w otoczeniu kopalń.
– Przyjmuje się, zazwyczaj opierając się
na doświadczeniach restrukturyzacyjnych
Zagłębia Ruhry czy Nord Pas de Calais, iż
jedno miejsce pracy w górnictwie generuje
trzy kolejne poza nim – napisał prof. Marek
Szczepański.
Mając to na uwadze, trzeba się pochylić
nad górnictwem tu i teraz. Bo niebawem okaże
się, że jest już za późno.
Byłoby to korzystne dla zagranicznych
producentów węgla, którzy eksportują surowiec na polski rynek.
Dla nas oznaczałoby to dalsze i coraz
większe uzależnianie się od surowców z zewnątrz, któremu towarzyszyłoby obniżanie
rangi politycznej Polski.
Autor jest publicystą Miesięcznika Gospodarczego
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.
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Górnicze szanse, których nie wykorzystamy? Czas zacząć się uczyć

Perspektywy w Chinach i Mongolii
Perspektywy dla obecności polskiego górnictwa w Chinach i Mongolii zarysowały się
wraz z ubiegłoroczną wizytą premiera Chin
Wen Jiabao i styczniową wizytą prezydenta
Mongolii Cachiagijna Elbegdordża w naszym
kraju. Z politykami przybyli do nas specjaliści od eksploatacji surowców, którzy złożyli
wizyty w Katowicach i w stolicy, gdzie odwiedzili instytucje zajmujące się wydobyciem bogactw naturalnych. Nasze delegacje gospodarcze również udają się do Chin
i do Mongolii. Na razie poza poznawaniem
rynku, jego specyfiki i możliwości nawiązania
kontaktów dla polskiego górnictwa niewiele
z tego wszystkiego wynika. Wzajemne wizyty
są sygnałem dla podjęcia przez nas aktywności na tych perspektywicznych rynkach
wydobywczych.

C hiński węgiel
Od kiedy na początku wieku zaczęło w Chinach wzrastać zapotrzebowanie
na energię, kraj ten z eksportera węgla kamiennego przeszedł na pozycję jego importera. Jednocześnie rosło wydobycie krajowe,
które po dziesięciu latach osiągnęło blisko 4
miliardy ton! Tyle samo, ile wydobywa łącznie reszta świata! Znajdujący się na drugim
miejscu Amerykanie mogą się pochwalić „zaledwie” miliardem ton. Chińska koniunktura
na węgiel kamienny wydawała się nie mieć
końca. Od kilku miesięcy obserwuje się jednak powolny, lecz systematyczny spadek cen,
co wiąże się z sytuacją panującą w Chinach,

r e k l ama

które zaczynają w coraz większym stopniu
korzystać z własnego paliwa lub importować
je z sąsiednich krajów. Wielkość zasobów węgla kamiennego w Chinach szacuje się na około bilion ton, co stanowi ok. 13 proc. zasobów
światowych. Rozmieszczenie złóż węgla nie
pokrywa się z regionami, gdzie zapotrzebowanie na energię jest największe (centralna
i północno-zachodnia część kraju). Potrzebny
on jest bowiem przede wszystkim w najbardziej rozwiniętych regionach nadbrzeżnych.
Blisko połowę wydobycia dostarcza się setki
kilometrów koleją, możliwości przewozowe
nie są jednak dostosowane do potrzeb. W rezultacie w wielu regionach wydobycie jest
mniejsze, niż wynoszą potencjalne możliwości. Tymczasem na wybrzeżu wobec braku paliwa dochodzi do przerw w dostawach energii,
co zmusza Chiny do importu węgla.

M ongolia
Do 1911 roku cała Mongolia należała
do Chin. Od tego czasu tylko południowa jej część pozostaje w obrębie Państwa
Środka – jest to Mongolia Wewnętrzna.
Granica pomiędzy tymi państwami biegnie
równoleżnikowo wzdłuż osi pustyni Gobi.
Niezwykle bogate zasoby surowcowe Mongolii Wewnętrznej są po chińskiej stronie
zagospodarowywane. Przedtem, znajdując
się na peryferiach państwa, były one nieopłacalne, teraz jednak sytuacja się zmieniła.
Po prostu – Mongołowie postanowili zarobić na chińskim zapotrzebowaniu na surowce za pośrednictwem państw trzecich. Już

za kilka miesięcy, ok. 80 km od chińskiej
granicy na pustyni Gobi, nastąpi rozruch
największej na świecie kopalni miedzi Oyu
Tolgoi. Kosztem ok. 10 miliardów dolarów
kanadyjski koncern Ivanhoe i australijski Rio
Tinto budują tu odkrywkowo-podziemną
kopalnię miedzi, złota i srebra. Pełna produkcja ma w przyszłym roku osiągnąć 544
tys. ton miedzi, ok. 40 ton srebra i ok. 10 ton
złota rocznie. Tuż obok znajdują się kolosalne
złoża koksującego węgla kamiennego Tavan
Tolgoi. Jego zasoby wynoszą ok. 7 miliardów
ton! Obecnie eksploatowany odkrywkowo
jest pierwszy pokład o miąższości ok. 20 m!
Wobec braku kolei całe wydobycie dowożone jest wielkogabarytowymi samochodami
wprost do Chin. Skala wydobycia z tego złoża
jest już w tej chwili większa niż cały eksport
z Australii do Chin. Na dodatek Mongołowie
sprzedają swój węgiel po cenach stanowiących 50 procent jego wartości na światowym
rynku – dlatego Chiny tak chętnie inwestują w kopalnie węgla kamiennego i kopalnie
miedzi położone tuż przy swoich granicach.
Są to na tyle szczęśliwe przedsięwzięcia,
że pod względem zasobów i łatwości w ich
eksploatacji należą do największych światowych inwestycji. Przebywająca tu rok temu
polska delegacja zwiedziła kopalnię Baganuur
położoną ok. 120 km od stolicy. Złoże węgla
kamiennego znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi i jest eksploatowane odkrywkowo (zajmuje obszar 75 km kwadratowych).
Grubość pokładów dochodzi do 40 m! Przy
eksploatacji 5 mln ton rocznie zasoby te

wystarczą na ok. 50 lat. Węgiel transportowany jest stąd pociągami do elektrociepłowni
w Ułan Bator, która dostarcza ok. 80 procent
energii elektrycznej w tym kraju. Takich złóż
jest w Mongolii kilkanaście – są one skupione
na południu kraju. Wszystko wskazuje na to,
że polskie górnictwo węgla kamiennego może
dostarczać tu zarówno sprzęt i maszyny górnicze, jak i brać udział w chińsko-mongolskich inwestycjach górniczych.

P olskie szanse
Nasze szanse powiązane są z wieloma niewiadomymi. Pierwszą z nich jest dobre poznanie nie tylko rynku górniczego, ale też kultury
naszego partnera. Wystarczy tu wspomnieć,
że z Chińczykami najlepsze interesy załatwia
się na stopie prywatnej przy dobrej kolacji.
Wręczenie swojej wizytówki jedną ręką jest
obraźliwe i uniemożliwia już dalsze kontakty. Z Mongolią jest podobnie, tylko w innym
wymiarze. Kraj ten do dziś swoją niepodległość zawdzięcza Rosji. Bez polskiej ambasady
w Ułan Bator wszelkie poważniejsze umowy
są niemożliwe. Ambasada zaś nie może być
powołana, dopóki stosunki polsko-rosyjskie
będą w dalszym ciągu napięte. Mimo całej
sympatii Mongołów do naszego kraju ich
własna niepodległość będzie dla nich zawsze
priorytetem. Jednocześnie na rynku polskim
brak fachowych opracowań, studiów i analiz przybliżających polskiego przedsiębiorcę
do działalności na tych niezwykle atrakcyjnych
azjatyckich rynkach.
Adam Maksymowicz
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Informacje motoryzacyjne

z pakietem Performance, która przyspiesza
do 100 km/h w 6,4 sekundy i osiąga maksymalnie prędkość 250 km/h. Lżejsze nadwozie
i zastosowanie takich technologii jak system
Start – Stop pozwoliło obniżyć spalanie nowego GTI o 18 proc. w porównaniu z poprzednią
generacją.
Nowy Golf GTI, który pojawi się w salonach w czerwcu, będzie także dostępny w słabszym wariancie mocy – 220 KM.

H yundai na jednego
Inżynierowie Hyundaia od trzech lat
mogą brać udział w festiwalu pomysłów, który
ma im pomóc rozwijać kreatywne myślenie.
W edycji na rok 2013 mieli za zadanie stworzyć
jednoosobowe, miejskie środki transportu.
Powstało kilka ciekawych pomysłów urządzeń,
które nie tylko jeździły, ale i latały. Pokazano np. elektryczny skuter, składany w kształt
koła zapasowego, co ułatwia schowanie go
w bagażniku, a także pojazd, który reaguje
na komendy głosowe i może przekształcać
się od skutera do samochodu. Za najciekawszy uznano jajopodobny pojazd E4U. Został
zaprojektowany do wolnej jazdy po wąskich
drogach na terenie zurbanizowanym. Waży
80 kg i może się poruszać z prędkością maksymalną 15 mph, czyli 24 km/h.

N owy G olf GTI
już zjeżdża z taśmy
Nowa generacja Golfa GTI, która miała
swoją premierę podczas salonu samochodowego w Genewie, zjeżdża już z taśm produkcyjnych fabryki Volkswagena w Wolfsburgu.
Jako pierwszy wyjechał z fabryki pięciodrzwiowy samochód z karoserią w czerwieni
Tornado i sportowymi fotelami z klasyczną
kratą na tapicerce. Pod maską miał dwulitrowy silnik TSI o mocy 230 KM. To wersja

piotr Myszor
materiały prasowe

Prywatna firma Zhongding Power
przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji
nowatorskiego silnika o małej pojemności
i stosunkowo dużej mocy. Fabryka, w którą
zainwestowano 200 mln USD, ma rozpocząć
pracę w 2014 roku. Będą w niej powstawały
dwucylindrowe silniki, które w zależności
od wersji mają dysponować mocą od 180 KM
do 240 KM.
Silnik o nazwie EcoMotor OPOC (od „opposed piston, opposed cylinder”, czyli „przeciwstawny tłok, przeciwstawny cylinder”)
ma dwa cylindry, ale cztery tłoki, a w sumie
mniej części niż silniki konwencjonalne,
a za to więcej mocy niż sugerowałaby jego
pojemność. W to ostatnie trzeba na razie wierzyć na słowo, bo pojemność silnika jeszcze
nie została podana. Wiadomo, że będą wersje
na benzynę, olej napędowy i gaz. Najpierw
powstaną diesle, które będą zapewniać spalanie o 20–50 proc. mniejsze niż tradycyjne
turbodiesle.
Silniki zostały opracowane przez niewielką
firmę EcoMotors spod Detroit. Udziałowcem

założonej w 2008 roku firmy jest m.in. Bill
Gates, twórca Microsoftu. Fabryka mająca
produkować silniki powstaje w Xuangcheng
w Chinach, ok. 150 km od Szanghaju. Roczna
zdolność produkcyjna fabryki ma wynosić
150 000 sztuk. Silniki OPOC to dość duże
jednostki, przewidziane dla samochodów
dostawczych i terenowych, a także do napędzania stacjonarnych generatorów.
Chińczycy rozważają już budowę drugiej
fabryki, w której miałyby powstawać mniejsze
wersje tych silników, dysponujące mocami
od 80 KM od 100 KM i lepiej nadające się dla
samochodów osobowych.
Zasadniczo silniki te mają mieć zastosowanie także w samolotach, łodziach i maszynach rolniczych. Podobno już korzysta
z nich wojsko.

Prezentowane pomysły inżynierów Hyundaia

Jajopodobny pojazd E4U
materiały prasowe

Chińska motoryzacja nie ma u nas na razie
najlepszych notowań, ale trzeba przyznać, że
tamtejsze firmy poczynają sobie coraz śmielej
i to nie tylko na polu kupowania zbankrutowanych konkurentów.

W produkcji będą wersje o mocy 220 lub 230 KM
materiały prasowe

Nowy Golf GTI, który pojawi się w salonach w czerwcu

materiały prasowe

materiały prasowe

Nowatorskie silniki z Chin

Prezentowane modele to urządzenia jednomiejscowe
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Marginesy

Sebastian
O Sebastianie wszyscy nauczyciele zawsze mówili, że jeśli tylko będzie chciał – osiągnie
wiele w każdej dziedzinie, jaką sobie wybierze. Był dobry prawie we wszystkim – od matematyki,
przez chemię, aż po polski i sport. Zawsze wokół siebie miał dużo ludzi, ale zarazem brakowało
mu prawdziwych przyjaciół. Zupełnie nie umiał wchodzić w głębsze i dłuższe relacje z ludźmi,
jakby bał się, że odkryją, kim jest naprawdę.
Po studiach, które Sebastian wybrał całkowicie przypadkowo, zaczął szukać pracy. Imał
się różnych nisko płatnych zajęć, nie przykładając zbytnio uwagi do tego, jak i gdzie mieszka.
Ubierał się skromnie, dużo czytał, często chodził na koncerty. W tamtym czasie nie miał wokół
siebie zbyt wielu znajomych, ale wystarczyło, żeby poczuł potrzebę porozmawiania z kimś –
od razu nawiązywał przyjacielską, pozornie bliską relację z przypadkowymi ludźmi.
Wszystko zmieniło się chyba wtedy, gdy siedział na korytarzu biurowca, w którym miała
odbywać się jego kolejna rozmowa kwalifikacyjna do kolejnej byle jakiej pracy. Tego dnia w budynku odbywała się także konferencja poświęcona zagadnieniom, o których nie miał bladego
pojęcia. Mimo to gdy ktoś omyłkowo wziął go za jednego z referentów, on bez trudu odnalazł
się w tej roli. Na rozmowę nie poszedł, a całe popołudnie uczestniczył w konferencji, wygłaszając
sądy, które nie tylko nie były odbierane jako stek wymyślonych na poczekaniu bzdur, ale także
były przyjmowane z zaciekawieniem i pełną powagą. Po tamtym dniu Sebastian zorientował się,
że ludzie z łatwością wierzą w to, w co chcą wierzyć. Wystarczyło kilka powierzchownych cech,
które sprawiały, że w oczach innych nie był już biednym chłopakiem, a doktorem biochemii,
pilotem samolotu, adwokatem czy lekarzem.
Sebastian nie zmienił swojego dotychczasowego życia, choć od czasu do czasu siadał przy
knajpianym barze i opowiadał zmyślone historie przypadkowo spotkanym osobom. Podczas
jednego z takich wieczorów spotkał Anię, dziewczynę, w której kochał się latami, gdzieś w okolicach późnej podstawówki. Ania miała męża i rodzinę, którą była mocno znudzona i zmęczona.
Jej skóra poszarzała, ona sama mocno przytyła, a jej oczy straciły cały blask, jaki miały jeszcze
dziesięć lat wcześniej. Sebastian wypił z Anią kilka drinków, po czym nie musiał jej nawet
specjalnie namawiać, żeby spędzili wspólnie noc u niego w mieszkaniu. Wtedy pierwszy raz
poczuł, że każda kobieta może być jego, jeśli tylko sprzeda jej garść kłamstewek na swój temat
i całą masę kłamstw na jej temat.
Sebastian nie był nigdy złym człowiekiem, po prostu trafiały mu się kiepskie pomysły,
których realizacja przychodziła mu dużo łatwiej niż tych dobrych. Wynajął nowe mieszkanie,
na które nie do końca było go stać, kupił trochę nowych ubrań i butów, w dużej części za pieniądze z karty kredytowej. Stwierdził, że za niewinne kłamstwa wiele osób zrobi dla niego wiele.
Opowiadał więc samotnym kobietom, w zależności od tego, kim były, że jest pilotem, którego
porzuciła narzeczona, że choroba nowotworowa nie pozwoliła mu skończyć studiów medycznych,
że jest właścicielem niewielkiej, acz prężnie rozwijającej się firmy komputerowej... Zawsze był
wspólny element – na początku chętnie zabierał te wszystkie naiwne kobiety na dobre kolacje,
do kina czy do opery, na spacer do zoo, a gdy połknęły haczyk i miał już je w garści, wyjawiał
im, że ma problemy finansowe – była to w zasadzie jedyna prawdziwa rzecz, którą od niego
usłyszały. I od tego czasu przechodził prawie całkowicie na ich utrzymanie.
Co zabawne, w ten sposób omotywał nie tylko kobiety – także mężczyzn, którzy męczyli
się w nieudanych małżeństwach, a których poznawał przy barach, samotnych, zagubionych
i takich, którzy tylko potrzebowali się wygadać. Dzięki takim znajomościom udało mu
się załapać na darmowy rejs po Morzu Śródziemnym, nauczyć się nurkować i wyjechać
na kilka weekendów. Czasem pojawiały się także propozycje pracy, które zawsze odrzucał.
Sam uznawał, że w końcu ma już „pracę“. Sam przed sobą zresztą też się usprawiedliwiał,
twierdząc, że przecież nie robi nic złego, a daje kobietom, którym tego brakowało, trochę
ciepła i swój czas.
Nie wiadomo, jak długo taka sytuacja jeszcze by trwała, gdyby nie to, że poznał kobietę,
która naprawdę go zaintrygowała. Była młodsza, piękniejsza i inteligentniejsza niż te, z którymi dotychczas się umawiał – a w każdym razie taka mu się wydawała. Agata miała długie,
lśniące ciemne włosy, wielkie oczy i interesowała się masą rzeczy. Kończyła biochemię,
a wcześniej ukończyła dwa inne kierunki – socjologię i matematykę. Kochała czytać, była
całkowicie uzależniona od muzyki, miała świetne poczucie humoru. Sebastian nie potrafił
traktować jej tak przedmiotowo jak wszystkich tych kobiet, które pojawiały się w jego życiu.
Tym razem to on miał ochotę oddać jej wszystko, co miał. Zerwanie z dotychczasowym zajęciem jeszcze trochę jednak przeciągał, aż wreszcie postanowił całkowicie z nim skończyć.
Jak niczego wcześniej bardzo bał się reakcji Agaty na prawdziwą, niecałkowicie zmyśloną
historię. Wiedział, że może ją stracić.
Tego popołudnia siedział u niej w mieszkaniu sam, Agata musiała jeszcze zostać w biurze
i poprosiła swoją współlokatorkę, by go wpuściła. Sebastian z nudów przeglądał biblioteczkę
Agaty, wziął pierwszą lepszą książkę, w której widniała dedykacja „od Tomasza“. Trochę go
zakłuło w środku, ale przecież oczywiste było, że taka dziewczyna jak Agata musiała mieć kogoś
wcześniej. Odłożył książkę, ale w następnej znalazł kolejną dedykację. Ale może nie powinno
wydawać się to dziwne, to przecież t a k a dziewczyna – pomyślał. Zresztą podobnych prezentów
w pokoju było więcej... Agata się spóźniała jeszcze bardziej, a kiedy wróciła, zobaczył przez
okno, że wysiada z drogiego samochodu i całuje na pożegnanie kierowcę. Rozmowa, która
zaczęła się chwilę później, była o wiele cięższa, niż Sebastian zakładał. Miała być jego wyznaniem grzechów, okazało się jednak, że zamieniła się w potok wyznań Agaty, która zebrała się
na odwagę, żeby mu powiedzieć, jak zarabia na życie. Usprawiedliwiała się i tłumaczyła tymi
samymi argumentami, które Sebastian znał bardzo dobrze – powtarzał je sobie miliony razy.
Okazało się, że wybrali ten sam łatwy sposób na życie.
Sebastian wybiegł z mieszkania dziewczyny. Wszystkie jego złudzenia o prawdziwym,
szczerym uczuciu zostały całkowicie strzaskane. Po kilkudniowym dole wrócił do tego, w czym
wydawało mu się, że jest najlepszy...
l

Na prostej i zakrętach

Sędziowska galeria
Działacze krakowskiej Wisły chcą założyć Galerię Sędziowskich Sław. To ironiczna reakcja
na fatalne błędy arbitrów podczas meczu Wisły Kraków z Legią Warszawa, wygranym 2 – 1
przez warszawski zespół. W telewizyjnym przekazie wyraźnie było widać błędy sędziów w tym
meczu. Najpierw zawodnik Legii, bodajże Jędrzejczyk, wygarnął piłkę zza linii końcowej boiska
i podał do kolegi, który zdobył bramkę. Legia objęła prowadzenie 1 – 0. Sędzia bramkowy –
pan Jarzębak – stał niecałe dwa metry od tej sytuacji. Ba, spoglądał na to, co robi gracz. Nie
zareagował. Sprawił prezent Legii. W Przeglądzie Sportowym z dnia 15 kwietnia można tę sytuację obejrzeć na zdjęciu.
sxc.hu
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Była jeszcze inna sytuacja, w której obrońca Legii Jodłowiec zagrał piłkę ręką w polu karnym. Wiśle należała się jedenastka. Sędziowie nie chcieli tego widzieć i nie podyktowali rzutu
karnego. W wielu innych sytuacjach sędziowie sprzyjali warszawskiej drużynie.
Po meczu sędzia główny spotkania pan Siejewicz stwierdził z przykrością, że popełnił
błędy i wypada tylko przeprosić zespół Wisły. Przeprosiny sympatyczna sprawa. Nie wzbogaci to jednak konta punktowego Wisły Kraków. Czy sędziowie tego meczu poniosą jakieś
konsekwencje? Śmiem twierdzić, że nie, choć powinni zostać ukarani nie tylko odsunięciem
od prowadzenia dwóch czy czterech meczów, ale karami finansowymi. Może to by wpłynęło
na obiektywne i rzetelne ocenianie sytuacji na boisku. A panu arbitrowi bramkowemu w tym
meczu powinno się podziękować i skreślić go z listy sędziowskiej.
Rzecz zastanawiająca, że sporo błędów popełniają sędziowie podczas meczów Legii.
I to na korzyść warszawskiej drużyny. Przykładem może być mecz w Warszawie pomiędzy
Legią i Pogonią Szczecin. Niespodziewanie Pogoń do przerwy prowadziła 1 – 0. W drugiej
połowie sędzia główny spotkania pan Gil szybko przyczynił się do zmiany wyniku na korzyść
Legii. Podyktował dwa rzuty karne dla Legii i było praktycznie po meczu. Trener Pogoni Dariusz
Wdowczyk miał duże wątpliwości co do odgwizdania pierwszego karnego. Drugiej sytuacji,
po której sędzia podyktował jedenastkę, dokładnie nie widział z ławki trenerskiej. Czy faktycznie
należało karnym obciążyć Pogoń? Myślę, że i pan sędzia nie jest tego pewien.
Wspomniany już Przegląd Sportowy opublikował ciekawe zestawienie, jeżeli chodzi o rzuty
karne w rozgrywkach naszej ekstraklasy w obecnym sezonie. Wynika z niego, że w bieżących
rozgrywkach sędziowie odgwizdali w sumie 52 jedenastki. Najwięcej rzutów karnych przyznano Lechii Gdańsk – 7 (wszystkie wykorzystane). Najmniej Górnikowi Zabrze, Zagłębiu Lubin
i PGE GKS Bełchatów – po 1 rzucie karnym. Jedyną drużyną w naszej ekstraklasie, przeciw
której nie odgwizdano ani jednego karnego, jest Legia Warszawa. Czyżby zawodnicy Legii
zachowywali się superfair pod własną bramką? Grają tak samo jak zawodnicy innych drużyn.
Grają zdecydowanie i twardo w obronie, często na pograniczu faulu, by nie dopuścić rywala
do dobrej sytuacji strzeleckiej. Sędziowie łaskawym okiem oceniają jednak poczynania legionistów. A potem mówi się i pisze, że Legia ma szczęście do rzutów karnych. Mówiąc inaczej
– ma szczęście do panów sędziów.
No cóż, nie od dzisiaj wiemy, że mamy słabą ekstraklasę futbolową. Nasze zespoły nie
liczą się w europejskiej rywalizacji. Poziom marny. I do tej marności dopisują się sędziowie,
którzy wypaczają słabiutką rywalizację. Nie było jeszcze takiej kolejki w rozgrywkach naszej
ekstraklasy w bieżącym sezonie, po której nie krytykowano by sędziów. Jacek Bednarz, prezes
Wisły Kraków, potrafił wymienić kilka sędziowskich wpadek, które były niekorzystne dla
krakowskiego zespołu. Na przykład w meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała sędzia główny
(pan Borski) odgwizdał jedenastkę dla Wisły. Po dziwnej konsultacji z sędzią bramkowym
zmienił zdanie – odebrał Wiśle rzut karny. Zdaniem prezesa sędziowie wypaczyli też rezultat
meczu Pogoń Szczecin – Wisła (2 – 0). Podobnie mówili działacze Górnika Zabrze po meczu
z Lechem Poznań, w którym sędziowie (głównie bramkowy) pomogli odnieść zwycięstwo
poznańskiej drużynie 1 – 0.
O słabości polskich sędziów futbolowych najlepiej świadczy fakt, że nie są powoływani
do prowadzenia ważnych spotkań międzynarodowych, np. w Lidze Mistrzów, nie mówiąc już
o mistrzostwach świata czy Europy. Kierownictwo Polskiego Związku Piłki Nożnej winno więcej
uwagi przeznaczyć na dobór i szkolenie arbitrów, a następnie rzetelnie oceniać ich pracę i nie
bać się karać za popełnione błędy. Na zapisach wideo bardzo szybko można wyłapać wszystkie
sędziowskie wpadki.
Dlatego inicjatywę działaczy krakowskiej Wisły należy poprzeć. Niech będzie Galeria
Sędziowskich Sław.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy są zestresowani. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS Polska
na zlecenie Gazety Wyborczej najwięcej
osób zestresowanych – aż 50 proc. – jest
w grupie wiekowej 50+, natomiast wśród
ludzi po czterdziestce 46 proc. dokucza stres. Za to po sześćdziesiątce wracamy
do stanu równowagi i tylko co trzecia osoba
deklaruje, że często się denerwuje. Najbardziej
denerwuje się niewierzący pięćdziesięciolatek
z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym o poglądach lewicowych.
Prawie trzy czwarte z nich deklaruje, że stresuje się często lub bardzo często. Najczęściej
powodem podenerwowania jest sytuacja finansowa i kłopoty osobiste. Pracą przejmuje
się co czwarty Polak, denerwuje go sytuacja
finansowa, która często związana jest z pracą
lub jej utratą, realną lub spodziewaną. Mieszkańców wielkich miast irytuje pośpiech i życie
w ciągłym napięciu. Natomiast wykształconym najbardziej doskwierają sprawy związane
z pracą i warunkami – awans, konkurencja,
podwyżka. Mężczyźni gorzej sobie radzą z taką
sytuacją: co dziesiąty sięga po alkohol, co piąty
nie robi nic. A kobiety w takiej sytuacji częściej
niż mężczyźni zajmują się czymś w domu, biorą
leki albo starają się być z innymi ludźmi. Znacznie częściej niż mężczyźni się modlą.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Karbomania”.
Nagrodę wylosowała: Jolanta Kołcz z Tychów.

Piwo przez wieki

W kilku ostatnich odcinkach naszego cyklu
próbowaliśmy przybliżyć Czytelnikom historię i ofertę największych browarów w Polsce.
Polskie współczesne piwowarstwo to jednak
nie tylko browary tyski i żywiecki. Wolny rynek oraz ponowne odkrycie bogactwa kultury piwnej po roku 1989 spowodowały, że
jak grzyby po deszczu zaczęły u nas powstawać małe, często rodzinne browary, których
wyszukana oferta nie pozwala przejść obok
nich obojętnie. W niniejszym odcinku przedstawimy dwa spośród nich.

M azurskie przysmaki
„Kraina Tysiąca Jezior to miejsce jedyne
w swoim rodzaju. Jej wyjątkowość tworzą
splecione w jeden nurt losy ziemi i zamieszkujących ją ludzi. Malownicze doliny, ślady
po dawnym lodowcu dziś porastają bujne
puszcze i lasy. W ich zielonych gęstwinach
toczą swój niespieszny bieg przejrzyste rzeki
i strumienie, które łączą ze sobą szmaragdowe
jeziora – największe skarby Warmii i Mazur.
Tu odnajdują spokój i radość życia ludzie
zmęczeni wielkomiejskim hałasem”. Po takim dictum większość Czytelników byłaby
z pewnością skłonna pomyśleć, że cytowany
tekst towarzyszy kampanii promocyjnej, która
ma na celu zachęcić Polaków do wypoczynku na Warmii i Mazurach. Nic z tych rzeczy
– przytoczony fragment pochodzi ze strony internetowej założonego w roku 1993
w Olsztynie Browaru Kormoran. Nawiązania
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Przegląd browarów niszowych (I)
browarów jak Kormoran współczesny konsument ma szansę zrozumieć, że piwo to nie
zwykły napój alkoholowy, lecz trunek o bogatej
historii i tradycji.

A le piwo !

do bogactwa naturalnego Krainy Tysiąca Jezior nie powinny jednak dziwić, wszak twórcy
Kormorana wyraźnie akcentują przywiązanie
do swojej małej ojczyzny oraz czerpią pełnymi
garściami z piwowarskich tradycji regionu.
Piwa warzone przez Browar Kormoran powstają wyłącznie na bazie naturalnych składników – są to napoje niszowe, niepasteryzowane
i niefiltrowane, posiadające niepowtarzalne
walory smakowe (w ofercie m.in. piwo Orkiszowe z Czosnkiem, piwa jabłkowe, śliwkowe czy
miodowe, a także wyjątkowy specjał – Świąteczne, tzw. Piernik w Piwie, czyli przygotowywany na czas świąteczno-noworoczny ciemny
napój z przyprawami korzennymi, takimi jak
cynamon, imbir czy goździki). Niszowość powstających w Kormoranie trunków – o której
wspomniano – nie jest jednak wynikiem nieudolności w próbach dotarcia do szerokiego
grona odbiorców. Wręcz przeciwnie – stanowi
alternatywę dla monotonii współczesnej produkcji przemysłowej, która ledwie zapoznaje
tradycyjną sztukę piwowarską, hołdując hasłom
szybkości i masowości. Dzięki ofercie takich

Twórcy AleBrowaru wybrali nieco inny,
choć równie interesujący sposób na wzbogacenie naszego rodzimego, monotonnego rynku
piwa o napoje nietuzinkowe. Jak się okazuje,
by namieszać, wystarczy pasja. „Jest nas trzech
i kochamy piwo. Może to i banał, ale równocześnie prawda. Gdy nadarzyła się okazja do przeniesienia naszej piwnej pasji na wyższy poziom,
nie wahaliśmy się ani chwili. (…) Może zabrzmi
to trochę górnolotnie, ale w tym przedsięwzięciu nie brakuje także misji. AleBrowar ma być
częścią rewolucji, która zmieni oblicze piwnej
sceny w naszym kraju. Żyjemy w ciekawych
czasach, czas na ciekawe piwa” – piszą na swojej stronie internetowej Bartek, Michał i Arek,
twórcy AleBrowaru. Trunki powstają w Gościszewie w najstarszym rodzinnym zakładzie
piwowarskim w Polsce, prowadzonym przez
panów Stanisława i Chrystiana Czarneckich.
W ofercie AleBrowaru znajdują się m.in. piwo
mleczno-kawowe Sweet Cow, piwo Amber Boy
z odrobiną karmelu, wyraźnie wyczuwalną nutą
cytrusową oraz o korzennym zapachu czy Smoky Joe, w którym zamiast tradycyjnego słodu
wędzonego buczyną znalazł się słód wędzony
oryginalnym szkockim torfem, czyli surowcem
wykorzystywanym przy produkcji whisky.
Maciej Rzepecki

Polska może być przykładem właściwego
wykorzystania funduszy unijnych – tak
wskazali eksperci Banku Światowego.
Ich zdaniem jesteśmy przykładem gospodarki,
która dobrze sobie radzi w czasach kryzysu.
Teraz należy się skoncentrować na zwiększeniu
innowacyjności. Podczas konferencji na temat
wzrostu w krajach europejskich i centralnej Azji
wiceszef Banku Światowego odpowiedzialny
za ten region Philippe Le Houerou podkreślał,
że Polska była wyjątkiem w czasie największego
spadku europejskiego PKB w 2009 r. Zaznaczył, że polskiemu rządowi udało się również
zarządzanie gospodarcze w czasie kryzysu oraz
utrzymywanie celu fiskalnego (odpowiedniego
finansowania budżetu bez nadmiernego zadłużania się). Polska bardzo dobrze wykorzystywała
fundusze unijne, m.in. na inwestycje infrastrukturalne takie jak np. drogi. W ocenie BŚ problemem jest teraz konsolidacja budżetu, bo dług
publiczny zwiększył się za bardzo, a poza tym
Polska ma konstytucyjny próg maksymalnego
zadłużania się. Wiceszef Banku Światowego
przypominał jednak, że Polsce udało się wynegocjować spore środki w ramach przyszłego
wieloletniego budżetu UE, które również będą
pozytywnie oddziaływać na gospodarkę. Nasze władze powinny inwestować w budowanie
umiejętności przyszłych i obecnych pracowników, łączenie szkolnictwa z biznesem, a także
zapewniać większy dostęp do małych funduszy.
d w u t y g o d n ik
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