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Rozmowa na czasie
Prof. Andrzej Karbownik: Nie
można w sposób dowolny
podejmować decyzji o tym, że
coś zamkniemy,
połączymy albo
sprzedamy i w ten
sposób
rozwiążemy
problem.
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Debaty o gospodarce
Nowy Górnik

Jerzy Lis

Majowe
uroczystości

Jastrzębie-Zdrój: Długi weekend
majowy to tradycyjnie czas wyjazdów i odpoczynku – najczęściej
na świeżym powietrzu. Większość
mieszkańców miast szuka wówczas sposobności, by gdzieś się
wyrwać.

strona 4

materiały prasowe

Premiery
w Szanghaju

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Żółw i ekspres
w prawie
geologicznym
i górniczym
Podziemne składowanie dwutlenku węgla
strona 12

JSW zakończyła
na plusie pierwszy
kwartał 2013 roku
Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej w pierwszym kwartale 2013
roku wypracowała 145,4 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 2179,1 mln zł. Spółka – mimo
spowolnienia europejskiej gospodarki
i gwałtownego spadku cen węgla i koksu
pod koniec ubiegłego roku – odnotowała dodatni wynik finansowy, a wszystkie
segmenty Grupy poprawiły rentowność
w stosunku do poprzedniego kwartału.

Zakończył się V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W czasie 3 dni debat gościło na
Kongresie ponad 6000 uczestników, odbyło się 100 sesji dyskusyjnych.
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Pięścią w stół

Kto zlikwiduje 400 tys. miejsc pracy?
W ciągu około 6 miesięcy firmy energetyczne wycofały się z planów budowy kilku węglowych bloków
energetycznych. Podobno te decyzje nie powinny
mieć wpływu na górnictwo węgla kamiennego, bo
taki wpływ może mieć tylko poziom efektywności. Im
większa efektywność, tym lepsza kondycja górnictwa.

K

iedy słyszę takie argumenty, to krew w żyłach
mi się burzy, bo to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Wyobraźmy sobie sytuację koncernu
Orlen w momencie, gdy wszyscy zaczynają jeździć samochodami elektrycznymi, bo ktoś wydał zakaz używania
w samochodach paliw, które grożą eksplozją w czasie
wypadku. Zakaz miałby poprawić poziom bezpieczeństwa i naturalnie nie byłby wymierzony w przemysł petrochemiczny. Z dnia na dzień Orlen zacząłby cieniutko
prząść. Wtedy jakiś mędrzec powiedziałby, że Orlen
powinien poprawić efektywność, a wówczas stanie mocno na nogach. Gdyby poprawił efektywność tak bardzo,
że sprzedawałby benzynę po złotówce za litr – i tak
by padł, bo nikt by tej benzyny nie używał. Oczywiście,
dla Orlenu to sytuacja teoretyczna. Dla górnictwa to sytuacja faktyczna. Unia Europejska prowadzi politykę
niszczenia węgla pod hasłem walki z dwutlenkiem węgla.
Energetycy rezygnują z budowy bloków węglowych,
bo boją się, że za kilka lat Unia dokręci śrubę i tak ustawi
prawo regulujące emisje dwutlenku węgla, że spalanie
węgla stanie się niemożliwe.
Stosując filozofię urzędników UE, można także
wykończyć piekarzy. Nie trzeba wydawać zakazu pieczenia i spożywania chleba, wystarczy tak skonstruować prawo, aby zakazać mielenia ziarna ze względów
ekologicznych. Przykład z Orlenem i z piekarzami jest
absurdalny? Oczywiście. Przykład z węglem też byłby
absurdalny, gdyby nie był faktem.
Przeraża mnie bezczynność państwa polskiego
i niezrozumiała tolerancja dla absurdów. Oficjalna
doktryna uzasadniająca bezczynność głosi, że rynek
ma o wszystkim decydować. To totalna ściema. Żadne
z państw europejskich nie oddaje w ręce wolnego rynku

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Przeraża mnie
bezczynność
państwa polskiego
i niezrozumiała
tolerancja dla
absurdów.
Oficjalna doktryna
uzasadniająca
bezczynność
głosi, że rynek
ma o wszystkim
decydować.
To totalna ściema

sektora paliwowo-energetycznego. Na przykład Francja
od około 40 lat forsuje energetykę jądrową. Niemcy kilka
lat temu ustalili, że odchodzą od energetyki jądrowej.
Polska ustaliła, że jeśli nam zabraknie energii, to sobie
ją kupimy i bez względu na cenę będziemy realizować pomysły urzędników UE. Problem polega na tym,
że my nawet nie mamy porządnych sieci przesyłowych,
żeby tę energię kupić i rozesłać po całej Polsce.
Górnictwo jest w złej kondycji, bo w złej kondycji
jest energetyka. Energetyka jest w złej kondycji, bo państwo nie chce zająć się podstawowym problemem: czy
za kilka lat będziemy mieć prąd?! Chcemy wydawać
krocie na budowę linii energetycznych, żeby kupować
prąd z zagranicy, a nie wydajemy na modernizację
energetyki. Chcemy importować surowce energetyczne
i dlatego zarzynamy górnictwo! Mamy wielkie bezrobocie, dlatego zlikwidujemy dziesiątki tysięcy miejsc pracy
w Polsce, żeby ocalić dziesiątki tysięcy miejsc pracy
w innych krajach. To postawa internacjonalistyczna,
za sprawą której możemy być nagrodzeni specjalną
pochwałą Komisji Europejskiej. Wolę jednak, żeby
państwo, które utrzymuje się między innymi z moich
podatków, dbało o miejsca pracy w Polsce.
Na koniec chciałbym przytoczyć wypowiedź Pawła
Smolenia, prezesa Euracoal, której udzielił portalowi
wnp.pl: „Po obu stronach Odry, przy produkcji energii,
technologia węglowa jest obecnie nie do zastąpienia.
Potrzebujemy energii, która jest dostępna 24 godziny
na dobę i siedem dni w tygodniu. Takie warunki spełniają
tylko energia nuklearna i energia węglowa. W przypadku
Niemiec energii nuklearnej nie będzie, w przypadku
Polski takiej energii jeszcze nie ma – wobec czego niezbędnym elementem miksu energetycznego będzie
węgiel. Przez najbliższe 50 lat ta technologia będzie
nie do zastąpienia zarówno w Niemczech, jak i Polsce”.
Skoro tak, to dlaczego nie opłaca się nam budować
elektrowni węglowych? Mam na to jedno wytłumaczenie – politycy muszą jakoś usprawiedliwić swoje
działania zmierzające do likwidacji górnictwa. To będzie nas kosztować jakieś 400 tys. miejsc pracy. l

Kij w mrowisko

Dbajmy o przemysł
Zakończył się V Europejski Kongres Gospodarczy w
Katowicach. W czasie 3 dni debat gościło na Kongresie ponad 6000 uczestników, odbyło się 100 sesji dyskusyjnych, które zakończyły się ważnymi wnioskami.
Niestety, mogłem śledzić to wydarzenie tylko w internecie. Moją uwagę zwróciły wypowiedzi uczestników
V Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego,
przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach
2009–2012, premier w latach 1997–2001, powiedział
między innymi: „Śląsk jest dobrym miejscem do dyskusji
o gospodarce, to tutaj skupiony jest przemysł, tu jest także serce energetyczne kraju. Zależy nam na tym, by styk
między polityką i biznesem był przejrzysty, transparentny, a przy tym intensywny. By pojedyncze incydenty nie
powodowały, że przestajemy się kontaktować. Cieszymy
się z obecności w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego wszystkich przedsiębiorców – zarówno
tych reprezentujących te największe, jak i te mniejsze
firmy. Wszyscy razem mamy stworzyć podstawy dobrze
funkcjonującej śląskiej, polskiej i europejskiej gospodarki. (…) Chodzi nam o konkurencyjność i wzrost. Nie
ma wzrostu bez konkurencyjności. Potrzebne są reformy
strukturalne i stabilizacja finansów publicznych. Trzeba wprowadzić priorytet dla produkcji przed usługami, które nie rozwiążą nam problemów. Ważna jest,

henryk
siedlaczek
poseł RP

Polityka Unii
Europejskiej jest
antyprzemysłowa

na poziomie kraju, współpraca między poszczególnymi
działami oraz współpraca w ramach Europy”.
Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podkreślił, że: „Najważniejszą przewagą konkurencyjną polskiej gospodarki jest przewidywalność
i stabilność społeczna, co pokazuje, że wymóg mądrego
dialogu między polityką i politykami, ale także między
polityką i społeczeństwem, między pracodawcami i pracownikami jest kluczowy z punktu widzenia budowania
autorytetu państwa, wiarygodności marki narodowej czy
biznesowej, a także naszej otwartości. (…) To, co jest największą przewagą konkurencyjną Polski na dziś, a jestem
przekonany, że także na jutro, to kapitał ludzki. Mamy
30 tys. programistów, automatyków, specjalistów od telekomunikacji, którzy w zeszłym roku skończyli studia”.
Martin Kuba, minister przemysłu i handlu Republiki
Czeskiej, ostrzegał: „Europa przechodzi poważny kryzys. Traci na konkurencyjności. Przemysł wycofuje się
na Wschód. Reindustrializacja to dobry pomysł, ale czy
jest możliwy do wprowadzenia w życie przy takiej polityce wobec przemysłu, jaką prowadzi Unia Europejska,
zwłaszcza w stosunku do energetyki? Na skutek polityki klimatycznej przestała być ona zarządzana według
zasad wolnego rynku. Polityka Unii Europejskiej jest
antyprzemysłowa”. Szczególnie polecam pod rozwagę
wypowiedź Martina Kuby z prostą dedykacją: dbajmy
o nasz przemysł.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor Nowego Górnika

Trwała sjesta
maszyn wykończy
polskie kopalnie

W

wielu kopalniach maszyny i urządzenia warte
dziesiątki, a nawet setki milionów złotych pracują w
ciągu tygodnia tylko kilka godzin dłużej niż statystyczny
górnik. Skoro kopalnie stać na fundowanie maszynom
lenistwa, nie należy się dziwić, że efektywność jest
mizerna. Górnictwo jest jedyną branżą, w której maszyna
cieszy się przywilejami takimi jak człowiek. Od lat czas
pracy maszyn nie zwiększa się. Nie ma takiej siły, która
zmusiłaby te tony żelastwa do większego wysiłku. Jeżeli
nic się nie zmieni, kombajny będą dostawać flapsy,
barbórkę, czternastą pensję i premię z zysku nawet wtedy,
gdy spółki będą miały straty. Nie wiem, czy dostaną do
obsadzenia stanowisko wiceprezesa spółki z wyboru
maszyn, ale może tak się zdarzyć.

T

rwa dyskusja o tym, czy zamykać kopalnie trwale
nierentowne, czy nie zamykać, chociaż nie ma jednego,
obowiązującego pojęcia kopalni trwale nierentownej.
Ten spór jest bezsensowny tak długo, jak długo maszyny
będą stać bezczynnie po kilkanaście godzin na dobę.
Nie ma także większego sensu precyzowanie pojęcia
„kopalnia trwale nierentowna” w sytuacji, gdy mamy do
czynienia z trwałą sjestą sprzętu wartego fortunę. Rok
temu na Europejskim Kongresie Ekonomicznym mówiono
o górnictwie niemal jak o tygrysie polskiej gospodarki.
Kilku specjalistów wspomniało o tym, że trzeba dbać o
efektywność. Traktowano ich z pobłażaniem. Panowało
przekonanie, że pogwiazdorzą sobie i im przejdzie. Zaraz
po Kongresie na łamach Nowego Górnika zaczęliśmy
publikować cykl tekstów o tym, że górnictwo musi
poprawić efektywność. Nasi rozmówcy udowadniali, że
trzeba mądrze przygotować się do trudniejszych czasów.
To był niemiły zgrzyt w koncercie chóru opiewającego
nadchodzące sukcesy. Minął rok i debaty o górnictwie
w czasie tegorocznego Kongresu odbywały się z
niemiłym podtekstem – „likwidować kopalnie czy ich nie
likwidować?”. Rok temu górnictwo miało podbijać świat,
w tym roku martwi się, jak przeżyć. Ceny ustabilizowały
się w przedziale 90–100 dolarów za tonę i pewnie sporo
czasu minie, zanim węgiel energetyczny zdrożeje. Spadł
popyt i już nie raz w historii polskiego górnictwa tak
bywało. Gdyby w minionym dobrym czasie dla górnictwa
obowiązywały ceny zbliżone do obecnych, to kopalnie
miałyby już kilkanaście miliardów złotych strat. Możliwe, że
byłoby to 18 mld złotych.

W

tym roku Kompania Węglowa i Katowicki Holding
Węglowy mają kłopoty. To oznacza, że miałyby
identyczne kłopoty w każdym poprzednim roku, gdyby
na rynkach światowych była taka sytuacja jak na jesieni
2012 roku i w pierwszej połowie 2013. To zaś oznacza, że
większość polskich kopalń jest skazana na kłopoty zawsze
wtedy, gdy na rynkach kończą się rządy producentów,
a zaczynają rządy odbiorców. Nie wynika to z trwałej
nierentowności kopalń, ale z trwałej niewiary w to, że
można przeżyć tylko wtedy, gdy fedruje się zgodnie
z zasadami ekonomii. Z przerażeniem obserwuję,
jak z górnictwa tworzy się skansen, w którym nie
wolno niczego tknąć, bo nad wszystkim trzyma łapę
konserwator zabytków albo strażnik tradycji. Czy to już
jest ten etap, że zamiast debatować nad górnictwem,
wystarczy zanucić: „Górnicze skarby pod ziemią/Głęboko
ukryte drzemią/Na ścianach, filarach/Górnicza dziś wiara/
Wykuwa do skarbów drogę (…)”. A co robią maszyny
i urządzenia, w czasie gdy górnicza wiara wykuwa do
skarbów drogę? Maszyny mają sjestę. 
l
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Otwarcie Centrum Czystych Technologii Węglowych przy GIG

W Katowicach 14 maja zostało oficjalnie
otwarte Centrum Czystych Technologii Węglowych. Ma to być jeden z wiodących europejskich ośrodków badań nad nowymi technologiami korzystania z paliw kopalnych.
Budowa i wyposażone Centrum kosztowały
ponad 160 mln zł.

– Chcemy dać polskiemu węglowi szansę,
by jeszcze przez wiele lat mógł być paliwem
przyjaznym dla środowiska i akceptowalnym
społecznie, spełniającym wyśrubowane unijne
normy środowiskowe – powiedział dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach prof. Józef Dubiński.

MAT. Pras. EEC 2013

MAT. Pras. EEC 2013

Dla przyszłości węgla

– Polityka klimatyczna UE jest coraz
bardziej restrykcyjna. Rozwijanie nowych
technologii korzystania z węgla jest szansą
na korzystanie z bogatych polskich złóż tego
surowca – dodał prof. Dubiński.
Otwarcie Centrum było jednym z wydarzeń towarzyszących odbywającemu się
w Katowicach Europejskiemu Kongresowi

Gospodarczemu. Centrum powstało dzięki
współpracy Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach i Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. To największy projekt
inwestycyjny w zakresie infrastruktury badawczej w regionie. Jego wartość to prawie
162 mln zł. Większość pochodziła ze środków
unijnych.l

Starcie potęg

Zachód kontra Wschód w sprawie węgla
Totalna krytyka węgla kamiennego na Zachodzie jest u nas mało zrozumiała. Zwolennicy
energetyki węglowej zwracają uwagę, że forsujące ten kierunek potęgi UE same nie korzystają już z tego paliwa. Przy pomocy „polityki
klimatycznej” usiłują one ograniczyć konkurencyjność naszej gospodarki. Teraz okazuje
się, że jest to tylko część dużo szerszego zagadnienia, jakim jest światowa rywalizacja
największych potęg gospodarczych o zajęcie
pierwszego miejsca w tej konkurencji. Nie jest
żadną tajemnicą, że gospodarka Chin z każdym rokiem dogania dotychczasowego pod
tym względem hegemona, jakim są Stany
Zjednoczone. Daleko w tyle pozostawiają one
pozostałe gospodarki państw UE (Niemcy,
Francja, Wielka Brytania). Doganiają je Brazylia, Indie i Rosja. Na wielką skalę proces
ten rozpoczął się wraz z końcem minionego
tysiąclecia. Jest zrozumiałe, że nikt nie lubi
być detronizowany. Należało szukać słabych
punktów chińskiego przeciwnika i jego sojuszników po to, aby je zaatakować i zatrzymać ten niebezpieczny trend.

R aport C arbon T racker
Ogłoszony 26 kwietnia raport brytyjskiego think tanku o tej nazwie stwierdza, że „…
nawet 80 proc. rezerw paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), będących w posiadaniu spółek notowanych na giełdach światowych, może
nigdy nie zostać wydobyte na powierzchnię”.
Dlaczego? Ano dlatego, że na świecie jest coraz cieplej i nie trzeba będzie węgla do ogrzewania. Nie trzeba będzie w ogóle wydobywać
żadnych surowców energetycznych. Jeżeli

nawet, to w dalekiej perspektywie możliwe
jest zużycie co najwyżej 40 procent obecnych
ich zasobów. Optymalnie być może zostanie zagospodarowane zaledwie 20 procent.
Raport przestrzega inwestorów: nie idźcie
tą drogą! Pieniądze wydawane na wydobycie surowców energetycznych to kapitał wyrzucony w błoto! Jest to niebagatelna suma,
bo w zeszłym roku 200 spółek wydało na poszukiwania nowych złóż surowców energetycznych aż 674 miliardy dolarów. Zjawisko
to autorzy raportu nazywają „bańką węglową”.
Podkreślają, że świadomość tak znikomego
wykorzystania zasobów złóż surowców energetycznych może doprowadzić do poważnych
dla nich konsekwencji. Niebezpieczeństwo
to – zdaniem autorów raportu – jest tym poważniejsze, że wiele firm nie uświadamia tego
faktu inwestorom. Przede wszystkim chodzi
o to, że nie można dopuścić do spalania tak
gigantycznych zasobów tych surowców, gdyż
nie jest to zgodne obowiązującymi celami
klimatycznymi i związanym z tym ryzykiem.
Autorzy martwią się tym, że zasoby odkrytych złóż paliw kopalnych blisko dwukrotnie
przekraczają możliwości ich wykorzystania
w najbliższej przyszłości. Jeszcze nie tak dawno pisano podobne raporty, tylko z odwrotną tezą końcową, która brzmiała: światowe
zasoby paliw kopalnych są na wyczerpaniu.
Według sławnego Raportu Rzymskiego
mniej więcej w czasie, w którym obecnie
żyjemy, miało już tych zasobów w ogóle nie
być. Straszenie, że zasoby energetyczne nie
zostaną spożytkowane, jest jednym z elementów mających na celu ograniczenie ich
dostaw tym, którzy ich najbardziej obecnie

potrzebują, czyli przynajmniej dwóm krajom
pretendującym do roli mocarstw. Chodzi
o Chiny i Indie.

W ęgiel podstawą
chińskiego mocarstwa
Gdyby któryś z analityków zechciał
zestawić na jednym wykresie wzrost dochodów państwa chińskiego z wykresem
natężenia ekologicznych ataków na węgiel
kamienny, zauważyłby, że oba te wykresy
nakładają się na siebie. Jak łatwo zgadnąć,
chińskie mocarstwo gospodarcze oparte jest
na węglu kamiennym. Jego wydobycie w tym
kraju jest równe temu, co zużytkowuje reszta świata razem wzięta na czele z drugim
mocarstwem, jakim są Stany Zjednoczone.
Dlaczego oba mocarstwa oparły swój rozwój o węgiel kamienny? Dlatego, że jest
on najtańszym surowcem energetycznym.
To powoduje, że wszystkie produkty stają się
konkurencyjne. Modyfikacja w USA polega
tylko na tym, że jeszcze tańszy gaz łupkowy
zaczyna wypierać z rynku węgiel kamienny.
Nie czynią tego żadne wspomniane raporty,
informacje o ociepleniu klimatu i podobne działania wszelkiego rodzaju ekologów.
Owszem, ekolodzy są słuchani, szanowani,
a nawet podziwiani i nagradzani, ale gospodarka zarówno USA, jak i Chin działa bez
żadnych zmian. Zresztą podobnie postępują
kraje G20, do których zalicza się też kolejne
rosnące mocarstwa, jakimi są Indie i Brazylia
oraz Rosja i Indonezja. Generalnie można
zauważyć, że tylko kraje Zachodu przejmują
się koncepcją ocieplenia klimatu i potrzebą
ograniczenia emisji dwutlenku węgla i usiłują

narzucić krajom azjatyckiego Wschodu ograniczenie wydobycia węgla kamiennego, a tym
samym zawrócić ich postęp technologiczny,
ekonomiczny i gospodarczy. Bez węgla kamiennego energetyka chińska załamałaby się
bezpowrotnie. Konkurencyjność chińskiej
gospodarki zmalałaby i sytuacja gospodarcza
na świecie wróciłaby do stanu sprzed około
dwudziestu lat. Podobnie zahamowany zostałby mniejszy niż w Chinach, ale znaczący
wzrost takich gospodarek opartych na węglu
kamiennym, jak Rosja, Indie, Mongolia, Kazachstan, Japonia. Teraz, kiedy fiasko nacisku
na likwidację energetyki opartej na węglu
kamiennym w tych krajach jest oczywiste,
postanowiono rozszerzyć repertuar zarzutów
na wszystkie surowce energetyczne. Ponieważ ich odkrycia stają się wręcz lawinowe,
jak w Brazylii, Wenezueli, Izraelu i w ogóle
na Morzu Śródziemnym, trzeba potencjalnych inwestorów przynajmniej nastraszyć,
aby wszystkie te odkrycia przyhamować.
Temu właśnie służy ów wspomniany na wstępie raport brytyjskiego think tanku. Ci inwestorzy, o których tak martwią się autorzy
owego raportu, to przede wszystkim banki,
a generalnie rzecz biorąc, sieć banków będąca
pod wpływem anglosaskiego centrum finansowego, które znajduje się akurat czystym
przypadkiem w samym Londynie. I tu koło
wspomnianego think tanku się zamyka. Jak
wiadomo, Wielka Brytania traktowana jest
przez USA jako niezatapialny lotniskowiec
w Europie. Jako taki musi przeciwstawić się
wzrostowi chińskiej potęgi, która coraz bardziej zagraża Stanom Zjednoczonym.
Adam Maksymowicz

4

w w w.now ygornik.pl

16 –31 M a j a 2 013

a k t u a l n o ś c i

Bank Światowy szacuje, że ceny węgla kamiennego energetycznego będą utrzymywać się
na poziomie 90–100 dolarów za tonę. Średni koszt wydobycia w śląskich kopalniach to właśnie
około 100 dolarów. Jak w takiej sytuacji osiągnąć zysk? Między innymi o tym mówili uczestnicy
debat węglowych w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nie udało
się uniknąć bardzo niewygodnego pytania: zamykać kopalnie trwale nierentowne, czy ich nie
zamykać? Żadna ze spółek nie planuje zamykania kopalń.

Czy jeszcze potrzebujemy węgla?
Wzrost zapotrzebowania na węgiel będzie
zależał od tempa rozwoju gospodarki. Zdaniem analityków z Międzynarodowej Agencji
Energii popyt na węgiel będzie rósł w ciągu
najbliższych kilkunastu lat od 0,6 do 1,5 proc.
rocznie. Także w tym roku popyt na węgiel
powinien rosnąć.
Dyrektor Departamentu Górnictwa
w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski
przypomniał, że w latach 1993–2011 światowa produkcja węgla wzrastała średnio od 2
do 6 proc. rocznie z wyjątkiem 1999 r., kiedy
nastąpił spadek o 1,5 proc. W sumie w ciągu
minionych 20 lat światowa produkcja węgla
wzrosła o 68 proc. W tym czasie w Unii Europejskiej spadła o 22 proc. Co z tego, że wzrost
zapotrzebowania na węgiel na świecie wydaje
się pewny, skoro polskie kopalnie skorzystają
na nim tylko wtedy, gdy będą konkurencyjne.
Na razie mają kłopoty.

N ie ma wsparcia
dla węgla
– Jest wsparcie dla spalania polskich
lasów i spalania gazu z rosyjskiej rury, a inwestorzy odchodzą od bloków węglowych
– powiedział Jarosław Zagórowski. – Nie
ma dziś wsparcia dla węgla. Polskie górnictwo musi obronić się kosztowo. Mamy wiele
do zrobienia w obszarze efektywności operacyjnej. W Polsce górnictwu próbuje się
nadać rolę stabilizatora społecznego. Jeżeli
to górnictwo ma być efektywne, to potrzebne
są zmiany. Mamy zbyt wiele regulacji, które
są kagańcem dla podniesienia efektywności.
Jestem za tym, by kopalnie zmieniały właściciela po to, by można zgubić historycznie
ukształtowany bagaż prawny. Przykładem
jest kopalnia Silesia, która miała być zlikwidowana, a teraz inwestor z Czech ją rozwija. Powinniśmy mieć możliwość nadania
form elastyczności, bo wszystko dokoła nas
się zmienia. Jeżeli mamy 80 proc. kosztów
stałych, to w żaden sposób nie możemy
prowadzić racjonalnej polityki kosztowej.
Skoro górnictwo ma wpływ tylko na 20 proc.
kosztów, to każde ich ograniczanie nie daje
zamierzonych efektów – podkreślił prezes
Zagórowski.

przygotowywać specjaliści z Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Studiów Energetycznych. Efekt ich prac
ma być w drugiej połowie roku.
Profesor Kaliski zapewnił, że nie będą
uwzględnianie naciski grup interesów. – Programy, które mają uwzględniać interesy, nie
mogą być dobre – podkreślił prof. Kaliski.

K u pokrzepieniu serc
Również w 2013 roku światowa konsumpcja węgla wzrośnie. Analitycy z Międzynarodowej Agencji Energetyki już trzy
razy zmieniali w górę tegoroczną prognozę
zapotrzebowania na węgiel. Teraz jest ona
o 4 proc. większa niż ta ze stycznia. Prognoza
na rok 2014 została zwiększona o 2,3 proc.
w porównaniu z wcześniejszymi założeniami. Wzrośnie popyt w USA do blisko 950
mln ton w tym roku i niespełna 960 mln
ton w przyszłym wobec prawie 890 mln ton
w 2012 r.
– Powodem korekty prognoz w górę
był m.in. większy, niż oczekiwano, wzrost
cen gazu. Węgiel nie będzie tak drożał – powiedział Kaliski.
Jego zdaniem w kwietniu tego roku,
po słabym pierwszym kwartale, widoczne
są symptomy ożywienia na rynku azjatyckim.
– Chiny, Japonia i Korea Południowa zwiększają import. Chiny w dodatku zwiększają
wydobycie – podkreślił prof. Kaliski.

Co z tego, że trendy są korzystne, skoro
szanse na korzyści dla polskich kopalń są mizerne, bo kraje Unii Europejskiej są w słabej
kondycji ekonomicznej.
Zapasy węgla na zwałach kopalnianych
wynoszą około 9 mln ton. Wzrósł eksport krajowego węgla, ale nikt nie mówił, ile dostajemy
za tonę w eksporcie. Trzy czwarte eksportu
przypadają na Węglokoks. Jerzy Podsiadło,
prezes Węglokoksu, ocenił, że międzynarodowy rynek węgla jest nadal bardzo słaby i ceny
są wprost proporcjonalne do stanu rynku.

K ompania naprawia się
Kompania Węglowa za kilka tygodni będzie miała gotowy program naprawczy. Należy
się spodziewać, że górnicy będą przenoszeni
do pracy z kopalni na kopalnię. Jednak KW
nie planuje zamykania kopalń.
– Chcemy bez zwolnień pracowników
poprawić efektywność naszych kopalń. Program naprawczy będzie dotyczył wszystkich
kopalń. Bez względu na wyniki finansowe wszyscy muszą podjąć działania służące wzrostowi
efektywności – powiedział Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej. Prezes zapewnił,
że program nie zakłada zmiany struktury organizacyjnej Kompanii. Jednak górnicy mogą być
kierowani do pracy w innych kopalniach niż ich
macierzyste zakłady. – W sytuacji kopalni zatrudniającej 3 tysiące osób szukamy rozwiązań
dających zatrudnienie dla tysiąca pracowników,

ale gwarantujących efektywność. Wówczas
część załogi podlegałaby alokacji – wyjaśnił wiceprezes odpowiedzialny za produkcję w KW.
Kompania nie planuje zwolnień pracowników,
jednak zatrudnienie zmniejszy się o 3 tysiące osób. To oznacza, że zostaną radykalnie
ograniczone przyjęcia nowych pracowników
w miejsce odchodzących na emerytury. Prezes Kompanii Joanna Strzelec-Łobodzińska
zapewniła, że Kompania dokona „optymalizacji
organizacyjnej i kosztowej”.
– Nie mamy zamiaru likwidować kopalń
– oczywiście poza tymi, w których skończą
się złoża – powiedziała pani prezes. W tym
roku Kompania, która ma największe zwały
niesprzedanego węgla, zmniejszy wydobycie
o około 3 mln. Zatrudnienie będzie niższe
o 3 tys. osób.
W czasie prowadzenia debat o górnictwie
nie było ani wicepremiera Janusza Piechocińskiego, ani Tomasza Tomczykiewicza. Szkoda,
bo politycy mający bardzo dużo do powiedzenia o węglu wypowiadają sprzeczne opinie.
Piechociński, wicepremier i minister gospodarki, jest przeciwny zamykaniu kopalń. Jego
podwładny, wiceminister gospodarki Tomczykiewicz, jest za zamykaniem kopalń trwale
nierentownych.
Program naprawczy przygotowywany
przez zarząd KW i działania naprawcze w kopalniach osiągających najgorsze wyniki mają
zapobiec likwidacji kopalń.
st
Nowy Górnik

Większość światowych prognoz zakłada w ciągu kilkunastu lat wzrost światowego zapotrzebowania na węgiel, chociaż w tym roku
rynek tego surowca jest słaby.

P olityka energetyczna
do weryfikacji
– Do końca tego roku musimy zweryfikować program „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” – powiedział prof. Maciej
Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa
w Ministerstwie Gospodarki.
– Dokument stracił aktualność. Zwróciłem się do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej o przygotowanie analizy uwzględniającej zapotrzebowanie na energię i surowce
energetyczne w perspektywie do 2050 roku
– zapowiedział prof. Kaliski. – Program będą

Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA: Jest wsparcie dla spalania polskich lasów i spalania gazu z rosyjskiej rury, a inwestorzy odchodzą od bloków węglowych
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Opinie uczestników debat węglowych na Europejskim Kongresie Gospodarczym

J anusz O lszowski ,
prezes Górniczej Izby
P rzemysłowo -H an dlowej: W Polsce górnictwo jest państwowe.
Jednak polityka właścicielska wobec górnictwa
nie jest jasno określona.
Przestrzegałbym tu przed pojęciem kopalń
trwale nierentownych i likwidowaniem kopalń uznanych za trwale nierentowne. Gdy
wydobędziemy węgiel ze złoża, to co innego.
Ekonomia w odniesieniu do górnictwa powinna być kreowana nie tylko na poziomie
spółek węglowych, ale powinien to być rachunek zysków i strat na poziomie makroekonomicznym. A w tym rachunku powinno
się m.in. wziąć pod uwagę koszty ewentualnej
likwidacji kopalń, a także koszty społeczne.

odbiorcy mieli pewność, że dostają paliwo
bardzo dobrej jakości, wyprodukowane w Polsce i mające gwarancję producenta, któremu
zależy na opinii. Promocja węgla z polskich
kopalń może przeciwdziałać importowi surowca do Polski.

Zbigniew Stopa, prezes
zarządu Lubelskiego
Węgla Bogdanka: Pomysł, by zabronić pracy
w kopalniach w soboty,
ma się nijak do ekonomii.
Ważna jest możliwie jak
największa efektywność,
w tym kierunku należy zmierzać. Bogdanka ma znacznie niższe koszty niż kopalnie
na Śląsku. Chcemy być konkurencyjni na polskim rynku węgla energetycznego. Czujemy
na plecach oddech rosyjskiego węgla. Konkurencja ze wschodu jest
groźna, bo tam transport
nie zawsze jest poddany
regułom rynkowym.

Janusz Steinhoff, wi-

Thomas Lautsch, wiceprezes PG Silesia:
W polskim górnictwie
jest wielki postęp, jednak
należy redukować koszty.
Żeby to osiągnąć, musi
zmienić się mentalność
pracowników. Kiedyś
uznawano, że górnictwo
musi być niebezpieczne i bardzo kosztowne.
To fałszywy pogląd. Można pracować bez wypadków i wysokich kosztów.
cepremier w rządzie
AWS, współtwórca reformy górnictwa realizowanej przez ten
rząd: Trzeba się zastano-

wić, jaka jest przyszłość
tej branży, czy konieczne
będą decyzje o likwidacji
trwale nierentownych kopalń. Wiceminister
gospodarki Tomasz Tomczykiewicz powiedział o potrzebie odważnych decyzji odnośnie
trwale nierentownych kopalń, czym wywołał
spore emocje. To nie rząd będzie odpowiadał
za te decyzje, będą za nie odpowiedzialne zarządy spółek węglowych. Kopalnie, w których
występuje nadkoncentracja górniczych zagrożeń, muszą być likwidowane albo sprzedawane
nowym właścicielom. Nowi właściciele wprowadzą nowe zasady organizacji pracy i dzięki
inwestycjom przedłużą funkcjonowanie tych
kopalń.

W czasie debat węglowych sala była wypełniona

rekl a m a

Nowy Górnik

Profesor Maciej Kaliski: Musimy stworzyć
markę Polski Węgiel.
Chodzi o to, aby mniejsi

Nowy Górnik

Co robić w czasie spowolnienia gospodarczego?

Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes KW: Nie planujemy zamykania kopalń
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prof . A ndrzej K arbownik , współtwórca
reformy górnictwa realizowanej przez rząd

AWS: Nie można w sposób dowolny podejmować decyzji

o tym, że coś zamkniemy, połączymy albo sprzedamy i w ten
sposób rozwiążemy problem. Trzeba ustalić, jakie są przyczyny
niepowodzenia i jakie skutki wywoła każda decyzja.

Rozmawia: Sławomir Starzyński

XXNowy Górnik:  Kiedy rozmawialiśmy rok
temu, powiedział pan, że skoro zbliża się
tendencja spadkowa na rynku węgla, a polskie kopalnie mają wysokie koszty, to należy dostosować się do tej tendencji i wzorem
JSW sprzed kilku lat przestawić się na zarządzanie w kryzysie. Od kilku miesięcy trwa
załamywanie rąk nad górnictwem i to było
do przewidzenia już rok temu, kiedy jeszcze mówiło się o potędze tego sektora. Dlaczego tak łatwo przewidzieć, kto co będzie
mówił i pisał w zależności od rozwoju sytuacji? Można przygotować teksty na złe i dobre czasy bez ryzyka pomyłki i będą one zawsze aktualne?
Andrzej Karbownik: Znów mówi się źle
o górnictwie węgla kamiennego, bo nadeszły
trudniejsze czasy. Spadają ceny węgla, nie ma zysków, nie mamy żadnego
programu, nie wiemy,
ile potrzebujemy węgla. To są głosy malkontentów, osób niezorientowanych, które
lubią wypowiadać się przy każdej okazji.
Ja uważam, że nie ma powodu do dramatyzowania. Trzeba po prostu działać. Nadeszły
trudniejsze czasy, bo cykle koniunkturalne
w gospodarce istniały zawsze i będą istnieć.
Przechodzimy kolejny cykl dekoniunktury
na rynku węgla energetycznego i koksowego.
Dekoniunktura kiedyś się skończy. Najgorsze jest to, że nikt nie wie kiedy. Możemy
to zjawisko opisywać, możemy przypuszczać, kiedy możliwa jest zmiana, jednak nikt
nie potrafi tego dokładnie przewidzieć. Rok
temu mówiłem i teraz powtarzam, że ten
trudny okres trzeba przetrwać. Różnica między trwającą dekoniunkturą w górnictwie
a poprzednimi załamaniami polega na tym,
że teraz nie możemy traktować górnictwa
węgla kamiennego jako całości. Mamy całkowicie sprywatyzowaną Bogdankę i częściowo upublicznioną Jastrzębską Spółkę
Węglową. Katowicki Holding Węglowy
i Kompania Węglowa należą w 100 proc.
do Skarbu Państwa. Kopalnia Silesia i mała
kopalnia Siltech są prywatne. Południowy
Koncern Węglowy jest po quasi-prywatyzacji, ponieważ należy do Grupy Tauron.
Jeżeli chcemy mówić o polskim górnictwie,
to trzeba mówić o każdej z tych spółek
osobno. Inaczej obraz będzie zaciemniony,
uśredniony i nieprawdziwy.
XXPorozmawiajmy o każdej z tych spółek
z osobna.
– Mam zbyt mało informacji o sytuacji
w każdej ze spółek. Z doniesień prasowych
mogę wnioskować, że Kompania Węglowa
i Katowicki Holding Węglowy mają poważne
kłopoty finansowe. Bardzo dobrze radzą sobie Jastrzębska Spółka Węglowa i Bogdanka.
Nic nie słychać o kłopotach dwóch kopalń
w Południowym Koncernie Węglowym ani
o kłopotach w Silesii i Siltechu. Na podstawie informacji, które do mnie docierają,
mogę wnioskować, że PKW, Silesia i Siltech są w dobrej sytuacji jak na ciężki czas
kryzysu.

XXInformacje z Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego nie są dobre.
– Chyba nikt nie wie, czy kłopoty tych
dwóch spółek wynikają z cyklu koniunkturalnego i spadku cen, czy są jeszcze inne przyczyny. Bez względu na przyczyny trudnej sytuacji
nie zgadzam się z poglądami, że nie wiemy, ile
węgla chcemy produkować, i nie wiemy, jaka
będzie przyszłość węgla. Liczni malkontenci
zapominają, że rynek decyduje o tym, czy
energetyka kupuje węgiel taniej, czy drożej.
To od rynku zależy, czy import rośnie, czy
maleje. Jeżeli koszty produkcji węgla są tak wysokie, że część naszych spółek węglowych nie
może sprostać konkurencji, to import będzie
rósł. Z energetycznego punktu widzenia nie
ma znaczenia, czy kupuję węgiel z importu,
czy też pochodzi on z polskich kopalń – dla
tych, którzy go kupują, węgiel jest paliwem,
które chcą kupować jak najtaniej. Malkontenci
potęgujący atmosferę klęski mówią, że bardzo
dobrym rozwiązaniem jest zwiększanie wydobycia, bo wtedy będą malały koszty jednostkowe, nie mówią jednak, kto kupi większą ilość
węgla. Na razie kopalnie mają kłopot ze sprzedażą węgla przy ograniczonym wydobyciu.

Błagani
rze

XXPatriotycznie byłoby spalać węgiel z polskich kopalń i w ten sposób dbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Od wielu
miesięcy czytam wypowiedzi, które wprost
albo pośrednio zachęcają do patriotycznego myślenia o węglu.
– To jest życzeniowy, a nie patriotyczny
sposób myślenia. Nie ma on nic wspólnego
z rzeczywistością i realną oceną sytuacji.
XX„Patrioci” uważają, że jest jedna recepta
dla polskiego górnictwa.
– Dziś już nie ma jednej recepty. Są różne
formy własności, każda z firm ma różne zasoby finansowe i inną pozycję na rynku.
XXTaką receptą mogłaby być budowa nowych bloków energetycznych wykorzystujących węgiel kamienny. Niestety, energetycy informują, że nie chcą ich budować.
– Nie chcą, ponieważ każda inwestycja
kosztuje od kilku do około 10 mld zł. To wielki
wydatek inwestycyjny. Poza tym nikt nie da
gwarancji, że w nowych blokach byłby spalany
węgiel z polskich kopalń. Owszem, energetyka
ma problem, bo bloki na węgiel kamienny starzeją się, potrzeba pieniędzy na odtwarzanie
mocy i na razie tych pieniędzy brakuje. Ponieważ nie znam szczegółów, trudno ocenić
mi skalę problemów inwestycyjnych polskiej
energetyki.
XXWyobraźmy sobie, że ma pan uzdrowić
sytuację w spółkach, które mają największe kłopoty. Zacząłby pan od zamykania
trwale nierentownych kopalń czy od redukcji zatrudnienia?
– Zacząłbym od dokładnej analizy sytuacji
w każdej z firm górniczych. Bez informacji
o stanie faktycznym nie można podejmować
żadnych działań. Trzeba zdiagnozować przyczyny niepowodzeń rynkowych i finansowych. Musimy wiedzieć, co chcemy zmieniać
i restrukturyzować. Bez rzetelnych informacji
trudno podejmować decyzje o działaniach naprawczych, o inwestycjach i o rozwoju. Tylko

JSW weszła na giełdę i to wymusiło jeszcze lepsze zarządzanie. Dwie pozostałe spółki są spółkami Skarbu Państwa, a tak
dobra diagnoza ułatwi zapobieżenie katastrofie
w spółkach, które mają bardzo trudną sytuację
finansową. Namawiam do przeprowadzenia
takiej diagnozy. Przypomnę, że zanim rząd
AWS przystąpił do reformy górnictwa, przeprowadzono taką analizę. Wtedy możliwe było
traktowanie górnictwa kompleksowo. Teraz
trzeba przyjrzeć się każdej spółce oddzielnie.
XXAnaliza pomogłaby także wskazać
winnych?

– Nie należy szukać winnych i nie należy
kierować się polityką. Po raz kolejny podkreślam – potrzebujemy rzetelnej diagnozy, żeby
podejmować kompetentne decyzje.
XXRadzi pan, aby w spółkach węglowych
przeprowadzić rzetelną analizę. Wystarczyłoby, aby właściciel wezwał zarządy spółek,
które mają kłopoty, i powiedział: mówcie,
państwo, prawdę.
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ia nie zmienią
eczywistości
analitycy patrzą na wszystko chłodnym okiem.
Moim zdaniem odpowiedzialny właściciel
powinien nakazać przeprowadzenie takiej
analizy i nakazać wdrożenie zaleceń wynikających z rzetelnej diagnozy. Myślę, że minister
gospodarki powinien nakazać przeprowadzenie takiej analizy w spółkach, które mają
trudności finansowe.
Jeżeli analiza wykaże, że trudna sytuacja
wynika tylko z dekoniunktury, to trzeba czekać na lepsze czasy i zarządzać w kryzysie.
Podstawowym celem firmy jest przetrwanie.
Jeżeli firma jest w stanie przetrwać na rynku,
to dopiero można mówić o maksymalizacji
zysku i o przeznaczaniu pieniędzy na rozwój.
XXKomentatorzy podpowiadają właścicie-

lowi. Proponują zamykanie kopalń, redukcję zatrudnienia…
– Proponują także zwiększenie wydobycia, łączenie kopalń, dzięki któremu poprawi
się kondycja ekonomiczna itd., itp. Nie można
takich rad udzielać tylko po to, żeby powiedzieć cokolwiek. W żadnym wypadku nie wolno podejmować działań naprawczych „na wyczucie”. Przecież celem każdej restrukturyzacji
jest osiągnięcie rentowności i wzmocnienie
finansowe firmy. Decyzje o likwidacji kopalń
i zmniejszeniu zatrudnienia nie są celami samymi w sobie. Są to narzędzia, dzięki którym osiąga się cel główny. Restrukturyzacja
ma doprowadzić do odzyskania płynności
finansowej i trwałej poprawy sytuacji.
XXPan jest za zamykaniem kopalń?

Archiwum Borynia

– Nie można w sposób dowolny podejmować decyzji o tym, że coś zamkniemy,
połączymy albo sprzedamy i w ten sposób
rozwiążemy problem. Trzeba ustalić, jakie
są przyczyny niepowodzenia i jakie skutki
wywoła każda decyzja.

ki właściciel jest pasywny.
– Nie twierdzę, że zarządy nie mówią
prawdy właścicielowi. Jednak w takich sytuacjach dyskusja schodzi na problemy społeczne. Mówi się jednym tchem o ekonomii,
uwarunkowaniach politycznych i o nastrojach
społecznych. Zarządy mają naturalną tendencję, aby w czasie takich rozmów wskazywać
na uwarunkowania zewnętrzne, bo wtedy łatwiej uniknąć dyskusji o własnych koniecznych decyzjach. W czasie takiej dyskusji często
rozmywa się obraz rzeczywistości. Niezależni

XXWydobywajmy więcej – będzie taniej.
Może jednak jest to jakieś rozwiązanie?
– Problemem nie jest wydobycie, tylko
kłopoty ze sprzedażą. Wraca pan do koncepcji,
o której już mówiłem.
XXLudzie mówiący i piszący o górnictwie
posługują się tymi samymi słowami i hasłami. Jednak okazuje się, że zupełnie inaczej
je rozumieją. Bezpieczeństwo energetyczne, znaczenie górnictwa dla regionu, znaczenie zachowania miejsc pracy – to zwroty dyżurne, które są różnie rozumiane. Co
zrobić, żebyśmy posługiwali się nie tylko
tymi samymi słowami, ale żeby one oznaczały to samo?
– Nie mówmy o bezpieczeństwie energetycznym, tylko o rentownej produkcji górniczej. Bez rentownej produkcji nie będzie
bezpieczeństwa energetycznego i stabilnych

miejsc pracy, rozwoju regionu. Oczywistą
prawdą jest to, że rentowność produkcji
można osiągnąć tylko wtedy, gdy koszty produkcji są mniejsze niż cena sprzedaży węgla.
Nie wiem, dlaczego tak często zapominamy
o prawdach podstawowych. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Otóż są kraje, które nie mają złóż węgla, gazu ani ropy
i funkcjonują gospodarczo znacznie lepiej niż
Polska. Potrafią sobie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w inny sposób. A w jaki
sposób my zapewnimy sobie bezpieczeństwo
energetyczne za 20–30 lat, kiedy skończą się
nam zasoby węgla kamiennego?
XXCzym wypełnimy dziurę gospodarczą,
która zostanie po górnictwie? Jeżeli nie będzie górnictwa, region straci setki tysięcy
miejsc pracy. Nie ma alternatywy ekonomicznej dla górnictwa.
– Nie zgadzam się z panem. Śląsk rozwija się, chociaż rola górnictwa maleje. Nie
ma już Śląska z gospodarką opartą wyłącznie na węglu i stali, jaki pamiętamy sprzed
20–25 lat. W naszym regionie rozwija się
nowoczesny przemysł, przede wszystkim
dzięki specjalnym strefom ekonomicznym.
Inwestorzy interesują się naszym regionem,
ponieważ mamy najlepszą w Polsce sieć dróg.
Jesteśmy ogromnym rynkiem zbytu i ogromnym rynkiem rąk do pracy. Wielkie znaczenie
ma śląski etos pracy. Mamy bardzo dobrą
infrastrukturę.
XXPana zdaniem polskim kopalniom grozi katastrofa?
– Nie mówmy o katastrofie. Mamy problem w dwóch spółkach węglowych. Trzeba przygotować ich restrukturyzację. Po raz
kolejny powtarzam, że bez rzetelnej analizy
każde działanie będzie nieprofesjonalne. Jeżeli
właściciel zdecyduje o przeprowadzeniu takiej
analizy, to będzie to pierwszy krok w dobrym
kierunku.
XXZ dużych spółek węglowych tylko Jastrzębska Spółka Węglowa jest w dobrej
kondycji. To szczęśliwy zbieg okoliczności?
– Była dobra koniunktura na węgiel koksowy. Spółka od kilku lat jest bardzo dobrze
zarządzana. JSW weszła na giełdę i to wymusiło jeszcze lepsze zarządzanie. Dwie pozostałe
spółki są spółkami Skarbu Państwa, a taki
właściciel jest pasywny.
XXŻałuje pan, że po reformie górnictwa
przeprowadzonej przez rząd AWS nie rozpoczęto prywatyzacji?
– Rząd premiera Marka Belki przygotował dobrą strategię prywatyzacji górnictwa.
Szkoda, że została ona w znacznym stopniu
zarzucona.

XXBardzo często słyszę, że związki zawodowe opóźniały prywatyzację. Dlaczego
ze związków robi się czarnego luda?
– Ze związkami zawodowymi trzeba
rozmawiać. Trzeba także przedstawiać im
jasną i dobrze uzasadnioną koncepcję działalności i rozwoju firmy. Czasem potrzebna
jest jakaś forma nacisku i stanowczości. Nie
można jednak usprawiedliwiać zaniechań postawą związków zawodowych. To naturalne,
że związki są niechętne wielu zmianom i że
często interesy związkowe ścierają się z interesami zarządu. Gdyby było tak, że tylko bardzo
przyjazne relacje zarządu ze związkami przekładają się na dobry wynik finansowy firmy, to
JSW powinna być w najgorszej kondycji, bo
tam często dochodziło do sytuacji konfliktowych. Okazuje się, że jeżeli zarząd ma jasną
koncepcję i potrafi jej bronić nawet wtedy,
gdy dochodzi do konfliktu, można znaleźć
rozwiązania korzystne dla firmy i dla załogi.
XXZa dwa lata będą wybory. Politycy chyba
nie zaryzykują konfliktu ze związkami i nie
zdecydują się na radykalne rozwiązania?
– Po pierwsze, nie wiadomo, czy potrzeba będzie radykalnych rozwiązań. Będą one
potrzebne, jeżeli bezczynność będzie trwała
zbyt długo. Po drugie, może się okazać, że odkładanie decyzji spowoduje, że trzeba będzie
podejmować bardzo niepopularne decyzje
w najgorszym momencie. Rząd AWS znalazł
się w takiej sytuacji. Trzeba być bardzo naiwnym, żeby sądzić, że kłopoty dwóch spółek
węglowych rozwiążą się same. Zwlekanie z decyzjami może doprowadzić do dużych napięć
społecznych i może powstać duży problem
dla rządu RP.
XXAlbo restrukturyzacja, albo upadłość?

– Restrukturyzacja zawsze jest alternatywą dla upadłości.
XXJaka decyzja będzie dla pana dowodem,
że właściciel wybrał restrukturyzację, a nie
doraźne działania?
– Decyzja o rzetelnej analizie sytuacji
w dwóch spółkach. Dopiero po takiej analizie można podjąć działania, które doprowadzą do osiągnięcia trwałej rentowności. Jest
jeszcze pytanie, czy przy wysokich kosztach
produkcji można tę rentowność osiągnąć?
XXBoże, uchowaj nas od drugiego Steinhoffa i Karbownika oraz ich restrukturyzacji.
– Boże, uchowaj nas od sytuacji z końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
w której musieliśmy podejmować takie działania. Niestety, nawet nasze błagalne głosy
o podjęcie działań naprawczych nie zmienią
brutalnej rzeczywistości.
l
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Jastrzębie-Zdrój

Majowe uroczystości
Sells i Magnum, kabaret To Nie My, a także
grupę taneczną Sukces, której akompaniował zespół wokalno-instrumentalny z KWK
Rydułtowy-Anna pod dyrekcją Jana Wojaczka. Występom estradowym towarzyszyły
zabawy rekreacyjno-sportowe, np. blok
imprez dla dzieci oraz zawody na torze
gokartowym.
Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3
maja rozpoczęły się jak zwykle pod upamiętniającym miejsce powitania wojska polskiego

w 1922 r. pomnikiem w Bziu. Podobnie jak
w latach ubiegłych także w tym roku padły
tutaj ważne słowa. Podczas piątkowych uroczystości prezydent Jastrzębia-Zdroju Marian
Janecki mówił, że pamięć o tym, dlaczego
Konstytucja 3 maja była ostatnim akcentem
dawnej polskiej państwowości, powinna być
w nas zawsze żywa. – Tę pamięć trzeba też
przenosić na współczesną działalność publiczną – podkreślał prezydent Janecki.

Jerzy LIS

Jastrzębscy działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej wraz ze związkami zawodowymi jastrzębskich
kopalń oraz zarządem rodzinnych ogrodów działkowych

Jerzy LIS

Oficjalne obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpoczęły się jak zwykle pod upamiętniającym miejsce
powitania wojska polskiego w 1922 r. pomnikiem w Bziu

Festyn z okazji święta pracy

Jerzy LIS

Konstytucja 3 maja była ostatnim akcentem dawnej polskiej państwowości
Jerzy LIS

Grupa taneczna Sukces

l

Jerzy LIS

1 maja z okazji Święta Pracy na terenie
Jaru Południowego odbył się festyn, który
zorganizowali jastrzębscy działacze Sojuszu
Lewicy Demokratycznej wraz ze związkami
zawodowymi jastrzębskich kopalń oraz zarządem rodzinnych ogrodów działkowych.
Pomimo niesprzyjającej aury impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców, czemu trudno się dziwić, biorąc pod
uwagę liczbę atrakcji jej towarzyszących.
Na scenie zobaczyliśmy m.in. zespoły The
Jerzy LIS

Długi weekend majowy to tradycyjnie czas
wyjazdów i odpoczynku – najczęściej na
świeżym powietrzu. Większość mieszkańców miast szuka wówczas sposobności, by
gdzieś się wyrwać. Od kilku lat władze polskich miast organizują imprezy plenerowe,
które mają na celu umilić ten czas tym, którzy zostają w mieście. Nie inaczej było także
w tym roku w Jastrzębiu-Zdroju.

Powinniśmy pamiętać o konstytucyjnej tradycji
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Informacje motoryzacyjne

materiały prasowe

materiały prasowe

Premiery w Szanghaju

Specjalnie przygotowana na chiński rynek Honda Jade

Rynek chiński staje się motoryzacyjnym pępkiem świata. Rosnąca gospodarka i wzmagający się popyt na nowe samochody powodują,
że coraz więcej firm przygotowuje samochody specjalnie z myślą o tamtejszych klientach,
a tamtejsze wystawy samochodowe wybiera
na miejsce debiutu swoich nowych modeli.
W końcu kwietnia kilka takich premier miało miejsce podczas salonu samochodowego
w Szanghaju.

Dysponujący maksymalnym momentem obrotowym 275 Nm silnik pozwala rozpędzić
małego Peugeota do 100 km/h w 6,8 sekundy, zapewniając mu maksymalną prędkość
230 km/h. Specjalnie dla tego modelu dobrano nie tylko zawieszenie, które wzmocniono i wyposażono w specjalnie skalibrowane
akumulatory, ale także koła z dwukolorowymi, siedemnastocalowymi felgami. System
stabilizacyjny ESP ma możliwość całkowitej
dezaktywacji, co pozwala na bardziej agresywną, sportową jazdę.
– Następca legendarnego Peugeota 205
GTi to samochód wyjątkowy w naszej gamie
– zachowując funkcjonalność cieszącego się
niezwykłą popularnością wśród klientów
„standardowego” modelu 208, nawiązuje jednocześnie do bogatej tradycji marki w sportach motorowych, zapewniając niezwykłe
wrażenia z jazdy między innymi dzięki znanemu z Peugeota RCZ o mocy 200 KM. Przy
niewielkiej masie własnej zapewnia to niesamowite osiągi! Ale Peugeot 208 GTi to także
auto stylowe – oryginalne sportowe dodatki
w kolorze czerwonym zarówno na zewnątrz,
jak i w kabinie podkreślają wyjątkowy charakter tego modelu – mówi Sophie Passard, która
od początku kwietnia pełni rolę dyrektora
marki Peugeot w Polsce. Związana z Peugeotem od ponad 25 lat – była m.in. dyrektorem
marki w Chorwacji. W naszym kraju pracuje
od jesieni ubiegłego roku.
Bogato wyposażona wersja GTi została
wyceniona na 82 800 PLN.

L ew z większym pazurem
Od kilku dni jest na naszym rynku wyjątkowo dynamiczna wersja Peugeota 208,
wyposażona w dwustukonny silnik 1,6 THP.
materiały prasowe

Do najbardziej spektakularnych należało
na pewno Maserati Ghibli – sedan o niebywale sportowej sylwetce i luksusowym wnętrzu.
Zbudowany na skróconej platformie modelu
Quattroporte ma konkurować z takimi autami
jak BMW 5 czy Audi A6. W przypadku wersji silnikowych mamy wybór między dwoma
jednostkami o pojemności 3 litrów – wersja
bardzo szybka to turbodiesel o mocy 275 KM,
pozwalający na osiągnięcie 100 km/h, jeszcze
szybsza to benzynowe V6 o mocy 500 KM, które
na osiągnięcie setki potrzebuje tylko 5,6 sekundy,
a najszybsza to to samo benzynowe V6, ale mające o 50 KM więcej i sięgające setki w 5 sekund.
Auto może trafić na rynek jeszcze w tym roku.
Wśród samochodów stworzonych specjalnie dla chińskiego rynku jest Honda Jade,
zbudowana na bazie prototypu Concept S,
pokazanego w ubiegłym roku w Pekinie. Auto
ma mieć globalny charakter i uniwersalne
przeznaczenie – od codziennej jazdy w mieście po wyjazdy na rodzinne wakacje. Na rynek trafi jesienią tego roku. Już w czerwcu

ma wyjechać na drogi inny samochód stworzony z myślą o Chinach: sedan Crider, którego koncepcja stylistyczna została oparta
o wizerunek smoka. Pokazano także Concept
M, czyli prototyp modelu MPV, który zostanie
zbudowany dla chińskich odbiorców.
Inna zapowiedź kompaktowego auta
na chiński rynek to Ford Escort Concept, bazujący na sukcesie nowego Focusa, ale oparty
o opinie chińskich klientów. – Są to wymagające, nowoczesne rodziny, które oczekują
bezkompromisowej funkcjonalności, jakości
i bezpieczeństwa dla siebie i dla swoich bliskich,
a potrzeb tych nie spełniają samochody kompaktowe oferowane obecnie na rynku – mówi
Jim Farley, wiceprezes ds. globalnego marketingu, sprzedaży i serwisu Ford Motor Company.
Na koniec zajrzyjmy na stoisko Volkswagena, gdzie pojawiło się prototypowe CrossBlue Coupe, auto łączące masywną sylwetkę
SUV-a z lekkością auta sportowego. Ponadto samochód ma hybrydowy napęd łączący
benzynowy silnik V6 TSI z dwoma silnikami
elektrycznymi w układ o łącznej mocy 415 KM.
Choć samochód ma osiągać 100 km/h w 5,9
sekundy, to jego średnie spalanie ma wynosić
zaledwie 3 litry benzyny. Na razie Volkswagen nie podał jeszcze, jak bardzo odległa jest
ta motoryzacyjna przyszłość

Prototypowe CrossBlue Coupe, auto łączące masywną sylwetkę SUV-a z lekkością auta sportowego

G olf kombi w P olsce
Volkswagen wprowadził na polski rynek
kolejną wersję Golfa siódmej generacji – kombi. Ta wersja ma długość 456,2 cm, a więc jest
o 30,7 cm dłuższa od hatchbacka. Bagażnik
(licząc do górnej krawędzi oparć tylnej kanapy) ma pojemność 605 l. Maksymalnie, gdy
zapakujemy go po dach i do oparć przednich
foteli, zmieści 1620 l, podczas gdy w poprzedniej generacji mieściło się 1495 l.
Podstawowa wersja to samochód z wyposażeniem Trendline i silnikiem 1,2 TSI oraz
manualną, pięciostopniową skrzynię biegów.
Kosztuje 65 490 PLN. Wydając 75 390 PLN,
można kupić auto z tym samym wyposażeniem i wysokoprężnym silnikiem 1,6 TDI-CR
o mocy 90 KM.
F errari w K atowicach
już stoi
W Katowicach otworzy wkrótce swe
podwoje salon Ferrari. Budynek już stoi, ale
znaki firmowe są jeszcze zasłonięte. Sprzedaż
ma ruszyć w czerwcu. Będzie to drugi salon
tej marki w Polsce.
Salon otwiera Bogdan Pietrzak, znany
dotąd głównie jako dealer Renault i Dacii.
Wkrótce firma Pietrzak otworzy kolejny salon, tym razem Peugeota. Na Śląsk przybywa
coraz więcej ekskluzywnych marek. Najpierw
w Katowicach pojawił się drugi w Polsce salon
Infiniti, potem w Bielsku-Białej zaczęto zajmować się Bentleyami, teraz czas na Ferrari.
piotr Myszor
materiały prasowe

Najbardziej spektakularna premiera targów Maserati Ghibli

Następca legendarnego Peugeota 205 GTi
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Rysio
Po kolejnych zakupach z przyjaciółką Marysia zupełnie straciła głowę. Miała wybranych już
siedem sukien ślubnych i zupełnie nie mogła się zdecydować, którą powinna kupić. Ślub miał
się odbyć już za dwa miesiące, a większość rzeczy jeszcze nie była gotowa. Najbardziej bała się
jednak czego innego – jej rodzice dopiero raz widzieli Ryśka i nie zrobił na nich piorunująco
dobrego wrażenia. Właściwie to Rysiek na nikim nie robił dobrego pierwszego wrażenia.
Marysia poznała go dwa lata temu w parku, kiedy dosiadł się do niej i bezpardonowo rozpoczął rozmowę. Był wysoki, ale niezbyt przystojny – taka zwyczajna twarz, którą kilka minut
po pierwszym spotkaniu łatwo się zapomina. On jednak na dobre przyczepił się do Marysi
tamtego dnia. Wyciągnął ją na obiad, odprowadził do domu. Był dziesięć lat starszy, wygadany
i budził w spokojnej i wstydliwej Marysi mieszane uczucia. Następnego dnia znów go spotkała
– czekał na nią z bukiecikiem stokrotek i rogalikami z samego rana. Wprosił się na kawę i łaził
za nią przez cały dzień. Historia powtarzała się tak przez kilka tygodni – spotykali się, spędzali
ze sobą masę czasu, ona mocno się zadurzyła, ale tak naprawdę, patrząc na to z perspektywy
czasu, Marysia nigdy zbyt wiele o nim nie wiedziała. Z jednej strony był gadułą, był bardzo
otwarty i serdeczny, z drugiej – nigdy nie lubił rozmawiać o swojej przeszłości, o sobie mówił
niewiele, a czasem mylił się w zeznaniach. Kiedy się poznali, Marysia była świeżo po studiach
i w nagrodę rodzice kupili jej przytulne mieszkanie niedaleko centrum. Rysiek sypiał kątem
u znajomych i nieznajomych, cały czas twierdził, że szuka pracy i kończy pisać swoją książkę,
która miała okazać się hitem. Jakoś tak wyszło, że często przesiadywał u Marysi i w końcu
wprowadził się ze swoją garstką rzeczy na dobre.
Właściwie to było im razem dobrze – słuchali wspólnie muzyki, chodzili do kina, robili
pikniki, często razem gotowali. Rysiek zaczął pracę w sklepie płytowym, z której nie miał wielkich
pieniędzy, ale Marysi zupełnie nie przeszkadzało, że w rezultacie częściowo go utrzymywała.
Miała zamożnych rodziców, sama całkiem nieźle dawała sobie radę, a relacja z Ryśkiem była
jej pierwszym długim, udanym, spokojnym związkiem praktycznie bez żadnych większych
kłótni i trosk.
Gdy zobaczyła pozytywny wynik na teście ciążowym,
przysiadła z przerażenia. W sumie do końca nie wiedziała,
czy powinna się cieszyć. Jej wątpliwości rozwiał Rysiek,
który tego dnia pobiegł po duży bukiet jej ulubionych
żółtych tulipanów i przez cały wieczór świętowali przy
bezalkoholowym szampanie. Dwa dni później Rysiek się
jej oświadczył. Mimo to Marysia długo wstrzymywała się
z przekazaniem wszystkich tych wieści rodzicom. Trochę
bała się reakcji ojca, który kiedyś razem z mamą chciał zrobić jej niespodziankę poranną weekendową wizytą i zamiast
niej zobaczył włochatą klatę Ryśka ubranego tylko w bokserki. Niby wszystko później się
wyprostowało – zjedli śniadanie wspólnie, rodzice cieszyli się, że Marysia wreszcie znalazła
chłopaka, ale jednak jakiś niesmak pozostał. No i ojcu Marysi coś ciągle nie pasowało, ale
tłumaczył to sobie tym, że przecież to jego jedyna córeczka i to pewnie dlatego... Żeby zagłuszyć swoje wyrzuty sumienia związane z tym, że nie polubił chłopaka, który uszczęśliwił
jego córkę, kupił jej (a w praktyce – jemu) nowy samochód i obiecał pomóc w znalezieniu
Ryśkowi lepszej pracy...
Ciąża przebiegała wzorcowo, a jedynymi zmartwieniami Marysi były ślubne przygotowania i ten nieszczęsny wybór sukienki. I wtedy, gdy razem z przyjaciółkami próbowały różnych
smaków tortów, które mogłyby pojawić się na weselu, do mieszkania Marysi zapukała Anna.
Anna nie miała zamiaru ukrywać powodów swojej wizyty – obserwowała Marysię od jakiegoś czasu i teraz przyszła wszystko wyjaśnić. Pod ręką miała duży album ze zdjęciami, a w nim
fotorelację z tych lat życia Ryśka, o których Marysia wiedziała tak niewiele. Koniec studiów,
wakacyjne wyjazdy na żagle, praca w Stanach, osiem lat temu – ślub z Anną i narodziny ich
pierwszego dziecka. Więcej Marysia nie zobaczyła, bo zasłabła... Karetka odwiozła ją do szpitala,
gdzie podano jej tlen, środku uspokajające, dokładnie ją zbadano. Po godzinie w szpitalu pojawił się nieświadomy przyczyny stanu swojej narzeczonej Rysiek. Chciał natychmiast zobaczyć
Marysię, jednak pierwsze, co go spotkało na izbie przyjęć, to lewy sierpowy jej ojca. Gdy się
ocknął, zobaczył nad sobą także Annę.
Nie widział jej już od kilku lat – od czasu, kiedy pewnego ciepłego poranka obudził go ryk
ich synka, a on popatrzył na niego i pomyślał, że nie o takim życiu marzył. Anna miała wtedy
porządną depresję, była zaniedbana i nieznośna, a dla Ryśka jedynym rozwiązaniem, jakie
widział, była ucieczka. Tamtego dnia spakował po kryjomy niewielką torbę, z którą zazwyczaj
chodził na tenisa, i z tymi dosłownie kilkoma rzeczami, bez trosk i wielkich wyrzutów sumienia,
ruszył przed siebie, licząc, że naprawdę uda mu się zacząć życie od nowa.
Marysia urodziła zdrową, śliczną córeczkę. Jej przyjaciółka razem z mamą usunęły z mieszkania wszystko, co mogłoby się jej kojarzyć z Ryśkiem, ale dziewczyna i tak zdecydowała, że tam
nie wróci. Gdy mała miała dwa miesiące, z dzieckiem pod pachą zdecydowała się wyjechać
do Brukseli. Zerwanie wszystkiego, co było związane z Ryśkiem, było dla niej bolesne, ale
właściwie łatwe – potraktowała go jak zły sen, z którego wynikła jedna dobra rzecz, czyli mała
Marlenka. Przez kilka miesięcy opiekowała się tylko małą, później znalazła fajny staż, a w niedługim czasie – dobrą pracę. Gdy mała poszła do przedszkola, Marysia, która postanowiła,
że do czasu, gdy Marlenka nie podrośnie, na pewno z nikim się nie zwiąże, mimo wszystko
do szaleństwa zakochała się w przyjacielu znajomych. Długo się broniła, ale w końcu pozwoliła,
by razem zamieszkali, niedługo po tym jej córeczka zaczęła mówić do jej chłopaka „tato”, a on
wcale nie protestował. Marysia mimo wszystko postanowiła jednak, że nigdy nie zdecyduje
się wyjść za mąż.
Jeśli zaś chodzi o Ryśka, to po raz kolejny zmienił miasto, nie wysłuchał próśb Anny i nie
spotkał się ze swoim synem. Znowu zniknął jak kamfora.
l

Na prostej i zakrętach

Bzdurna reforma
Nasza futbolowa ekstraklasa finiszuje. Wiadomo już, że szanse na mistrzowski tytuł mają
praktycznie tylko dwie drużyny – Legia Warszawa i Lech Poznań. Prawdopodobnie w meczu
między tymi zespołami zapadną ostateczne decyzje w sprawie mistrzowskiego tytułu. Chyba
że wcześniej wymienione drużyny stracą punkty. Toczy się jeszcze rywalizacja o miejsce w czołówce, które daje prawo gry w eliminacjach Ligi Europy. Na dole tabeli ambitnie o utrzymanie
się w ekstraklasie walczy drużyna Podbeskidzia Bielsko-Biała.
Jest nieco emocji w rywalizacji drużyn naszej ekstraklasy, nie przekłada się to jednak
na poziom spotkań – nadal na naszych boiskach oglądamy mizerny futbol. W poszczególnych
spotkaniach widać słabiutkie wyszkolenie indywidualne zawodników, nie najlepszą sprawność
fizyczną i wytrzymałość. Do tego można jeszcze dodać brak myśli taktycznej widoczny w grze
naszych drużyn. Ot, po prostu zwykła kopanina piłki, z której coś może, ale nie musi wyniknąć.
We wszystkim tym kłania się słabiutki poziom szkolenia w klubach.
Na finiszu rywalizacji w ekstraklasie rozpętała się dyskusja nad zmianami w dotychczasowym systemie rozgrywek. Reformatorzy zaproponowali, by po sezonie zasadniczym (30 kolejek)
ekstraklasa była podzielona na pół. Zespoły z miejsc 1–8 rozegrałyby siedem dodatkowych
spotkań o mistrzostwo, po jednym z każdym. Natomiast drużyny od 9 do 16 – siedem pojedynków o utrzymanie. Według pierwszej wersji punkty zdobyte w sezonie zasadniczym miałyby
być podzielone na pół (dziwaczna propozycja). Pod koniec kwietnia br. władze Ekstraklasy
SA przedstawiły projekt z siedmioma dodatkowymi spotkaniami, ale bez podziału punktów.
Na taką wersję nie chce się zgodzić PZPN. Prezes Zbigniew Boniek uznał, że ten podział
punktów po sezonie zasadniczym miał uatrakcyjnić ligę, byłoby zatem więcej meczów o stawkę.
W najbliższych dniach ma się cała sprawa rozstrzygnąć. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia
między PZPN a władzami Ekstraklasy SA, to w nowym sezonie będzie obowiązywał dotychczasowy system rozgrywek (30 kolejek – mecz u siebie i na wyjeździe).
O co w całej tej sprawie chodzi? Jest grupa działaczy, która uważa, że zespoły naszej
ekstraklasy powinny rozgrywać więcej mistrzowskich spotkań. Druga grupa jest temu z kolei
przeciwna. Jedni i drudzy mają swoje racje. Zastanówmy się, czy zwiększenie liczby rozgrywanych meczów mistrzowskich
wpłynie pozytywnie na wzrost
poziomu w naszej ekstraklasie. Moim zdaniem tak nie
będzie. Wspomniałem wcześniej, że zdecydowana większość zawodników w klubach
naszej ekstraklasy jest słabo
wyszkolona technicznie i nie
prezentuje się zbyt korzystnie
pod względem ogólnej sprawności fizycznej. Obciążenie ich dodatkowymi meczami na końcu rywalizacji nie wpłynie więc
dobrze na ich formę i dyspozycję. W dodatku poszczególne kluby mają wąską ławkę rezerwowych, którzy mogą wybiec na boisko i wnieść coś dobrego do gry. Owszem, mogą wybiec,
ale ich umiejętności są mizerne. Z kolei wymyślony podział punktów po sezonie zasadniczym
uważam za dziwactwo.
Nie wiem, po co komu zmiany w dotychczasowym systemie rozgrywek. W szanujących
się krajach, w których w ekstraklasach futbolowych poziom jest wysoki, od lat system rozgrywek jest ustabilizowany. Każdy z każdym, mecz i rewanż. Różnice są jedynie w liczbie drużyn
występujących w ekstraklasie.
Jest parę krajów, m.in. Szkocja, w których liczba występujących w ekstraklasie drużyn nie
przekracza 12. Wtedy w drugiej fazie rozgrywek dzieli się ligę na pół – zespoły z górnej połówki grają o mistrzostwo i ewentualnie o prawo gry w eliminacjach Ligi Europy, zaś pozostałe
walczą o przetrwanie.
Uważam, że dotychczasowy system rozgrywek naszej ekstraklasy jest dobry. Jest 16 drużyn
i na polskie warunki jest to wystarczająca liczba. Dodawanie dodatkowych meczów według
pomysłu władz Ekstraklasy SA niczego dobrego nie wniesie do naszego rodzimego futbolu. Nie
tędy wiedzie bowiem droga do podniesienia poziomu rywalizacji w polskiej lidze. Dodatkowe
mecze ograniczą ponadto możliwości szkoleniowe w poszczególnych klubach, a zawodnikom
występującym w zespołach naszej ekstraklasy (i nie tylko w tej lidze) potrzebne są bardziej
intensywne i przemyślane zajęcia szkoleniowe. Po prostu – należy nadrabiać braki.
Uważam, że zamiast kombinować i dyskutować nad zmianami w systemie rozgrywek,
nasi szanowni działacze z władz Ekstraklasy SA i PZPN winni zająć się sprawami szkoleniowym – i to w szerokim tego słowa znaczeniu – od młodzieży począwszy. Powinni
przeanalizować poziom zajęć w szkołach o profilu futbolowym i skierować do tych szkół
lepszych fachowców (trenerów i instruktorów). Winni także wesprzeć, również finansowo,
te kluby, w których rozwinięta jest praca z młodzieżą. Wypadałoby też zainteresować się
zajęciami futbolowymi w młodzieżowych ośrodkach sportowych (MOS), które funkcjonują
w niemal każdej większej miejscowości. I jest jeszcze jedna sprawa, o której nikt nie chce
głośno mówić – chodzi mianowicie o umiejętności naszych trenerów. Uważam, że szkolenie
futbolowej kadry trenerskiej w naszym kraju stoi na naprawdę niskim poziomie. Wprawdzie
pan Jerzy Engel powiedział nie tak dawno, że polska futbolowa myśl szkoleniowa należy
do wyróżniających się w Europie. Osobiście zaliczam tą wypowiedź do kiepskich dowcipów,
bo jak dotąd żadnemu z polskich trenerów nie proponuje się prowadzenia zagranicznego
zespołu. Ostatnio do Niemiec udał się Franciszek Smuda, ale drużyna, która prowadził,
spadła z drugiej ligi.
Kończąc, jeszcze raz stwierdzam, że nie zmiany w systemie rozgrywek podniosą poziom
rodzimego futbolu. Pozytywnie może na to wpłynąć lepsze szkolenie zawodników początkujących i tych, którzy biegają za piłką w klubach ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W 2012 r. w Polsce było ponad 9 mln
emerytów i rencistów. 7 mln 742 tys.
osób pobierało świadczenia z systemu
pozarolniczego, a 1 mln 286 tys. z KRUS
– wynika z danych GUS. Z perspektywy

całego kraju sytuacja materialna osób żyjących
ze świadczeń wypłacanych przez państwo wygląda całkiem dobrze. Według danych GUS
w zeszłym roku wartości średnie uposażeń
wyglądały następująco: emerytura 1938 zł 09
gr, renta z tytułu niezdolności do pracy 1449 zł
87 gr, renta rodzinna 1685 zł 54 gr, świadczenia rolnicze 1054 zł 61 gr. Rozwarstwienie w wysokości świadczeń jest jednak spore
i zależne od województw. Najniższe otrzymują mieszkańcy Podkarpacia – o 15,5 proc.
mniej niż wynosi średnia krajowa. Najwyższe
zaś są one na Śląsku – wysokość świadczeń
jest tu przeciętnie o ponad 333 zł wyższa niż
na Mazowszu i aż o 635 zł wyższa niż na Podkarpaciu. Przyczyną są przywileje emerytalne
górników. Emerytury były o 17,2 proc. wyższe
od średniej krajowej. W województwie śląskim
jest najwięcej emerytów i rencistów w Polsce.
W Polsce rośnie grono półbezrobotnych
– informuje Puls Biznesu, określając tak
osoby, które pracują na część etatu,
a chciałyby pracować na cały etat. Stanowią one część tzw. bezrobocia ukrytego i są ich
niemal 344 tysiące, czyli 2,2 procent wszystkich
osób zatrudnionych. Zdaniem dziennika zjawisko to jest szkodliwe z gospodarczego punktu
widzenia, gdyż potencjał tych osób się marnuje.
Półbezrobocie ma też pozytywne aspekty, jest
bowiem buforem bezpieczeństwa dla pewnej
części społeczeństwa, bo lepiej jest, jeśli dwie
osoby mają po pół etatu, niż jeśli jedna pracuje
w pełnym wymiarze, a druga siedzi w domu
i nie ma pieniędzy na życie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Czarne skrzynki”.
Nagrodę wylosowała: Alina Korcz z Katowic.

Piwo przez wieki

Noc Muzeów jest imprezą, która już na dobre
zakorzeniła się w świadomości Polaków – jak
się okazuje, kilka prostych zabiegów marketingowych nierzadko wystarczy do tego, by
pomysł, który jeszcze dekadę temu wydawał
się nieco dziwaczny, stał się z czasem wydarzeniem, na które każdego roku oczekuje się
z niecierpliwością.

Archiwum

Po raz pierwszy w Polsce Noc Muzeów odbyła się w roku 2003 – wówczas akcja dotyczyła
jedynie Poznania. Tegoroczna edycja będzie
miała miejsce z 18 na 19 maja i obejmie swoim
zasięgiem blisko 150 polskich miast. Każde z
nich przygotowuje własne atrakcje, my jednak z
oczywistych względów skierujemy naszą uwagę
na Tychy, które – jak co roku – również dla
amatorów piwa przygotowały ciekawą propozycję spędzenia tej niezwykłej nocy.
VI Tyska Noc Muzealna organizowana jest przez Muzeum Miejskie w Tychach
oraz Tyskie Browarium. Program obchodów
imprezy w tyskim muzeum, które mieści się

przy ul. Katowickiej 9, został przygotowany
z myślą zarówno o najmłodszych, jak i tych
nieco starszych. O godz. 17.00 odbędą się
„Pogawędki o sztuce”, czyli zajęcia dla dzieci,
które poprowadzi historyk sztuki Patryk Oczko.
Również z myślą o najmłodszych uczestnikach
imprezy w wieku 6–12 lat zaplanowano spotkanie „Od liczydła do komputera… Rozmowy
o zmieniającym się świecie”, które poprowadzi
Kamila Bień z Działu Etnologii Muzeum Miejskiego w Tychach. Nie zabraknie też oczywiście
atrakcji dla starszych zwiedzających, których
zainteresować może pokaz filmów archiwalnych o mieście pochodzących z Archiwum
Filmoteki Narodowej w Warszawie oraz Archiwum Telewizji Katowice. Ponadto będą oni
mogli zwiedzić z przewodnikiem dwie aktualne
wystawy prezentowane w tyskim muzeum:
„W jakli, kiecce, sztofce… Strój ludowy w Tychach i okolicy” oraz „Dostał Jacek elementarz… Szkolnictwo w Tychach w XX wieku”.
Obchody Nocy Muzeów w Tyskim Browarium rozpoczną się o godz. 18.00. To wówczas stała ekspozycja zamieni się w gospodę
z lat 20. i 30. ubiegłego wieku z muzyką graną
na żywo oraz postaciami z epoki. Z kolei przewodnicy opowiadać będą o tym, jak wyglądały
ówczesne zabawy na Śląsku oraz w jaki sposób
warzono niegdyś piwo. Ta część imprezy pod
ogólną nazwą „Niepodległość, radość, piwo:
dwudziestolecie międzywojenne w gospodzie
i browarze” potrwa do godz. 22.00.
O 19.00, 20.30 i 22.00 odbywać się będą
projekcje wybranych etiud z filmu „Fimfarum

Archiwum

Noc Muzeów w tyskim browarze

Jana Wericha” (Czechy, 2002). Przed każdym
pokazem słowo wstępu wygłoszą dr Justyna
Budzik oraz mgr Małgorzata Cekiera. Projekcja organizowana jest we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie.
Nie byłoby jednak Tyskiej Nocy Muzealnej bez tradycyjnego już zwiedzania starej części browaru, które odbywać się będzie o godz.
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 i 22.00. Każdy, kto
jeszcze nie miał okazji zobaczyć zabytkowej
części zakładu, powinien skorzystać z tej sposobności – wstęp jest bowiem bezpłatny (choć
wymaga uprzedniej rezerwacji miejsca), zaś –
jak przekonują organizatorzy imprezy – tego
wieczoru podwoje swojej willi otworzy przed
zwiedzającymi sam dyrektor Juliusz Mueller,
XIX-wieczny mistrz piwowarski, za sprawą
którego rozpoczęto w Tychach produkcję piwa
jasnego typu lager nowoczesną na owe czasy
metodą dolnej fermentacji. Możemy być zatem pewni, że będzie się działo.
Maciej Rzepecki

Gimnazjaliści coraz chętniej wybierają
szkoły zawodowe i technika. W ciągu 6 lat
z 47,5 procent do prawie 55 procent wzrosła liczba uczniów pobierających naukę w technikach
i szkołach zawodowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się nauka zawodów kolejowych czy
górniczych, jednak największą popularnością
wśród młodzieży cieszą się szkoły kształcące
w zawodach kucharza, cukiernika czy fryzjera.
Do 2015 r. przybędzie ok. 2,2 mln absolwentów szkół wyższych i tylko 1,15
mln osób z wykształceniem zawodowym.
W efekcie w tych rocznikach na 2 kierowników będzie przypadać 1 wykwalifikowany
pracownik fizyczny. Ta proporcja powinna
być odwrotna i wynosić najwyżej 3 do 10,
by gospodarka mogła funkcjonować, a firmy
się rozwijać. Wielu absolwentów wyższych
uczelni będzie musiało myśleć o zdobyciu
nowego zawodu.
d w u t y g o d n i k
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Podziemne składowanie dwutlenku węgla

Żółw i ekspres w prawie
geologicznym i górniczym
Ledwie z końcem marca zakończono konsultacje społeczne
nad rządowym projektem nowelizacji prawa geologicznego
i górniczego dotyczącym zmian w opodatkowaniu węglowodorów, a już rząd przedłożył projekt kolejnej nowelizacji tego
prawa. Wychodzi na to, że ma to być nowelizacja nowelizacji.
Tym razem jednak w przeciwieństwie do projektu dotyczącego węglowodorów, który w żółwim tempie ma wejść w życie dopiero w 2015 roku, ten przyjęty przez Radę Ministrów
we wtorek 30 kwietnia ma stać się obowiązującym prawem
już 1 lipca. Dotyczy on podziemnego składowania dwutlenku
węgla w strukturach geologicznych.

Proces ten nosi skrótowo nazwę CCS (Carbon Capture
and Storage). Co spowodowało, że – wydawałoby się – drugorzędny problem, technicznie jeszcze nigdzie w Europie nie
opanowany, ma nagle stać się priorytetem legislacyjnym rządu? Nie wyjaśnia tego ani informacja znajdująca się na stronach internetowych premiera, ani ministra środowiska, który
przedłożył ten projekt do zaakceptowania Radzie Ministrów.
Podany przez PAP komunikat uchyla tylko rąbka tajemnicy:
„Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa zasady podziemnego składowania CO2, opisane w dyrektywie z 2009 r.”.
Podobne enigmatyczne uzasadnienie podano w informacji

rekl a m a

Ministerstwa Środowiska: „Zgodnie z przyjętym dziś projektem ustawy technologia CCS będzie na razie stosowana
jedynie w przedsięwzięciach demonstracyjnych, które spełniają kryteria określone w decyzji Komisji nr 2010/670/UE
z 3 listopada 2010 r.”. Teraz przynajmniej wiadomo, skąd
ten pośpiech i dwie nowelizacje równocześnie tego samego
prawa prowadzone przez to samo ministerstwo i firmowane
przez ten sam rząd – życzy sobie tego Komisja Europejska,
której życzenie w Polsce natychmiast staje się prawem.
Pozostawiając na boku powody nagłej i jednocześnie
niezwykle powolnej procedury prowadzenia w tym samym
czasie dwóch różnych projektów nowelizacji tego samego
prawa, trzeba zwrócić uwagę na metodę jego tworzenia. Jest
ona ostatnim osiągnięciem nauk prawnych dążących do uregulowania przepisami możliwie najwyższej rangi każdego
najmniejszego szczegółu. Efekty tej metody są zdumiewające
i zapewne daleko w tyle pozostawiają wszystkie tego rodzaju
akty prawne. Zasada polega na tym, aby objętość nowelizacji
przynajmniej liczbą przepisów dorównywała połowie dokumentu, który jest nowelizowany (119 stron). W ten sposób
wspomniana nowelizacja tego prawa dotycząca węglowodorów obejmuje 45 stron, a ta dotycząca podziemnego składowani dwutlenku węgla liczy sobie 61 stron! Sumarycznie te

trzy dokumenty (225 stron!) tworzą jeden z najobszerniejszych
dokumentów prawnych RP, znacznie przebijając pod tym
względem dokument zasadniczy, jakim jest Konstytucja RP,
która liczy tylko 52 strony!
Kto jest w stanie to zapamiętać i tego przestrzegać? Chyba
właśnie o to chodzi, aby w tej dżungli prawnej każdego można
było łatwo oskarżyć, każdemu postawić zarzuty i każdego
skazać. Przypomina to czasy PRL-u, kiedy funkcjonowała
zasada „dajcie człowieka, a paragraf na niego zawsze się
znajdzie”. Ta przewrotność prawna nie zachęca zagranicznego
kapitału do inwestowania w Polsce. Sygnałem, że prawo raczej
utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, niż ułatwia,
jest zastój w poszukiwaniach gazu łupkowego i oczekiwanie
na korzystne zmiany prawa w tym kierunku. Zagraniczne
koncerny naftowe, które początkowo konkurowały o koncesje na gaz łupkowy w Polsce, teraz albo wstrzymały swoje
roboty, albo szukają bardziej dla nich sprzyjających warunków
w innych krajach. Jak widać, stanowienie prawa to raczej
delikatna profesja i nie może być prowadzona tak, jak się
komu podoba, bo w tej sytuacji zamiast służyć rozwojowi
kraju, skutecznie go hamuje.
Adam Maksymowicz

