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Temat na czasie
Paweł Kołodziej,
przewodniczący FZZG JSW SA:
Chciałbym, aby mieszkańcy Żor
dokładnie
rozliczyli
Waldemara Sochę
z jego zasług
w hamowaniu
rozwoju JSW SA.
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Jastrzębie-Zdrój: Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła
pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej kogeneracji zasilany
gazem koksowniczym.

strona 4

Nowy Górnik

Górnictwo jest
pasją mojego życia

Sentymentalny spacer Tadeusza
Demela.
strona 6-7

Milionowy
Hyundai z Nošovic
Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Polska kontra
Komisja
Europejska –
obustronne
niezrozumienie
Connie Hedegaard, komisarz ds.
działań w dziedzinie klimatu Komisji Europejskiej, powtarza jak
mantrę, że w Polsce, jak w żadnym
innym kraju Unii Europejskiej, zachodzi konieczność inwestowania
w odnawialne źródła energii. W tej
materii rzeczywiście jesteśmy daleko z tyłu, ale – z drugiej strony –
tylko my jesteśmy nadal niezależni
energetycznie.
strona 12

Ulewa nie przeszkodziła wiernym w udziale w procesji Bożego Ciała, która rozpoczęła się przy
ul. Braci Woźniaków, a zakończyła mszą w kościele pod wezwaniem św. Anny na Nikiszowcu.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Żory, przedmieście Twinpigs
Prezydent Żor walnie przyczynił się do tego, że w nie tak
dalekiej przyszłości może zostać zlikwidowanych nawet
kilka tysięcy miejsc pracy. Gratuluję mieszkańcom Żor
takiego prezydenta. Gratuluję mieszkańcom Żor także
tych radnych, którzy w głosowaniu byli przeciwni temu,
aby JSW wydobywała węgiel ze złóż po dawnej kopalni
Żory. Dzięki temu ruch Borynia KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie nie będzie się rozwijał. Macie, państwo,
szczególny wkład w to, aby ograniczać liczbę stabilnych
miejsc pracy. Praca samorządowca jest trudna i ciężko
w niej błysnąć. Wy błysnęliście.

D

otarły do mnie plotki, jakoby Waldemar Socha
miał pretensje do mnie i kilku innych związkowców, którzy na łamach Nowego Górnika
niepochlebnie wyrażali się o jego negatywnym nastawieniu do planów wydobycia węgla koksowego pod
Żorami. Nie oszczędzaliśmy także samego prezydenta,
który najwyraźniej jest zmęczony przedłużającą się
służbą dla miasta i jego mieszkańców. Sugerowaliśmy
panu prezydentowi odpoczynek. Po ostatnim głosowaniu jestem przekonany, że prezydent koniecznie
musi odpocząć. Pan Socha ma kłopoty z realną oceną
rzeczywistości. Chyba zaczyna mylić fakty i swoje
fobie. Na przykład prezydent wciąż nie dopuszcza
do siebie informacji, że JSW nie chce rujnować Żor.
Z zapartym tchem śledziłem wywody pana prezydenta
o tym, jakoby wydobycie prowadzone pod niewielką
częścią miasta miało całkowicie pozbawić Żory terenów inwestycyjnych, na których zaplanowano kolejny
obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przecież podczas jednego ze spotkań, na wyraźną
sugestię pana prezydenta, Jastrzębska Spółka Węglowa
zrezygnowała z wydobycia na tym terenie. Dlaczego
pan Socha nie zanotował sobie tego w kalendarzu, nie
poczytał własnych notatek albo nie zlecił jakiemuś
przytomnemu urzędnikowi, aby choć pobieżnie zreferował, jak wygląda rzeczywistość?
Do pana prezydenta nie dociera prosty fakt, że JSW
to największy pracodawca w regionie. W samej JSW
pracuje ponad 2500 mieszkańców Żor. W całej Grupie
Kapitałowej pracuje ich natomiast ponad 3000. JSW nie
jest pierwszą lepszą firemką, która chce się nachapać,
zwinąć interes i pójść gdzie indziej.

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Ponoć widziano
prezydenta, jak
trzaskał drzwiami
obrotowymi
w markecie
Kaufland
w Żorach, potem
powiedział
„drzwi” w liczbie
pojedynczej,
a na głowę założył
hełm wywrócony
na lewą stronę

Prezydent Żor uparł się, że JSW chce zrujnować
miasto i zablokować jego rozwój. Zwolennicy wizji
prezydenta tak bardzo obawiali się, że ktoś może przed
nimi odkryć prawdę, że nie zgodzili się, aby mieszkańcy
terenów, pod którymi miałoby być prowadzone wydobycie, wypowiedzieli się na ten temat w referendum.
No bo jakby wyglądał pan prezydent, gdyby okazało
się, że mieszkańcy są za, a on jest przeciw?
Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że najwyższy czas,
aby prezydent Żor odpoczął. Po wielu latach sprawowania tej funkcji zaczyna się czuć jak Chuck Norris.
A może to jest Chuck? Bo któż inny upierałby się, aby
Żory słynęły wyłącznie z tego, że leżą na peryferiach
Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs? Jak na ironię
w Twinpigs na krótko władzę przejął Chuck Norris
i zaraz zaginął. W internecie ukazała się wstrząsająca informacja: „Chuck, który 25 maja przejął urząd
Szeryfa w miasteczku Twinpigs, padł ofiarą sprytnej
zasadzki”. Trzy dni później, 28 maja, radni Żor odrzucili
większością głosów propozycję referendum w sprawie fedrowania JSW. Najpierw jednak radni żorscy
odrzucili wniosek JSW w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Żory, tak aby można było wydobywać węgiel. Czy
jest jakiś związek między sprytną zasadzką na Chucka
a wynikiem głosowania? Czy to prawda, że prezydent
Socha to tylko jedno z przebrań Chucka? Czy możliwe,
że Chuck nie wpadł w zasadzkę, ale podstępnie podszył się pod prezydenta Sochę? Wiele na to wskazuje,
bo ponoć widziano prezydenta, jak trzaskał drzwiami
obrotowymi w markecie Kaufland w Żorach, potem
powiedział „drzwi” w liczbie pojedynczej, a na głowę
założył hełm wywrócony na lewą stronę. Wiadomo,
że tylko Chuck potrafi robić takie sztuczki. Od czasu,
gdy Żory mają za prezydenta Chucka przebranego
za Sochę, miasto stać na wszystko. Nawet na to, żeby
lekką ręką ograniczyć rozwój Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Żory nie potrzebują nowych miejsc pracy. Kasy
na życie mieszkańcom nie zabraknie, bo Chuck będzie
chodził osobiście po gotówkę do banku BZ WBK, tak
jak to robił w telewizyjnych reklamówkach. Podobno
bank ze strachu przed Chuckiem będzie przelewał
na konta żorzan tyle, ile będzie trzeba. Dobrze jest
mieszkać na przedmieściu Twinpigs.
l

Kij w mrowisko

Nie stawiajcie krzyżyka
Górnictwo przeżywa trudny czas, tak jak cała Europa.
Górnictwo jest ofiarą błędnej polityki, a Europa zafundowała sobie kryzys w znacznym stopniu na własne
życzenie. Już kilka lat temu kraje Unii Europejskiej
powinny rozwijać się szybciej niż USA. Miała to zagwarantować Strategia Lizbońska. Opiera się ona przede
wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta do maksimum innowacyjność
opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych,
zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach wiedzy, co
miało się stać głównym motorem rozwoju.

W

związku z tym zdefiniowano następujące cele
do 2010 roku: inwestycje na badania i rozwój
wzrosną do 3 proc. PKB, zredukowana zostanie biurokracja i utrudnienia dla przedsiębiorczości,
nastąpi wzrost zatrudnienia do 70 proc. dla mężczyzn
i 60 proc. dla kobiet. Niemal w tym samym czasie wypowiedziano wojnę węglowi i energetyce opartej na węglu.
Porażka Strategii Lizbońskiej powinna nas nauczyć, że można przyjąć idealny plan i popaść w tarapaty. Europa miała przegonić technologicznie USA.
Nie przegoniła. W polityce klimatycznej Europa

henryk
siedlaczek
poseł RP

Receptą
na wyjście
górnictwa
z kryzysu ma być
zmiana sposobu
organizacji pracy

postanowiła walczyć z emisją dwutlenku węgla. Mimo
gigantycznych nakładów emisja dwutlenku węgla w Europie rośnie, a w USA, które nie przyjęły drakońskich
ograniczeń, maleje. Maleje także w Chinach, które
tradycyjnie lekceważą unijne pomysły.
Jestem przekonany, że już wkrótce dojdzie
do zmian w polskim górnictwie dzięki aktywnemu
udziałowi związków zawodowych w tych zmianach.
W prywatnych rozmowach związkowcy często przyznają, że receptą na wyjście z kryzysu ma być zmiana
sposobu organizacji pracy. – Nie unikniemy sześciodniowego tygodnia pracy. Tylko jak to powiecie górnikom? – pytają mnie niektórzy działacze związkowi.
– Wytłumaczcie, że chcecie powiedzieć politykom:
„Nie stawiajcie krzyżyka na górnictwie”. Potrzebujecie
jednak argumentów. Takim argumentem może być
zgoda na zmianę organizacji pracy – odpowiadam.
Po ich minach widzę, że są bliscy postawienia w ten
sposób sprawy. Polskie górnictwo przetrwa, bo bliska
jest także zmiana polityki części krajów UE, które
pałają nienawiścią do węgla. Coraz częściej mówi się
w Brukseli o konieczności odbudowy przemysłu. Nie
da się odbudować przemysłu bez węgla.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Przepraszam, czy
jest jakiś pilot na
pokładzie tego
samolotu?

Z

apraszam na Śląsk wszystkich polityków, którzy
codziennie wydobywają z siebie setki okrągłych zdań
na każdy temat. Jako wybrańcy narodu niech zobaczą,
co się dzieje w regionie, który żyje z węgla. Otóż za parę
miesięcy może być u nas niezły kocioł, bo górnictwo broni
się resztkami sił. Nie mam na myśli jakichś protestów,
zadym czy manifestacji. Mam na myśli tragedie ludzkie.

C

oraz głośniej mówi się o zamykaniu kopalń. Górnictwo
ograniczyło przyjęcia do pracy. Tylko w tym roku
kopalnie przyjmą o kilka tysięcy osób mniej, niż mogłyby
przyjąć w normalnych czasach. Moim zdaniem, lekko
licząc, to o około 4 tysiące mniej. Cztery tysiące osób mniej
w górnictwie oznacza, że przynajmniej 12 tysięcy żyjących
z obsługi górnictwa albo straci pracę, albo jej nie znajdzie, bo
handel, usługi i przemysł okołogórniczy szybko odczują to
negatywne zjawisko. Razem to 16 tysięcy osób, dla których
rynek pracy zostanie zamknięty albo bardzo ograniczony. Jak
to wyliczyłem? Bardzo prosto. Na całym świecie przyjmuje
się, że jedno miejsce pracy w górnictwie daje przynajmniej
3 miejsca pracy w otoczeniu. Dlaczego zapraszam polityków
do zapoznania się z sytuacją na Śląsku?

U

nas jak nigdzie indziej widać skutki niefrasobliwości
polityków. Wszystkich polityków – bez względu na
przynależność partyjną – bo wszyscy mają na sumieniu
grzech zaniechania. Nie potrafię sobie przypomnieć nikogo
ze świecznika politycznego, kto w ciągu ostatnich 10 lat
zająłby się na poważnie branżą górniczą i energetyką
spalającą węgiel kamienny. Pamiętam doskonale wiele
alarmujących informacji o tym, że jeśli nie będzie spójnej
polityki państwa w sprawie kopalń węgla kamiennego
i energetyki wykorzystującej węgiel kamienny, to zacznie
się walić jedno i drugie. Wszystkie te opinie były wołaniem
na puszczy. I nagle okazało się, że energetyka nie chce
budować nowych bloków spalających węgiel kamienny,
kopalnie muszą ograniczać wydobycie i liczyć się z tym,
że będą zamykane. Zamykanie kopalń to najgłupszy
z możliwych pomysłów, może się jednak okazać jedynym
możliwym, kiedy nie będzie gdzie spalać tego węgla.
Obecna sytuacja to klasyczny przykład tego, jak można
zarżnąć górnictwo, nie podejmując decyzji na czas. Otóż
przed laty nie było mądrego, który stworzyłby warunki dla
energetyki wykorzystującej węgiel kamienny. Teraz nie ma
mądrego, który zagwarantowałby, że za dwa, trzy lata nie
rozsypie się nam znaczna część tej energetyki, bo niektóre
elektrownie to zabytki. Mówi się, że wytwarzanie energii
z węgla nie ma sensu, bo polityka UE jest antywęglowa.
Otóż nie ma sensu tak długo, jak długo robi się to
w elektrowniach, których sprawność jest czasem nawet
poniżej 30 proc.

T

rzeba unowocześniać energetykę. To nie wina
kopalń, że wysiłek górników jest marnotrawiony
przez przestarzałą energetykę. Jak długo węgiel będzie
spalany w muzealnych blokach energetycznych, tak
długo górnictwo będzie mało efektywne. Jeżeli nie będzie
czytelnej strategii państwa, to wciąż będą problemy.
Górnictwo nigdy nie będzie mogło niczego zaplanować.
Pot będzie nam oczy zalewał i nic więcej. Dlatego należy
ustalić priorytety na szczeblu państwowym, by później
górnictwo mogło realizować wytyczone założenia. Od
lat tego nie mamy. Dlatego pytam, czy jest jakiś pilot na
pokładzie tego samolotu?
l
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Czy węgiel można wydobywać w dowolnym miejscu?

JSW nie pofedruje pod Żorami
skomentowane przez naukowców zajmujących się wydobyciem kopalin, ale najprawdopodobniej może ono się spotkać z żywym
zainteresowaniem. Po takim stwierdzeniu
właściwie nie można poważnie traktować
wypowiedzi prezydenta na temat górnictwa
Nowy Górnik

Większość radnych Żor i prezydent Waldemar
Socha nie chcą, aby JSW wydobywała węgiel
pod terenami należącymi do miasta. Podczas
sesji 28 maja przepadł wniosek o referendum
w sprawie eksploatacji węgla pod Żorami
i wniosek w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Dzięki tej zmianie JSW mogłaby wydobywać
węgiel w rejonie Żory-Warszowice. To oznacza, że ruch Borynia jest skazany na likwidację po wyczerpaniu dotychczasowych złóż.
Ratunkiem miały być złoża bardzo dobrego
węgla po dawnej kopalni Żory.

Do większości radnych nie dotarł argument, że JSW przygotowała plany wydobycia, dzięki którym wpływ na powierzchnię
zostałby ograniczony do minimum, a tereny przeznaczone pod inwestycje ważne
dla miasta nie byłyby objęte eksploatacją.
Zdaniem prezydenta Waldemara Sochy JSW
może wydobywać węgiel gdzie indziej, skoro
potrzebuje nowych złóż. – Jeśli JSW będzie
znajdowała nabywców na swój węgiel, a nie
wydobędzie go spod Żor, to po prostu wydobędzie go w innych kopalniach – twierdzi
prezydent Socha. Nikt nie zwrócił prezydentowi uwagi, że węgla o konkretnych parametrach (węgla koksowego) nie można
wydobywać w dowolnym miejscu, a mocy
wydobywczych kopalni nie można zwiększać w nieskończoność. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy nawet piasku nie można
wydobywać w dowolnym miejscu, ale tylko
tam, gdzie on jest. Podobnie jest z wodą,
złotem, a nawet gliną. Na razie rewolucyjne
stwierdzenie prezydenta Sochy nie zostało

ani poważnie pisać o sporze z JSW. Można
tylko sobie dworować z grupy ludzi, którzy
chwilowo mają władzę.
Większość radnych uznała, że referendum, najbardziej demokratyczna forma zasięgania opinii, jest zbyt ryzykowne, bo mogłoby
się okazać, że mieszkańcy, których wydobycie
węgla dotyczyłoby bezpośrednio, zgodziliby
się na eksploatację. Okazało się, że wystarczą
głosy 13 radnych, aby uznać, że mieszkańcy
z terenów narażonych na ewentualne szkody
nie mają nic do gadania w tej sprawie. To klasyczny przykład tego, jak przy pomocy demokratycznych procedur można zakneblować
demokrację.
Waldemar Socha, prezydent Żor, uważa,
że JSW gra nie fair. W jednym z oświadczeń
twierdzi, że wydobycie węgla spowodowałoby na przykład zniszczenie 1000 domów,
zablokowałoby budowę 1500 nowych domów
i przekreśliło inwestycje, dzięki którym w Żorach powstaną 4 tysiące miejsc pracy. Pan
prezydent wyliczył, że z powodu wydobycia
węgla miasto traciłoby rocznie od 15 do 20
milionów złotych.
Nie wiadomo, na jakiej podstawie prezydent to wszystko wyliczył, ale to nie ma większego znaczenia. Najważniejsza jest informacja, że miasto wyznaczyło tereny, na których
powstaną nowe zakłady pracy, które zatrudnią
4 tysiące osób – to chyba jeden z największych
planów inwestycyjnych w Polsce od prawie
ćwierćwiecza. Prezydent nie precyzuje, jakie
fabryki powstaną w Żorach, ale na pewno
będą duże i bardzo duże, żeby pomieścić 4
tysiące pracowników.
Sławomir Starzyński

Spocznij, panie
prezydencie
Komentuje Paweł Kołodziej,
przewodniczący FZZG JSW SA

C

hciałbym, aby
mieszkańcy Żor
dokładnie rozliczyli
Waldemara Sochę z jego
zasług w hamowaniu
rozwoju Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
W czasach, gdy
rośnie bezrobocie, pan prezydent Socha bez
jakichkolwiek zahamowań blokuje możliwość
rozwoju ruchu Borynia KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Jestem przekonany, że potencjalni
inwestorzy teraz poważnie się zastanowią,
zanim zaczną z panem Sochą rozmawiać
na temat jakichkolwiek przedsięwzięć w mieście.
Ja na ich miejscu nie siadałbym do stołu
z kimś, kto jest odporny na oczywiste fakty
i kieruje się własnymi wyobrażeniami. Zwykle
samorządowcy robią wszystko, aby chronić
miejsca pracy. Prezydent Socha ma jednak inną
wizję swojej prezydentury. Federacja Związków
Zawodowych Górników JSW SA włoży wiele
wysiłku, żeby przekonać mieszkańców Żor,
że można wybrać kogoś innego na prezydenta.
Waldemar Socha nie musi dotrwać na stolcu aż
do emerytury. Dlaczego ma prowadzić krucjatę
przeciwko JSW za pieniądze mieszkańców Żor?
Dlaczego ma prowadzić jakąkolwiek krucjatę?
Czas odpocząć, panie prezydencie.

Stanowisko Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz dyrekcji KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie

Nie zamierzamy niszczyć Żor
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz dyrekcja kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ze
zdziwieniem i nieukrywanym żalem przyjęły
stwierdzenia prezydenta Żor Waldemara Sochy dotyczące działalności JSW, które zawarł
w liście otwartym do mieszkańców miasta
opublikowanym w Kurierze Żorskim.

Ze zdziwieniem przeczytaliśmy o zarzutach prezydenta, jakoby JSW uznała pana prezydenta za swojego wroga i rozpętała na szeroką skalę akcję krytykowania, dyskredytowania
i ośmieszania jego osoby. Jastrzębska Spółka
Węglowa nigdy nie prowadziła żadnych działań i akcji prowadzących do dyskredytacji
jakichkolwiek osób lub instytucji. Prezydent
Żor nie jest naszym wrogiem, rozumiemy jego
stanowisko i je szanujemy. Przeprowadziliśmy
wiele rozmów z panem prezydentem, podczas
których – mimo wielu ustępstw z naszej strony – niestety nie udało się nam porozumieć.
Pana prezydenta nie przekonywały argumenty,
że brak zgody władz miasta na wydanie koncesji przyczyni się do przyspieszenia zakończenia działalności zakładu, w którym pracuje
około 3500 pracowników.
Prezydent w liście do mieszkańców zarzuca
Jastrzębskiej Spółce Węglowej m.in., że „żąda”
od miasta wydania zgody na eksploatację węgla pod miastem. Jastrzębska Spółka Węglowa

i dyrekcja kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
nigdy nie żądały, lecz prowadziły i prowadzą
z władzami miasta Żory merytoryczne rozmowy
na temat możliwości eksploatacji pod terenami
należącymi do miasta. Należy podkreślić fakt, iż
przedmiotowe złoże zostało wcześniej udokumentowane – JSW posiada decyzję właściwego
ministra zatwierdzającą wielkość zasobów bilansowych. Zgodnie z obowiązującym prawem
kolejnym krokiem było wystąpienie do władz
samorządowych o stworzenie realnych możliwości realizacji przedsięwzięcia. Uzgodnienie
działalności górniczej może w tym przypadku
nastąpić w trybie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O taką zmianę
kopalnia wnioskowała już w 2010 roku.
Prezydent Waldemar Socha twierdzi również, że wydobycie prowadzone pod niewielką
częścią miasta całkowicie pozbawi Żory terenów inwestycyjnych, na których zaplanowano
kolejny obszar Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Przypominamy, że podczas
jednego ze spotkań – odpowiadając na wyraźną sugestię pana prezydenta – Jastrzębska
Spółka Węglowa zrezygnowała z wydobycia
na tym terenie. Zatem nie można mówić o jakichkolwiek szkodach górniczych w tym rejonie. Ponadto na pozostałym obszarze eksploatacja została zaprojektowana w taki sposób,
aby ograniczyć jej wpływy na powierzchni.

Niestety musimy również sprostować informację prezydenta Żor dotyczącą „pokrycia 20 procent miasta szkodami górniczymi”,
ponieważ wpływami eksploatacji górniczej
zostanie objęte zaledwie 10 proc. powierzchni
miasta, z czego 16 proc. stanowią tereny leśne. Obiekty i infrastruktura powierzchniowa
na terenach objętych prognozowanymi wpływami eksploatacji – w zależności od kategorii wpływów – zostaną zabezpieczone przez
działania profilaktyczne.
Nie zgadzamy się z wizją pana prezydenta,
który przedstawia mieszkańcom miasta naszą
firmę jako potencjalnego dewastatora. Nie
zgadzamy się również z tezą, że tereny, pod
którymi prowadzona będzie eksploatacja, zostaną stracone dla budownictwa. Taka teza nie
ma żadnego uzasadnienia. Nasza eksploatacja
nie będzie ograniczała możliwości budowania
nowych domów, a istniejące już budynki nie
ulegną zniszczeniu, ponieważ zostaną odpowiednio zabezpieczone.
JSW to największy pracodawca w regionie.
W samej spółce pracuje ponad 2500 mieszkańców Żor. W całej Grupie Kapitałowej pracuje
ich natomiast ponad 3000. JSW jest firmą
społecznie odpowiedzialną, o czym przekonują się na co dzień mieszkańcy miast i gmin,
na terenie których JSW prowadzi działalność
górniczą, w tym również Żor. Naszą ambicją

jest utrzymanie miejsc pracy przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Rozwój Boryni, która
jest zakładem pracy silnie zakorzenionym
w naszym regionie, został tak zaprojektowany,
aby znacząco ograniczyć wpływy działalności
górniczej na środowisko, o czym wielokrotnie
informowaliśmy.
Stanowczo protestujemy przeciwko sugestiom pana prezydenta, jakoby przedstawiciele
JSW próbowali w sposób niestosowny wpływać na decyzje żorskich radnych. Przedstawiciele kopalni kontaktowali się z radnymi,
wyjaśniając im zarówno korzyści, jak i przewidywane następstwa górniczej działalności
dla miasta Żory. Były to spotkania informacyjne. Polskie prawodawstwo jasno określa,
że o zmianach w planie zagospodarowania
przestrzennego decyduje Rada Miasta i nie
widzimy nic dziwnego w spotkaniach z radnymi Rady Miasta Żory. Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest spółką prywatną, ale poważną
spółką giełdową z większościowym udziałem
Skarbu Państwa, która prowadzi swoją działalność na terenie wielu gmin i zawsze jest
otwarta na rozmowy. Spółka realizuje politykę zrównoważonego rozwoju i przywiązuje
bardzo duże znaczenie do właściwych relacji
ze swoim otoczeniem, a szczególnie z gminami
górniczymi.
Materiały JSW SA
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JSW zakończyła na plusie pierwszy kwartał 2013 roku

Ponad 145 mln zł zysku netto
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.

Na pozytywny wynik pierwszego kwartału
wpłynęła głównie konsekwentna polityka dotycząca produkcji węgla i koksu oraz aktywna
polityka handlowa. Mimo spadku cen spółka uzyskała przychody ze sprzedaży wyższe
o prawie 15 proc. w porównaniu z czwartym
kwartałem 2012 roku – to zasługa większego
niż w ubiegłym kwartale wolumenu sprzedaży węgla (+15 proc.) i koksu (+27 proc.) oraz
wysokich przychodów ze sprzedaży węglopochodnych. Wynik pierwszego kwartału nie był

też obciążony zdarzeniami jednorazowymi,
tak jak to miało miejsce w przypadku czwartego kwartału 2012 roku. Od stycznia do końca
marca Grupa obniżyła poziom zapasów węgla
o ponad 300 tys. ton (ponad 20 proc.), a koksu
o ponad 100 tys. ton (o prawie 30 proc.).
– Wyniki pierwszego kwartału to powód
do satysfakcji, gdyż potwierdzają słuszność
naszej długoterminowej strategii i skuteczność
zarządzania Grupą w szczególnie trudnych
realiach krajowej i europejskiej gospodarki.
Mimo tych trudnych warunków rynkowych
sprzedawaliśmy bieżącą produkcję i zapasy
– powiedział Jarosław Zagórowski, prezes
JSW SA. – Obawiam się jednak, że podobne
rezultaty może być trudno uzyskać w kolejnych kwartałach. Wyniki spółki silnie zależą
od tego, czy gospodarce europejskiej, a zwłaszcza segmentowi hutniczo-stalowemu uda się
ożywić koniunkturę. Niestety wbrew wcześniejszym oczekiwaniom w obecnym kwartale
sytuacja na europejskim rynku stali się nie

poprawia. Ponadto Eurofer – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Stali – skorygowało
w dół swoją prognozę zużycia stali, co wynika
z większego, niż oczekiwano, globalnego spadku tempa wzrostu gospodarczego od końca
2012 roku.
EBITDA w pierwszym kwartale 2013 roku
wyniosła 490,8 mln zł – to wynik dwukrotnie wyższy niż w czwartym kwartale 2012
roku i osiągnięty mimo niższych o 2,8 proc.
średnich cen sprzedaży węgla koksowego,
niższych o 5,5 proc. średnich cen sprzedaży
węgla energetycznego i niższych o 4 proc.
średnich cen sprzedaży koksu.
Produkcja węgla w Grupie w pierwszym
kwartale 2013 roku wyniosła 3524,9 tys. ton
– to o 7,9 proc. więcej niż w poprzednim
kwartale. Poziom produkcji węgla koksowego
przekroczył także wielkość produkcji z pierwszego kwartału 2012 roku. Łączne przychody
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po trzech miesiącach br. osiągnęły

poziom 1007,4 mln zł i były wyższe o 9,6
proc. niż te uzyskane w czwartym kwartale
2012 roku. Do odbiorców zewnętrznych trafiło
2477,5 tys. ton węgla (o 15,4 proc. więcej niż
w ubiegłym kwartale), a do odbiorców w Grupie Kapitałowej – 1361,1 tys. ton (o 21,2 proc.
więcej niż w czwartym kwartale 2012 roku).
W segmencie koksowym produkcja
w pierwszym kwartale wyniosła 1025,9 tys.
ton koksu i była o ponad 15 proc. wyższa niż
w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku.
Wynik ten osiągnięto pomimo wyłączenia
w czwartym kwartale 2012 r. baterii nr 4 w należącej do Grupy JSW Koksowni Przyjaźń.
Sprzedaż w pierwszym kwartale 2013 roku
była jedną z najwyższych w historii Grupy
i wyniosła 1115,3 tys. ton, czyli o 27,9 proc.
więcej niż w ubiegłym kwartale, kiedy sprzedano 872,2 tys. ton. Przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych wyniosły 1046,5
mln zł – o 21,2 proc. więcej niż w czwartym
kwartale 2012 roku.
l

Spółka Energetyczna Jastrzębie

Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła
pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej
kogeneracji zasilany gazem koksowniczym.

16 maja należąca do JSW Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła w Koksowni Nowa Częstochowa pierwszy w Polsce
układ wysokosprawnej kogeneracji, który
jest zasilany silnikiem na gaz koksowniczy.
W uroczystym uruchomieniu instalacji wzięli
udział m.in. Grzegorz Czornik, zastępca prezesa JSW ds. handlu, Tomasz Gawlik, prezes
Spółki Energetycznej Jastrzębie, oraz wielu
zaproszonych gości.
Jest to pierwsza w Polsce instalacja silnikowego zespołu prądotwórczego zasilana gazem
koksowniczym, której generalnym wykonawcą
był Energomontaż Zachód z Wrocławia, a zadanie w znacznej części zostało dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach, który docenił wysokie walory proekologiczne przedsięwzięcia.
Prezes Gabriela Lenartowicz dokonała m.in.
symbolicznego przecięcia wstęgi.
Spółka Energetyczna Jastrzębie w wysokim stopniu opanowała eksploatację podobnych agregatów prądotwórczych zasilanych
gazem z odmetanowania kopalń. Wyprodukowany w urządzeniach technologicznych
gaz koksowniczy ma zdecydowanie różniący

się skład od gazu z odmetanowania i uważa
się go za bardzo trudny do zagospodarowania
w tego typu instalacjach. Nowatorskim rozwiązaniem w stosunku do zainstalowanych
już układów jest zabudowa parowego kotła
odzysknicowego w miejsce wodnego.
Układ kogeneracyjny składa się z agregatu
prądotwórczego z silnikiem TCG 2032 i generatorem o mocy 2,93 MWe, instalacji zasilania
gazem, systemu wyprowadzenia mocy, układu
odbioru ciepła w postaci gorącej wody i pary,
układu sterowania i wizualizacji, układu chłodzenia awaryjnego, układu wentylacji i wyprowadzenia spalin, powietrza rozruchowego
i zewnętrznego układu olejowego. Całość została umiejscowiona w nowym wolnostojącym
budynku, który został wyposażony w instalację
wykrywania gazu oraz instalację przeciwpożarową. Układ gazowego silnikowego agregatu
prądotwórczego generuje moc elektryczną
na stałym poziomie 2,93 MWe, moc cieplną
w wodzie na potrzeby stacji uzdatniania wody
(układ Koksowni) 2,01 MWt, moc cieplną
w parze technologicznej (temp. ok. 2000ºC,
strumień ok. 2 t/h) 1,25 MWt. zużycie gazu
koksowniczego ok. 1600 Nm3/h. Planowany
roczny czas pracy to 8000 godzin. Moc elektryczna będzie częściowo wykorzystywana
na potrzeby Koksowni Nowa Częstochowa,
a częściowo wyprowadzana do krajowego

mATERIAŁY pRASOWE jsw sa

Pierwszy w Polsce silnik na gaz koksowniczy

16 maja należąca do JSW Spółka Energetyczna Jastrzębie uruchomiła w Koksowni Nowa Częstochowa
pierwszy w Polsce układ wysokosprawnej kogeneracji, który jest zasilany silnikiem na gaz koksowniczy
systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem lokalnej firmy dystrybucyjnej ELSEN.
Docelowo (po okresie optymalizacji ruchu)
układ będzie sterowany i monitorowany zdalnie przez służby Zespołu Elektrociepłowni

Kogeneracyjnych, które zostały wyposażone
w odpowiednie środki informatyczne. W budowę nowatorskiego układu SEJ zainwestowała ponad 15 milionów złotych. Inwestycja
ma się zwrócić w ciągu trzech lat.
l

Jastrzębska Spółka Węglowa Filarem Polskiej Gospodarki 2012
Jastrzębska Spółka Węglowa zdobyła 1. miejsce w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki
2012”. Spółka została uznana za firmę, która
w największym stopniu wpływała w minionym roku na rozwój Górnego Śląska. Ranking
przygotowała redakcja Pulsu Biznesu wraz
z agencją badawczą Millward Brown SMG/
KRC. Ranking „Filary Polskiej Gospodarki”
to zestawienie stabilnych ekonomicznie firm,
odgrywających czołową rolę w swoich woje-

wództwach, ważnych pracodawców przyczyniających się do rozwoju lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.

O wyborze najlepszych decydują władze
samorządowe poszczególnych województw.
To one wskazują firmy odgrywające czołową rolę w ich regionie. Redakcja podkreśla, że samorządy terytorialne jako organy
władzy zlokalizowane zarówno najbliżej

lokalnych przedsiębiorców, jak i społeczności poprzez swoje głosy najlepiej potrafią zdecydować o wyborze zwycięzców
plebiscytu.
W tym roku plebiscyt organizowany był
po raz ósmy. Drugie miejsce w województwie
śląskim zajął Tauron Polska Energia, trzecie
– Kompania Węglowa, czwarte – Grupa Żywiec, a piąte – General Motors Manufacturing
Poland.

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła
się w czwartek 25 kwietnia w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie. Wyróżnienia odebrali przedstawiciele
nagrodzonych firm i samorządów z województwa śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. W imieniu JSW nagrodę odebrał
Robert Kozłowski, zastępca prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. ekonomicznych.
l
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JSW wśród największych
polskich przedsiębiorstw
W tegorocznym rankingu tygodnika Polityka Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zajęła 7. miejsce w Polsce w kategorii 50 największych eksporterów z przychodami z eksportu na poziomie 4,2 mld
złotych.

GK Jastrzębskiej Spółki Węglowej uplasowała się też na 6. pozycji w kraju w kategorii
50 najbardziej zyskownych firm z Listy 500
dzięki zyskowi brutto w wysokości ponad 1,2
mld złotych i zyskowi netto na poziomie ponad 988 mln złotych, który osiągnęła mimo
drastycznego spadku cen węgla i koksu w 2012
roku w stosunku do rekordowego 2011 roku.

Na opublikowanej w Polityce liście 500
największych polskich firm sektora przemysłu, handlu i usług JSW zajęła w 2012 roku 19.
miejsce – przy przychodach w wysokości 8,8
mld złotych. Rok wcześniej spółka z Jastrzębia
uplasowała się na 18. pozycji w kraju.
– Był to dla nas bardzo trudny i wymagający szczególnej aktywności czas zmagania
się z realiami kryzysu gospodarki europejskiej
i problemami sektora stalowego. Mimo dramatycznego spadku cen węgla koksowego
i koksu wypracowaliśmy zdecydowanie dobry
wynik i przekroczyliśmy zapowiadany poziom
wydobycia – podkreśla Jarosław Zagórowski,
prezes zarządu JSW SA.
l
r e klama

Bożena Ochenkowska

J edno ujęcie

Święto strażaków
W piątek 24 maja na boisku klubu sportowego Górnik Wesoła strażacy z jednostki KHW
SA KWK Mysłowice-Wesoła świętowali dzień swojego patrona św. Floriana. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. prezydent Mysłowic Edward Lasok, przedstawiciele władz KHW SA,
dyrekcja kopalni Mysłowice-Wesoła z dyrektorem Eugeniuszem Małobęckim na czele.
Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia. Strażacy w czasie pokazu zademonstrowali swoje umiejętności. Zaproszeni goście posilili się strażacką grochówką. Odważni
mogli sięgnąć nieba w koszu strażackiej drabiny.
Źródło: Bożena Ochenkowska
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S entymentalny spacer T adeusza D emela

Tadeusz Demel pracował w katowickiej kopalni Wieczorek od 1963
do 1973 roku. To jedna z najstarszych kopalń węgla kamiennego
na Śląsku. Pierwsze informacje o wydobyciu węgla w tym miejscu
pochodzą z 1788 roku. Za datę powstania dzisiejszej kopalni
Wieczorek przyjmuje się 6 stycznia 1826 roku. W latach 1833–1835
niemiecka firma Georg von Giesche Erben z Wrocławia rozpoczęła
skupowanie udziałów od pierwszych właścicieli pól górniczych
i kopalń w Katowicach. Połączenie nabytych przez firmę Georg
von Giesche Erben pól z pokładami węgla w jedną scaloną kopalnię
Giesche nastąpiło w roku 1883. Przy kopalni powstało osiedle
robotnicze Nikiszowiec. Budowa osiedla rozpoczęła się w 1908
roku. Osiedle robotnicze zostało zaprojektowane na wzór miasta.
Znajdowały się tu szkoła, pralnia, piekarnia, restauracja i apteka.
Miały zostać zbudowane czytelnia i pływalnia. W największym
bloku mieścił się zarząd kopalni, cechownia, łaźnia, kotłownia
i wieża ciśnień. Pracownicy otrzymali dwu-, trzy- lub czteroizbowe
mieszkania – w zależności od zajmowanego w kopalni stanowiska.
Nikiszowiec był zelektryfikowany, miał własną sieć wodno-kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków. Woda bieżąca była w zlewach
w każdej kuchni oraz w klozetach na półpiętrach. W centralnym
miejscu osiedla stała pralnia z maglem i łaźnią. Mieszkańcy
korzystali z bezpłatnej kolei wąskotorowej, która łączyła Nikiszowiec
z sąsiednimi miejscowościami, w których były kopalnie firmy Georg
von Giesche Erben. Kolej została zlikwidowana w 1977 roku.
Rozmawia: Sławomir Starzyński

XXNowy Górnik: Jest pan związany z górnictwem od 56 lat. Nie znudził się pan?
Tadeusz Demel: Górnictwo jest moją pasją. Pracę w kopalni zacząłem w 1957 roku.
Miałem 18 lat. Moim podstawowym narzędziem była łopata. Urządzenie zapewniające
bezpieczeństwo przypominało klatkę – była
to tak zwana obudowa indywidualna, którą
górnik sam przesuwał w miarę postępu prac.
Pod ziemią używaliśmy lamp karbidowych.
Z karbidu zmoczonego wodą ulatniał się acetylen, który płonął i oświetlał bardzo mały
obszar. Gdyby teraz ktoś użył takiej lampy
pod ziemią, pewnie zająłby się nim prokurator
i oskarżył go o spowodowanie śmiertelnego
zagrożenia dla górników. Nikt wtedy nawet
nie myślał o kombajnach węglowych, obudowach zmechanizowanych, aparaturze ostrzegającej przed tąpaniami, metanem i innymi
zagrożeniami charakterystycznymi dla górnictwa. Wydawało się nam, że pod ziemią nie

Górnict

ma miejsca dla ciężkich maszyn i nowoczesnej
aparatury. Zapotrzebowanie na węgiel i rozwój
górnictwa spowodowały, że kilkadziesiąt lat
później najnowocześniejsza technika, łącznie z techniką komputerową, na stałe zeszła
do podziemnych korytarzy. Kiedy w 1957 roku
pracowałem łopatą, to nawet nie wiedziałem,
co to jest komputer. Komputer był opisywany
w powieściach fantastyczno-naukowych. Wtedy nawet nie marzyłem o tym, żeby w życiu
przejść wszystkie szczeble kariery zawodowej
w górnictwie – od pracownika fizycznego
do dyrektora generalnego Państwowej Agencji
Węgla Kamiennego.
XXOd kilku lat kieruje pan zespołem doradców Grupy Kapitałowej FASING. Co górnik
robi w firmie produkującej łańcuchy?
– Po 56 latach doświadczeń zawodowych
potrafię sobie wszystko wyobrazić. Wyobrażam sobie nawet kopalnię bez ludzi pracujących pod ziemią – to jest możliwe. Jednak
niemożliwe jest wyeliminowanie łańcuchów

Górnictwo węgla kamiennego jest nam potrzebne, żeby śląska gospodarka się rozwijała

Pod koniec XIX i na początku XX wieku w Mysłowicach była jedna z największych stacji emigracyjnych w Europie. Tu przyj
na kontynent amerykański lub do Saksonii, Francji, Danii i Szwecji na sezonowe roboty rolne. Do wybuchu I wojny świat
przechodzili przez specjalnie dla nich zbudowany pomost. Pomost do tej pory jest nazywany Mostem Westchnień – na p
światowej z kopalni w Pensylwanii wrócił Stanisław Wyżik, dziadek Tadeusza Demela. Razem często chodzili na spacery.
z urządzeń pracujących pod ziemią. Może
to zabrzmi śmiesznie, ale ja, stary górnik, uległem magii łańcucha. FASING produkuje doskonałe łańcuchy, które bez awarii gwarantują
wydobycie nawet 10 000 000 ton. A co ja robię
w tej firmie? Chyba jestem rybakiem, który
traktuje FASING jak złotą rybkę. Mówię, jakie
marzenia górników powinien spełniać łańcuch, a konstruktorzy te marzenia realizują.
Pod koniec XX wieku FASING był firmą
państwową. Został sprywatyzowany, właścicielem jest rodzina państwa Bików. Oni
postawili na nogi FASING. Zainwestowali
w najnowocześniejsze technologie. FASING
jest teraz światowym liderem w produkcji
łańcuchów. Jest także przykładem firmy, która
rozwijała się razem z górnictwem. W tym roku
Zdzisław Bik, prezes FASING, na wielkiej gali
wygłosił piękne zdanie: „Drodzy państwo,
FASING ma 100 lat”. Jestem dumny, że jest

cząstka mnie w tak znamienitej firmie. To także dowód na to, że górnictwo daje podstawę
do trwałego rozwoju, bo FASING od początku
swojego istnienia kooperował z kopalniami
węgla kamiennego.
XXGórnictwo niszczy środowisko naturalne.
W Katowicach i w sąsiednich miastach pękły ściany domów, bo kilkaset metrów pod
ziemią górnicy wydobywali węgiel. Śląsk
jest rujnowany przez kopalnie od 200 lat.
– Jest rujnowany, ale dzięki górnictwu
węgla kamiennego rozwija się od 200 lat. Już
od kilkunastu lat żadna kopalnia nie wydobywa węgla spod centrum Katowic. Wszystkie
szkody są naprawiane. Płacą za to kopalnie.
Województwo śląskie jest gęsto zaludnione.
Gęstość zaludnienia wynosi 377,4 osoby na kilometr kwadratowy i jest najwyższa w Polsce.
Najgęściej zaludniony jest centralny obszar
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two jest pasją
mojego życia
Fasing gwarantuje niezawodność

Oferta na trudne czasy

Nowy Górnik

Rynek amerykański ma strategiczne znaczenie dla Grupy FASING. USA są drugim po Chinach największym producentem węgla, wydobywającym ponad 1 miliard ton rocznie.

jeżdżali mieszkańcy z zacofanych gospodarczo terenów Europy, aby rozpocząć podróż do portów morskich i dalej
towej przez graniczne Mysłowice przewinęły się ponad 3 mln emigrantów. Po odprawie celnej na peron kolejowy
pamiątkę ostatnich pożegnań z bliskimi. Wśród emigrantów było 6 osób z rodziny Tadeusza Demela. Po II wojnie
. Stanisław Wyżik opowiadał o swoich przeżyciach na emigracji
województwa – ponad 1000 osób na kilometr kwadratowy. Wydobycie węgla pod tak
gęsto zaludnionym i zabudowanym obszarem
nie jest łatwe. Chciałbym podkreślić, że pod
Katowicami węgiel wydobywają 4 kopalnie.
Mamy szczęście, że prezydentem Katowic
jest Piotr Uszok, który jest inżynierem górnictwa, pracował w kopalni Murcki w Katowicach i doskonale zna specyfikę górnictwa.
Dzięki niemu udało się bardzo dobrze ułożyć
współpracę między kopalniami Katowickiego Holdingu Węglowego a władzami miasta
i mieszkańcami.
Do dziś pamiętam, gdy kopalnia Katowice, w której byłem dyrektorem, prowadziła
wydobycie węgla spod osiedla Paderewskiego w Katowicach. W dziesięciopiętrowych
blokach mieszka tam około 9 tysięcy osób.
Potrafiliśmy to tak zrobić, że nie uszkodziliśmy
bloków mieszkalnych. Pod osiedlem zostało

jeszcze kilka milionów ton węgla. Wierzę,
że kiedyś ten węgiel wydobędziemy. Mamy
w Polsce bardzo dobrych inżynierów, którzy
potrafią tak przygotować pracę pod ziemią,
że negatywne skutki na powierzchni są minimalne. Niestety, koszty wydobycia w tak
zurbanizowanym regionie są olbrzymie. Teraz
by się to nie opłacało. Ale kiedyś będzie się
opłacało.
XXWierzy pan, że górnictwo węgla kamiennego jest jeszcze komuś potrzebne?
– Śląsk dzięki górnictwu i hutnictwu jest
uznawany za jeden z najbogatszych regionów
w Polsce. Górnośląski Okręg Przemysłowy jest
wymieniany w grupie największych okręgów
przemysłowych na świecie. Górnictwo węgla
kamiennego jest nam potrzebne, żeby śląska
gospodarka się rozwijała. Węgiel jest potrzebny.l

Wprawdzie większość jest wydobywana odkrywkowo, jednak
pracuje w Stanach około
50 ścian podziemnych,
gdzie stosowane są łańcuchy, głównie grubych
średnic – 42 czy 48 mm.
Łańcuchy i zgrzebła FASING-u oraz KBP (naszej
spółki córki w Niemczech) są dostarczane
bezpośrednio do kopalń amerykańskich
od około 10 lat, ale były znane klientom w USA
już wcześniej, gdyż stanowiły element całego systemu dostarczanego przez producenta
przenośników. Rynek amerykański jest bardzo
wymagający, a bezawaryjna praca naszych
łańcuchów jest najlepszą referencją dla Grupy
FASING. Jeśli nasz łańcuch pracuje w USA,
może być stosowany wszędzie.
Zanim łańcuchy FASING-u i KBP trafiły
na rynek USA, zostały szczegółowo „prześwietlone” przez naszych odbiorców. Amerykańscy
użytkownicy nie podejmują decyzji o zakupie łańcucha przypadkowo. Dokonują badań
w wymagających laboratoriach, zanim wybiorą dostawcę. Parametry naszych łańcuchów,
a także powtarzalność produkcji przekonały
górników w USA, aby zaufać Grupie FASING.
My ze swej strony tego zaufania nie zawodzimy do dzisiaj. Znamy warunki geologiczne
panujące w kopalniach i monitorujemy pracę
naszych łańcuchów. Inne warunki są w Pensylwanii, inne w Colorado, a jeszcze inne
w Alabamie. Wiemy o tym i zawsze dobieramy
odpowiednią klasę łańcucha do konkretnych
warunków. Bardzo ważny jest serwis i ciągły kontakt z klientem. Nasi przedstawiciele
są do ciągłej dyspozycji kopalń, regularnie
zjeżdżają na dół i badają stopień zużycia łańcucha. Takie podejście przez wiele lat umacnia
naszą pozycję na rynku USA.
Oferta Grupy FASING dla klientów amerykańskich jest kompleksowa. Oferujemy
łańcuch, zgrzebło i ogniwo złączne i bardzo
ważne jest dla odbiorcy, aby posiadać całą
instalację od jednego dostawcy. Dodatkowo dział R&D w naszej firmie pracuje nad

konstrukcją nowych typów łańcuchów i zgrzebeł, co pozwala nam na wprowadzanie nowych
produktów i umieszczenie ich praktycznie
w rynnie każdego z przenośników podścianowych lub ścianowych dostępnych na rynku. Zdolności produkcyjne Grupy FASING
oraz jej ekspansja (pozwolę sobie wspomnieć
choćby o przejęciu niemieckiej firmy KBP
w 2008 roku), a także najwyższy poziom
zautomatyzowania naszych fabryk pozwalają na zaoferowanie korzystnych terminów
dostaw i konkurencyjnych cen. Nie jest to bez
znaczenia, szczególnie w chwili obecnej, gdy
konkurencja gazu łupkowego względem węgla
w USA jest bardzo widoczna. Wierzymy jednak, że górnictwo węgla kamiennego w USA
utrzyma swoją pozycję, a Grupa FASING
jako światowy lider w produkcji łańcuchów
górniczych będzie nadal dostarczała swoje
produkty do USA ku zadowoleniu górników
amerykańskich. Bo przecież cały kompleks
ścianowy jest tak mocny jak najsłabsze ogniwo
w łańcuchu – wszyscy o tym dobrze wiemy.
``Adam Burdyszek, Grupa FASING, zastępca
dyrektora eksportu

Teksty na stronach 6-7 ukazały się w wydaniu
specjalnym Nowego Górnika przygotowanym na
targi górnicze w Pittsburghu (USA). Głównym
sponsorem wydania specjalnego jest FASING SA.
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Katowice-Nikiszowiec

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Ulewa nie przeszkodziła wiernym w udziale
w procesji Bożego Ciała, która rozpoczęła
się przy ul. Braci Woźniaków, a zakończyła
mszą w kościele pod wezwaniem św. Anny
na Nikiszowcu.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej, zwana potocznie Bożym Ciałem,
jest w Kościele katolickim świętem nakazanym, co w praktyce oznacza, że jest to dzień
wolny od pracy, a każdy wierny ma obowiązek
uczestniczyć tego dnia we mszy świętej.
W Polsce jako pierwszy wprowadził
tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r.

w diecezji krakowskiej, a od 1420 roku uznano ją za święto powszechne – od tego czasu
obchodzona jest w całej Polsce.
W wyjątkowy sposób procesje Bożego
Ciała celebrowane są na Nikiszowcu – zabytkowej dzielnicy Katowic. Procesja Bożego Ciała, która rozpoczyna się przy ul. Braci
Woźniaków, a kończy mszą w kościele św.
Anny na Nikiszowcu, odbywa się każdego
roku. Dotychczas cała procesja, podczas której
wierni zatrzymują się przy 4 ołtarzach oraz
okolicznych kapliczkach, trwała 2 godziny.
W tym roku, ze względu na ulewę, zdecydowano się ją skrócić do 1 godziny.

Wznoszone przez wiernych ołtarze symbolizują 4 strony świata, a każdemu postojowi
towarzyszy czytanie fragmentów Ewangelii.
Niestety w tym roku podczas procesji na Nikiszowcu nie zatrzymano się przy każdej ze stacji ze względu deszczową pogodę.
Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych i skrócenia czasu trwania
adoracji Najświętszego Sakramentu procesja
Bożego Ciała była wydarzeniem radosnym.
Tego dnia mieszkańcy wspomnianych dzielnic Katowic przystroili ołtarze zielonymi gałązkami, a okna w mieszkaniach obrazkami
o charakterze religijnym. Poprzez te symbole

wyrażana jest chrześcijańska radość, że Bóg
jest z wiernymi.
Procesja Bożego Ciała na Nikiszowcu była
wyjątkowa, ponieważ wzięły w niej udział
parafianki w tradycyjnych śląskich strojach,
które niosły sztandar opiekunki parafii na Nikiszowcu św. Anny, oraz parafianie w mundurach górniczych, którzy nieśli sztandar św.
Barbary. Tradycja niesienia sztandarów obu
patronek jest przekazywana w rodzinach górniczych z pokolenia na pokolenia, co świadczy
o religijności Ślązaków.
Klaudia Latosik

W Polsce jako pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej

Procesja Bożego Ciała była wydarzeniem radosnym

Tradycja niesienia sztandarów jest przekazywana w rodzinach górniczych z pokolenia na pokolenia

W procesji Bożego Ciała na Nikiszowcu biorą udział parafianki w tradycyjnych śląskich strojach

Dotychczas procesja trwała 2 godziny. W tym roku, ze względu na ulewę, skrócono ją do 1 godziny

Klaudia Latosik

W wyjątkowy sposób procesje Bożego Ciała celebrowane są na Nikiszowcu
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Informacje motoryzacyjne

Jubileusz milionowego samochodu w Nošovicach

materiały prasowe

materiały prasowe

Milionowy Hyundai z Nošovic

Odświeżony model BMW Z4

Czeska fabryka Hyundaia wyprodukowała
milionowe auto. Co roku ma z niej wyjeżdżać 300 000 aut. Mimo kryzysu Hyundai
poprawia swoje wyniki. Uruchomiona w 2008
roku fabryka dwa lata później osiągnęła zdolność produkcyjną 200 000 aut rocznie. W roku
2011 uruchomiono trzecią zmianę i zdolności
produkcyjne fabryki wzrosły o połowę, więc
w ubiegłym roku wyjechało z niej już 300 000
samochodów.

We wrześniu, podczas salonu samochodowego we Frankfurcie, pokazany zostanie
nowej generacji Hyundai i10, który ma być
produkowany w Turcji. Samochód zbudowany
na tej samej płycie co Kia Picanto będzie miał
niższy prześwit, ale nieco większą długość
i rozstaw osi w porównaniu z obecnym. Lepsza jest także jakość materiałów we wnętrzu.

– Od roku 2008 dynamicznie rozwijamy naszą działalność w Europie, aby stać
się prawdziwie „europejską” marką. Fabryka
w Czechach jest sercem naszego tutejszego
sukcesu, ponieważ produkuje dwa najlepiej
sprzedające się na Starym Kontynencie modele – nowy ix35 oraz i30 nowej generacji,
które sprawiły, że w 2012 r. osiągnęliśmy
rekordowy udział w rynku europejskim wynoszący 3,5 proc – mówi Allan Rutherford,
wiceprezes i dyrektor operacyjny Hyundai
Motor Europe.
Milionowym autem był kompaktowy i30,
ale w fabryce produkowane są także modele ix20 oraz ix35. Z dwóch fabryk Hyundaia
w Europie (w Czechach i Turcji) wyjeżdża 70
proc. samochodów tej marki sprzedawanych
na naszym kontynencie.

Fabryka Fiat Powertrain w Bielsku-Białej
wyprodukowała już ponad 5 milionów małych
turbodiesli 1,3 MultiJet. Jubileuszowy silnik ma
moc 85 KM i trafi do Fiata 500L.
Małe turbodiesle są produkowane w Bielsku-Białej od 2003 roku, kiedy fabryka powstała jako wspólne przedsięwzięcie Fiata
i General Motors. Silnik 1,3 MultiJet jest montowany do takich modeli koncernu Fiata jak
Panda, Punto, 500, 500L, Qubo, Strada, Fiorino, Doblo oraz Lancia Ypsilon i Alfa MiTo.
Znajdziemy go też w modelach innych marek
– Opla i Suzuki.

zawsze, zwłaszcza po trzech latach obecności
na rynku. Zwykle to detale, takie jak reflektory
czy tapicerka wnętrza. Klasyczne piękno tego
samochodu zostało poddane takim właśnie
klasycznym modyfikacjom. Zmodyfikowane
przednie światła nieco poprawiły agresywny
charakter sportowej sylwetki. Modernizacje
wnętrza poszły w stronę mocniejszej indywidualizacji. Można np. wybrać opcjonalny
pakiet z wnętrzem w kontrastujących kolorach
– czarnym i pomarańczowym – lub dobrać
elementy takie jak czarne obwódki wlotów
powietrza i składanego monitora systemu

BMW odświeżyło Z4
Dzięki bardzo dobrze dobranym proporcjom BMW Z4 jest w gronie najładniejszych
aut. Trudno coś poprawiać, ale zmienić można
materiały prasowe

ix35 po liftingu model z 2013 roku

piotr Myszor
materiały prasowe

J ubileuszowy silnik
z  B ielska -B iałej

iDrive. Gama kolorów nadwozia wzbogaciła
się o kilka nowych odcieni.
Nowością jest także wersja sDrive 18i
napędzana dwulitrowym silnikiem dysponującym mocą 156 KM i maksymalnym momentem obrotowym 240 Nm. To wersja dla
oszczędnych, bo pali średnio tylko 6,8 l, choć
nie należy do ślamazarnych – przyspieszenie
do 100 km/h wynosi 7,9 sekundy dla wersji
z manualną skrzynią biegów i 8,1 sekundy
dla automatu. Gama oferowanych szybszych
i mocniejszych wersji nie uległa zmianie.

Mały turbodiesel 1,3 produkowany w Bielsku-Białej

10

w w w.now ygornik.pl

1–15 c z e r w c a 2 013

r o z m a i t o ś c i
Marginesy

Sophie
Józek i Franek poznali się, gdy mieli może z pięć lat. Rodzice Franka przyjechali do miasta
za pracą i wprowadzili się do niewielkiego białego domku z małym ogródkiem, za którego płotem mieszkali rodzice Józka. Siłą rzeczy – chłopcy niebawem stali się najlepszymi kumplami.
Całymi dniami grali w kulki, w piłkę, jeździli na rowerkach, budowali bazy. Razem przechodzili
ospę i dzielili się lodami. Poszli do jednej podstawówki, którą niemal całą przesiedzieli w jednej
ławce. W sumie mocno się różnili – jeden chudy i długi, z nogami jak patyki, drugi sporo niższy,
z piegami na nosie i rudą czupryną. Józek został inżynierem, Franek był niespełnionym pisarzem,
który co chwilę imał się innych zająć, ale stale pisał do kilku gazet czytanych przez niewielką
grupkę pasjonatów. Chłopaki razem dorastały, razem przechodziły swoje wielkie i małe miłości,
razem leczyły połamane serca i nogi. Wydawać by się mogło, że nic ich nie rozdzieli – także
wtedy, kiedy jeden z nich na kilka lat wyjechał z kraju z żoną i dzieckiem. Co prawda, na kilka
lat stracili stały kontakt, ale nie na tyle, żeby po tym, kiedy się spotkali, nie było tak jak dawniej.
Po rozwodzie Józek, którego dorosła córka zamieszkała daleko od niego, postanowił wrócić
do jedynego miejsca, gdzie czuł się u siebie, i znowu zamieszkał niedaleko Franka. Franek nigdy
się nie ożenił, tak jak nigdy nie został znanym i cenionym pisarzem. Znowu wszystko wyglądało
tak jak wtedy, gdy nie mieli nawet dziesięciu lat – chodzili razem do kina, pili lemoniadę i naśmiewali się ze wszystkich i wszystkiego. Przez te wszystkie lata nie gniewali się na siebie dłużej
niż godzinę, zawsze któryś dawał za wygraną i po chwili znowu byli najlepszymi kumplami.
Sytuacja diametralnie się zmieniła, gdy pewnego dnia do ich rodzinnego miasta przyjechała w odwiedziny Kryśka. Właściwie już nie Kryśka, a Sophie, jak kazała do siebie mówić.
Kryśka chodziła z chłopakami do podstawówki – miała włoski
w kolorze mysim blond zaplecione w dwa warkoczyki,
które podkreślały jej wytrzeszcz oczu. Cały efekt był
na dodatek jeszcze wyostrzony przez grube okulary
i wystające wielkie jedynki. Józek i Franek przez
całe dzieciństwo dokuczali Kryśce, która krzywo chodziła, była płaska jak deska do matury
i na dodatek ciągle siedziała w domu, gdzie albo
czytała, albo rzępoliła na pianinie, do czego
zmuszała ją matka. Sophie miała w ogóle mocno
przerąbane w domu – matka pokładała w niej
wszystkie swoje niespełnione nadzieje, którym
średnio zdolna córka nie za bardzo mogła sprostać,
więc gdy tylko nadarzyła się okazja, wyszła za mąż
za sporo od siebie starszego mężczyznę, którego poznała
podczas wakacyjnej pracy w kawiarni i wyjechała z nim do Stanów Zjednoczonych. Całe
miasto trzęsło się od plotek o jej wielkiej karierze za oceanem i luksusach, które zapewniał jej
nowo poślubiony mąż milioner. Prawda była trochę inna, czego jednak nikt nigdy nie zweryfikował. Gdy więc Sophie pojawiła się w mieście, wywołała niemałą sensację wśród dawnych
znajomych. Lata dodały jej tylko uroku – zniknęły warkoczyki, zez i wystające zęby. Pojawił
się za to sznur pereł, bez którego nie ruszała się nawet po bułki, eleganckie kwieciste sukienki
i buty na obcasach.
Po tylu latach niezmąconej wielkiej przyjaźni pomiędzy Józkiem i Frankiem to właśnie
Sophie miała w niej najwięcej namieszać. Panowie niemal zapomnieli, że nie mają już osiemnastu lat i zaczęli ze sobą rywalizować zupełnie bez umiaru. Obaj zasypywali Sophie kwiatami,
prezentami, czekoladkami. Obaj spłukiwali się dla niej niemal doszczętnie, żeby zwróciła na nich
uwagę. Sophie bardzo to odpowiadało. Nigdy nie odmawiała prezentów, czasem specjalnie napuszczała na siebie Józka i Franka i doprowadzała do spotkań w jej apartamencie, które zawsze
bardzo burzliwie się kończyły. Panowie poza obrzucaniem się inwektywami przy każdej okazji
całkowicie zaprzestali jakichkolwiek przyjaznych spotkań. Jednemu i drugiemu było trochę
łyso bez wspólnych wyjazdów na ryby, do lasu i grania w szachy, ale obaj byli zbyt dumni, żeby
odpuścić. Gdy sytuacja była już całkiem nie do zniesienia, Franek, któremu nigdy nie układało
się w życiu osobistym, postanowił, że całkowicie rozwikła sprawę – i oświadczy się Sophie.
Ona, co prawda, nie była za bardzo zakochana ani w jednym, ani w drugim, ale rzeczywistość
była taka, że jej nieżyjący mąż nigdy nie był milionerem. Właściwie to nie był nawet średnio bogaty,
ale za to miał smykałkę do lewych interesów i przyciągania kłopotów, więc całe życie męczyli
się z kolejnymi długami, w jakie popadali, a Sophie nie przyjechała do miasta z sentymentu, ale
dlatego, że po śmierci męża wyprzedała wszystko, co miała, żeby opłacić resztki długów, i przyjechała do kraju z garstką pieniędzy, które miały jej tylko zapewnić przetrwanie na kilka miesięcy.
Zamiast wynająć małe mieszkanko, wynajęła apartament – żeby sprawiać pozory takiej, za jaką
ją wszyscy mieli i szybko złapać nowego męża, który zapewniłby jej spokojne życie.
Franek mocno się zdziwił, gdy nieumówiony zapukał do drzwi Sophie i zastał w środku
Stefana, właściciela fabryki guzików. Na dodatek Stefan był tylko w spodenkach, a Sophie
w szlafroku. Frankowe serce pękło, a wszystkie nadzieje na ułożenie sobie życia u boku Sophie
prysły. Szybko pojechał do Józka, by zalewając się łzami, opowiedzieć mu o swoim odkryciu.
Józek powzdychał trochę – ale pokazał mu inne swoje odkrycia. Znalazł w internecie trochę
informacji o życiu Sophie, to znaczy Kryśki. Znalazł artykuł o przestępstwach gospodarczych
jej nieżyjącego męża, o długach, o wyrokach... A informacja o tym, że Sophie zostawiła ich obu
dla Stefana od guzików, jeszcze bardziej go rozśmieszyła. Józek powiedział też Frankowi to,
o czym plotkowało całe miasto w ostatnich tygodniach, a co jemu zupełnie umknęło – Stefan
właśnie się rozwodził, a jego żona tak pokierowała sprawami, że został niemalże w samych
gatkach, w których widział go Franek. To znaczy niezupełnie – został mu jeszcze kabriolet,
którym musiał tak zaimponować Sophie.
Ślub Sophie i Stefana odbył się bardzo szybko – oboje ewidentnie liczyli, że dzięki niemu
nieźle się wzbogacą, a tamten weekend Józek i Franek spędzili wreszcie razem na rybach.
l

Na prostej i zakrętach

Droga donikąd
Futbolowa rywalizacja w naszej ekstraklasie dobiega końca. Mistrzem Polski prawdopodobnie zostanie Legia Warszawa, która wygrała ważny mecz z Lechem Poznań. Będzie to podwójny
sukces warszawskiej drużyny, która wcześniej zdobyła Puchar Polski.
Przed nami jednak kolejny sprawdzian naszej reprezentacji – mam na myśli mecz eliminacyjny
do mistrzostw świata w 2014 r. w Brazylii z zespołem Mołdawii w stolicy tego kraju Kiszyniowie
7 czerwca br. Trener Waldemar Fornalik postanowił przed tym spotkaniem „rozgrzać” swoją
drużynę i zakontraktował spotkanie z reprezentacją Liechtensteinu 4 czerwca br. Nie wiem, kto
wpadł na pomysł, by grać właśnie z tym zespołem. Był to pomysł raczej śmieszny. Przecież drużyna Liechtensteinu plasuje się na najniższej półce europejskiej rywalizacji i jest jedynie w stanie
nawiązać w miarę wyrównaną walkę z zespołami San Marino i Andory. „Rozgrzewka” z taką drużyną wniesie niewiele pozytywnego pod względem szkoleniowym i taktycznym do przygotowań
do spotkania z Mołdawią. Przypomnijmy, że wcześniej, przed ważnymi meczami eliminacyjnymi,
nasza reprezentacja grała z podobnym przeciwnikiem, a mianowicie z zespołem Andory. Potem
był nieudany występ w meczu z Ukrainą na warszawskim Stadionie Narodowym.
Przed meczem z Mołdawią trenerowi Waldemarowi Fornalikowi nie jest do śmiechu,
nazbierało się bowiem trochę niedomówień, których trener nie potrafił wyjaśnić. Nie potrafił
albo nie chciał. Z gry w reprezentacji zrezygnował Obraniak, którego trener podobno nie lubi.
Przypomnijmy, że w meczu z Ukrainą trener sięgnął po Radosława Majewskiego, który był
najsłabszym punktem polskiej drużyny. Trzeba powiedzieć, że w meczu z Ukrainą Waldemar
Fornalik trochę przekombinował w ustawieniu składu. Wstawił do tzw. drugiej linii zawodników, którzy zawiedli (był jeszcze Łukasik). Teraz Majewski i Łukasik nie znaleźli się nawet
w szerokiej kadrze na mecz z Mołdawią – i słusznie. Błąd trenera kosztował nas jednak stratę
trzech punktów w meczu z Ukrainą.
Teraz Waldemar Fornalik walczy o swój byt jako selekcjonera kadry. Tylko zwycięstwo
może przedłużyć sprawowanie tej funkcji. Trzeba wszak mieć świadomość, że nic to nie da
naszej reprezentacji, pozostanie nam bowiem jedynie iluzoryczna szansa na awans do puli
finałowej mistrzostw świata. O pierwszym miejscu w grupie można tylko pomarzyć. Drugie
miejsce daje prawo do gry w barażach. Trudno jednak będzie się na tym miejscu uplasować.
Nawet wygrane z Mołdawią i San Marino go nie gwarantują.
Jestem sympatykiem sportu i życzę sukcesów naszym sportowcom. Futbolistom również.
Zdaję sobie jednak sprawę, że te życzenia są na wyrost. Po prostu nasz krajowy futbol jest
wyjątkowo kiepski, a zawodnicy grający w zagranicznych drużynach jak dotąd nie spełniają
pokładanych w nich nadziei.
Kiedy Waldemar Fornalik obejmował stanowisko trenera reprezentacji, myślałem, że coś
pozytywnego zacznie się dziać. Niestety, niczego takiego się nie doczekałem. Wydaje mi się,
że cała praca z reprezentacją przerasta Waldemara Fornalika. Trener się miota, gubi po drodze
konsekwencję, która miała odróżniać go od poprzedników. Przejął ekipę od poprzedników
i czyni niemal to samo co oni. Inaczej mówiąc – niczego nowego i pozytywnego nie wnosi. Takie
próby montowania reprezentacji, jakie czynił Franciszek Smuda, a teraz Waldemar Fornalik,
prowadzą w ślepy zaułek. Są to próby doraźnego ratowania reprezentacji, które nie przynoszą
pozytywnych efektów. Uważam, że doraźne kombinowanie przy montowaniu drużyny nie
wpłynie na poprawę gry naszej reprezentacji oraz naszej opinii w futbolowym świecie. Należy
odważniej i bardziej perspektywicznie podejść do tworzenia przyzwoitego reprezentacyjnego
zespołu – nie podniecać się meczami eliminacyjnymi do mistrzostw świata, ale skoncentrować
się na tworzeniu drużyny z myślą o mistrzostwach Europy w roku 2016.
Na koniec bieżącego sezonu futbolowego działacze zafundowali nam reformę rozgrywek
w ekstraklasie. W poprzednim felietonie napisałem, że jest to propozycja bzdurna, która niczego dobrego nie wniesie do krajowego futbolu. Pomysł wyszedł z kierownictwa Ekstraklasy
SA. Głównymi twórcami tej reformy są szefowie spółki Bogusław Biszof, Marcin Animucki
i Maciej Wandzel. Za pomysłem tej reformy wcale nie stoi dobro krajowego futbolu. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że chodzi głównie o kasę, w tym także dla szefostwa Ekstraklasy SA.
Zarząd PZPN ugiął się pod naciskiem szefów Ekstraklasy SA. W efekcie w nowym sezonie (rozpocznie się w trzeci weekend lipca br.) drużyny ekstraklasy rozegrają 30 meczów
w sezonie zasadniczym. Potem zostanie jeszcze rozegranych 7 kolejek w grupie mistrzowskiej
i spadkowej. Przed dodatkowymi meczami wszystkim zespołom odejmie się połowę dorobku
punktowego. Jest to, moim zdaniem, wyjątkowy dziwoląg, nieznany w innych szanujących się
federacjach futbolowych.
Decyzja zarządu PZPN nie była jednomyślna. Od głosu wstrzymał się przedstawiciel Dolnego Śląska Andrzej Padewski. Przeciwko reformie głosowali Kazimierz Greń z Podkarpacia oraz
wiceprezes PZPN do spraw szkoleniowych Roman Kosecki. Warto przytoczyć słowa Romana
Koseckiego. Powiedział on m.in., że gmatwanie systemu rozgrywek jest szkodliwe z wielu względów.
Dlaczego mamy się wzorować na Szkocji czy Belgii, a nie na Hiszpanii, Anglii czy Niemczech? Nie
rozumiem, dlaczego komuś zależy na szkodzeniu krajowemu futbolowi. W polskiej ekstraklasie
winno grać 18 drużyn, tyle samo w I lidze oraz w jednej grupie II ligi. Bez żadnych faz grupowych
i dzielenia punktów. W pełni zgadzam się ze słowami Romana Koseckiego.
Nowy system rozgrywek w ekstraklasie zaszkodzi krajowemu futbolowi. Odczują to w pierwszej kolejności kluby, w których trenerzy będą mieć mniej czasu na szkolenie zawodników. Ba,
trener reprezentacji również będzie miał mniej okazji, by pracować z powołanymi do kadry
zawodnikami. Trzeba przyznać, że jest to nierozsądna reforma i dziwię się, że przystał na nią
prezes Zbigniew Boniek, który przecież mówił, że wyprostuje wiele spraw, co przyczyni się
do podniesienia poziomu krajowego futbolu, poziomu szkolenia w klubach, a szczególnie
młodzieży. Na razie są to tylko słowa. Konkretnych czynów nie widać.
Zabawa w takie reformowanie rozgrywek szkodzi naszemu futbolowi. Trudno mi zrozumieć, dlaczego członkowie zarządu PZPN ulegają ludziom, którzy dbają o swoje korzyści, a nie
o dobro polskiej piłki nożnej. Powiem krótko – jest to droga donikąd.
Mam nadzieję, że jednak wróci się do jasnego systemu rozgrywek, takiego jak w szanujących
się federacjach, o czym mówił m.in. wiceprezes do spraw szkoleniowych PZPN Roman Kosecki.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Do końca 2013 roku na całym świecie
pracy nie będą miały ponad 73 mln osób
w wieku 15–29 lat – wynika z raportu
Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Bezrobocie w tej grupie osiągnęło najwyższy wynik od dwóch dekad. W całej Europie
od kilku lat rośnie liczba kontraktów tymczasowych i pracy na pół etatu. Ten stan spowodowany jest przez kryzys, którego wynikiem
jest niewielki wzrost gospodarczy, a ten z kolei nie pozwala na tworzenie nowych miejsc
pracy. W najgorszej sytuacji są ludzie słabo
wykształceni, dlatego ważne jest, aby wprowadzać środki, które będą wspomagały młodych,
np. staże, propagowanie przedsiębiorczości
oraz tworzenie warunków, dzięki którym będą
mogły się rozwijać małe firmy.
Polacy nie są zbyt chętni, aby daleko dojeżdżać do pracy – wynika z badań Work
Service. Jeśli odległość ma być większa niż
50 km, wolą wyjechać za granicę. Większość
kobiet akceptuje dojazdy do pracy do 15 km,
natomiast mężczyźni są bardziej elastyczni
i aż 11 proc. z nich jest gotowych dojeżdżać
codziennie ponad 100 km. Jeśli chodzi o gotowość do wyjazdu za granicę, to aż 36 proc.
mężczyzn (w 2012 r. – 15 proc.) oraz 10 proc.
kobiet (w 2012 r. – 7 proc.) jest gotowych pojechać do pracy do innego kraju. Wyjazd za granicę do pracy zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, które chętniej podejmują mężczyźni.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praktyka najlepszą lekcją”.
Nagrodę wylosowała: Marta Minkiel z Rybnika.

Piwo przez wieki

W połowie maja portal Wirtualna Polska opublikował dane firmy Nielsen zajmującej się
badaniami rynkowymi, które – choć mają
charakter głównie informacyjny – dostarczają
nam sporo wiedzy na temat kultury piwnej w
Polsce. Dane te pochodzą z marca bieżącego
roku, obejmują okres dwunastu miesięcy i dotyczą sprzedaży piw w handlu detalicznym,
bez gastronomii.

Archiwum

Możemy się z nich dowiedzieć, że statystycznie rzecz biorąc, Polak wypija rocznie
93 litry piwa, co oznacza, że pod względem
spożycia złocistego trunku jesteśmy w ścisłej
europejskiej czołówce. Jest się więc z czego
cieszyć, tym bardziej że zaczynamy coraz
bardziej doceniać także piwa niszowe, produkowane przez niewielkie browary, oraz dostrzegać, że spożywanie alkoholu powinno iść
w parze z kulturą.
Jak można się było spodziewać, mając
na uwadze badania z lat ubiegłych, najchętniej sięgamy po piwa typu lager. Dla

niewtajemniczonych wyjaśnijmy, że lagery
są piwami dolnej fermentacji (różnią się zatem od piw górnej fermentacji, takich jak
pszeniczne czy ale), które charakteryzują
się użyciem w ich produkcji drożdży dolnej
fermentacji oraz niską temperaturą leżakowania. Nawet jeśli brzmi to enigmatycznie,
możemy być przekonani, że większość piw,
które na co dzień spożywamy, to legery – jest
to bowiem najpopularniejszy gatunek piwa
na świecie.
Najbardziej interesująco prezentuje się
jednak ta część badań, która dostarcza nam
szczegółowej wiedzy o tym, po które konkretnie
polskie piwa sięgamy najchętniej. Oto pierwsza
dziesiątka: 1. Tyskie, 2. Żubr, 3. Tatra, 4. Harnaś, 5. Warka Jasne Pełne, 6. Żywiec, 7. Lech
Premium, 8. Kasztelan, 9. Okocim, 10. Wojak.
Podejrzewam, że dla wielu Czytelników
taki kształt listy dziesięciu najpopularniejszych piw w Polsce może stanowić zaskoczenie. Nie będę ukrywał, że także mnie zdziwiło
odległe, bo dopiero 6. miejsce Żywca, czyli
najbardziej znanego za granicą rodzimego
piwa, w tym zestawieniu. Kryzys ekonomiczny
robi jednak swoje. Żywiec do najtańszych nie
należy, a jak możemy wnosić po 4. pozycji
Harnasia, sięgamy obecnie po zdecydowanie
tańsze piwa – stąd tak odległe miejsce najpopularniejszego jeszcze w 2010 r. Żywca.
Tyskie było bez wątpienia pewniakiem
do korony. Sztandarowy produkt Kompanii
Piwowarskiej, czyli największej firmy browarniczej na naszym rynku, jest konkurencyjny

Archiwum

Jakie piwa piją Polacy?

nie tylko ze względu na przystępną cenę –
Tyskie to marka, na której można polegać,
chcąc się cieszyć smakiem prawdziwego
piwa, nawet jeśli jest to trunek pasteryzowany
i przeznaczony dla masowego odbiorcy. Jego
roczna sprzedaż wynosi obecnie 5 milionów
hektolitrów.
Ciekawostką, na którą warto na koniec
zwrócić uwagę, jest 8. miejsce Kasztelana, czyli
piwa, które jeszcze wcale nie tak dawno było
produktem regionalnym, dystrybuowanym
jedynie na terenie północnego Mazowsza.
Obecnie Kasztelan jest produkowany przez
firmę Carlsberg Polska, której za sprawą
intensywnej kampanii reklamowej i dobrej
dystrybucji udało się go wykreować na markę
ogólnopolską. Na uwagę zasługuje również
fakt, że jest to piwo niepasteryzowane, choć
malkontenci mogą kręcić nosem, twierdząc,
że jego naturalność jest bardzo wątpliwa
ze względu na proces filtracji, któremu jest
poddawane. Na szczęście są jeszcze browary
niszowe…
Maciej Rzepecki

W Polsce najwięcej zarabiają osoby
z tytułem magistra inżyniera. Mediana
ich wynagrodzeń całkowitych kształtuje się na poziomie 5400 zł. W 2012
roku płaca absolwentów, którzy ukończyli
studia z tytułem magistra inżyniera, wynosiła
3000 zł brutto. O 500 zł mniej otrzymywali
pracownicy posiadający wykształcenie wyższe
licencjackie lub inżynierskie oraz magisterskie.
Osoby z wykształceniem średnim, których staż
pracy w 2012 roku nie przekroczył jednego
roku, zarabiały 1960 zł, natomiast osoby po zasadniczych szkołach zawodowych w swojej
pierwszej pracy otrzymywały wynagrodzenie
w wysokości 1800 zł brutto.
16 tysiącom osób wstrzymano wypłatę zasiłku chorobowego. W pierwszych
trzech miesiącach roku lekarze orzecznicy
przeprowadzili badania prawie 130 tysięcy
osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Sprawdzali prawidłowość orzekania
o czasowej niezdolności do pracy i wydali
ponad 16 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych na łączną liczbę 82,1 tys. dni. Kwota wstrzymanych
w ten sposób zasiłków chorobowych wyniosła
ok. 4,6 mln zł.
d w u t y g o dn i k
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Pani komisarz! – to naprawdę ostatnie chwile na przebudzenie

Polska kontra Komisja Europejska
– obustronne niezrozumienie
Connie Hedegaard, komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu
Komisji Europejskiej, powtarza jak mantrę, że w Polsce, jak
w żadnym innym kraju Unii Europejskiej, zachodzi konieczność inwestowania w odnawialne źródła energii. W tej materii
rzeczywiście jesteśmy daleko z tyłu, ale – z drugiej strony –
tylko my jesteśmy nadal niezależni energetycznie.

W jednym z ostatnich wywiadów pani komisarz sugeruje,
co powinniśmy w Polsce zrobić, by żyło się lepiej. Nowy miks
energetyczny, który uwzględni wszystkie źródła energii odnawialnej, zapewni Polakom spokojną przyszłość. Będzie on gwarancją
stabilnego rozwoju i zapewni nam sukces. Zdaniem Pani Hedegaard do szczęścia nie potrzebujemy węgla czy gazu z łupków
– wystarczy łagodnie przeprowadzić transformację w kierunku
znacznie zwiększonego udziału OZE (nawet do 45 proc.).
Ciekawie się tego słucha, zwłaszcza że pani komisarz
stwierdza, że zakończony kompletną klapą szczyt klimatyczny
w Kopenhadze był tak naprawdę wielkim sukcesem. Wiele
krajów „zobowiązało” się ograniczyć emisje o 17 proc. w porównaniu do roku 2005, a to zobowiązanie gwarancją jest i basta!
Niestety kolejne zdanie na temat permanentnego dopłacania do polskiego górnictwa (ani słowa o dotowaniu energii
odnawialnej w UE) doprowadziło mnie już do złości. Pani
komisarz z jednej strony twierdzi, że w Polsce, tak jak w innych
rekl a m a

krajach unijnych, paliwa kopalne, w tym węgiel, są i jeszcze
długo będą stosowane. Z drugiej jednak strony uważa, że węgiel
jest pośrednio dofinansowywany z budżetu państwa.
Pani komisarz stwierdza, że wzrost importu węgla z Rosji
i innych krajów w latach 2006–2010 jest niepodważalnym dowodem na to, że musimy zasypać kopalnie i zamknąć elektrownie.
Wtedy nie będziemy musieli importować węgla z Rosji, a tym
samym nie będziemy wspierać rosyjskiego budżetu. Podobnie

będzie z gazem. Jeśli wszystko pozamykamy, to nie będziemy
nic importować i pokażemy Rosjanom gest Kozakiewicza…
Nie mogę uwierzyć, że jedna z najbardziej decyzyjnych
osób w Komisji Europejskiej uważa, że biedna UE dzięki nowym technologiom sama się wyżywi. W miejscu kopalń, hut
i zakładów przemysłowych postawimy wiatraki i panele fotowoltaiczne. Wszyscy pracować będziemy w zakładach eksportujących na cały świat nowoczesne technologie, a po pracy
rozłożymy się na wszechobecnej zielonej trawce.
Pani komisarz! – to naprawdę ostatnie chwile
na przebudzenie.
Dziś Unia Europejska jest w 60 proc. zależna od importu
ropy i gazu. W najbliższych latach ta zależność może wzrosnąć
nawet do 80 proc. Uniezależnienie się od innych powinno
stanowić dla Europy główny cel – niezależnie od tego, czy
walczymy ze zmianami klimatycznymi, czy nie.
My, Polacy, zdajemy sobie sprawę, że w Polsce mamy
jeszcze dużo do zrobienia w kwestii efektywności energetycznej, dywersyfikacji źródeł energii, budowy interkonektorów
oraz potrzebnej infrastruktury przesyłowej i będziemy wykorzystywać w tym celu najlepsze technologie. Tylko proszę
pozwolić nam to realizować na już uzgodnionych i przyjętych
warunkach.
Bogdan Marcinkiewicz, europoseł

