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KHW SA: – Jeżeli nie będziemy
dbać o wynik finansowy
firmy i o majątek
pod ziemią,
zabraknie nam
pieniędzy.
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N umerze

Trzeba się dogadać
nOWY gÓRNIK

Archiwum

Debata nad CCS
w Parlamencie
Europejskim

Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają prace nad przygotowanym przez Komisję Europejską
Komunikatem ws. przyszłości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie.
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FASING SA. Potrzeby współczesnego górnictwa wyprzedzają
normy techniczne. Tak jest też
w przypadku łańcuchów płaskich.
Fasing zminiaturyzował łańcuchy i uczynił je jeszcze wytrzymalszymi – z oczekiwaną i wymaganą
trwałością eksploatacyjną.


Archiwum Fasing SA/J. PiLszak

Mamy 100 lat
i dlatego stawiamy
na innowacje
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Materiały Prasowe

Frankfurt 2013:
Gdzie ten kryzys?

Tadeusz Demel: – Uważam, że czekanie na zapaść nie ma sensu. Zachęcam, żeby uwierzyć zarządom
firm, kiedy ostrzegają, że może być katastrofa, i kiedy proponują rozwiązania służące poprawie sytuacji.
Zarządy zaś powinny wykazać się darem przekonywania do swoich racji.
Informacje motoryzacyjne
strona 9
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Pięścią w stół

Europa kamerdynerów to utopia
Międzyzwiązkowy Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, organizator Ogólnopolskich Dni Protestu
przeciwko społeczno-gospodarczej polityce rządu,
ma powody do dumy. Udało się zorganizować w Warszawie wzorową akcję, w czasie której przez kilka dni
robotnicy manifestowali swoje niezadowolenie. Trzy
największe centrale związkowe udowodniły, że nie
można lekceważyć społeczeństwa.

K

ilkudniowe manifestacje odbyły się w atmosferze
porządku, perfekcyjnej organizacji i samodyscypliny. Ekipy dziennikarzy nastawiły się na relacjonowanie burd. Okazało się, że muszą relacjonować
sprawnie przeprowadzony protest. Dla mnie Ogólnopolskie Dni Protestu są dowodem, że razem potrafimy
zmusić rządzących do wsłuchania się w głos wyborców.
Centrale związkowe udowodniły, że potrafią zorganizować nie tylko protest – potrafią także zorganizować
debatę o przyszłości kraju. Niestety, z mediów nie mogliśmy się dowiedzieć o tej debacie. Dziennikarze i operatorzy kamer czekali na zadymy. Nie czekali na głos
w ogólnopolskiej debacie. Uważam, że to niewybaczalna
manipulacja mediów. Przecież w czasie debat przedstawiciele związków zawodowych i zaproszeni eksperci
mówili o tym, że bez dobrej dostępnej infrastruktury,
wysokiego poziomu kapitału ludzkiego, bez innowacyjności i dostępności taniej energii nie będziemy w stanie
konkurować na rynku globalnym. Mowa była o tym,
że o warunki konkurencyjności musi dbać państwo,
pracodawcy i właściciele firm. Po raz kolejny mówiliśmy, że gospodarka oparta tylko na usługach to mit.
Mówił o tym w czasie debaty o przemyśle Stephane
Portet, francuski profesor nauk ekonomicznych, doktor
socjologii i dyrektor firmy S.Partner. Trudno podejrzewać poważnego profesora, że opowiada bzdury. Jednak
kiedy przedstawiciele związków od lat upominają się
o sensowną politykę przemysłową, od razu przykleja
się im łatkę zacofańców. Zdaniem najpopularniejszych
polityków ekipy rządzącej powinniśmy koncentrować
się na usługach. Kult usług ogarnął swego czasu całą
Unię Europejską. Dopiero niedawno w grupie bardziej
rozgarniętych eurokratów pojawiło się hasło reindustrializacji Europy. Mówiąc normalnym językiem, chodzi
o odbudowę przemysłu europejskiego. Po wielu latach

Tadeusz
Motowidło
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Centrale
związkowe
udowodniły,
że potrafią
zorganizować
nie tylko protest
– potrafią także
zorganizować
debatę
o przyszłości kraju.

okazało się, że można przerobić wiele krajów z potężnym
przemysłem na kraje kamerdynerów specjalizujących się
w konkretnych usługach, ale kraje kamerdynerów tracą
na znaczeniu, a ludzie żyją coraz biedniej. Okazało się,
że aby się rozwijać, trzeba produkować, wydobywać,
wytapiać. Potrzebne są fabryki, huty, kopalnie. Ludzie
muszą wytwarzać coś konkretnego, żeby było ich stać
na kupowanie usług. Na samych kamerdynerach nie
zbuduje się dobrobytu, bo ktoś musi najpierw zarobić
pieniądze, żeby potem płacić za usługi. Pisałem o tym
kilka razy na łamach Nowego Górnika przy okazji sporów o pakiet klimatyczny, który spowoduje, że przemysł
energochłonny wyemigruje z Europy. Nie wyemigruje
z powodu wyłącznie drogiej energii. Wyemigruje dlatego,
że jakaś grupa ideologów wymyśliła, że nasza gospodarka
ma się rozwijać, ale z kominów fabryk, hut i elektrowni
nie może ulatniać się dwutlenek węgla.
Dlaczego tak dużo uwagi poświęcam przemysłowi
przy okazji dni protestu związków? Powód jest prosty
– jeśli rząd będzie kontynuował obecną politykę, nie
ma szans na wzrost gospodarczy większy niż około
2 proc. To nie są moje szacunki. To szacunki ekonomistów. Jeśli będziemy mieć tak mały wzrost gospodarczy, nie będzie malało bezrobocie, nie będzie rosła
płaca realna, nie będzie odczuwalnego wzrostu płacy
minimalnej. Kluczem do rozwoju jest przemysł, który
nie ma wsparcia ze strony rządu. Wsparcie polegające
na ograniczaniu praw pracowniczych, przykręcaniu śruby i duszeniu płac przypomina okradanie biednych, żeby
dać bogatym. To zły pomysł. Podobno kryzys zmienił
myślenie. Niestety, nie zmienił myślenia naszych polityków. W najtrudniejszym czasie najbardziej rozwinięte
państwa wspierały swoje firmy – u nas panowało uwielbienie dla niewidzialnej ręki rynku. Gdyby nie miliardy
euro corocznie wpompowywane w naszą gospodarkę
z funduszy europejskich Polska już dawno by splajtowała. Mamy mannę z nieba i ledwie przędziemy. Polityka społeczna ograniczyła się do zabierania. Właśnie
przeciwko temu protestowały związki. W poprzednim
numerze Nowego Górnika pisałem, że nie związki zawodowe są problemem, ale partie polityczne, politycy, pracodawcy i właściciele firm, którzy nie nadążają
za światem. Powtarzam to jeszcze raz.
l

Kij w mrowisko

Węgiel nie zginie. A ludzie?
W dyskusjach o przyszłości polskiego górnictwa znów
wraca pytanie: zamykać nierentowne kopalnie czy nie
zamykać? Uważam, że właściwsze byłoby pytanie: co
zrobić, aby polskie górnictwo było konkurencyjne w
czasie spowolnienia gospodarki czy dekoniunktury
na rynku węgla? Odpowiedź już wiele razy padała.

T

rzeba poprawić efektywność i ograniczyć koszty.
Ma temu służyć zmiana organizacji pracy, lepsze
wykorzystanie maszyn, lepsze wykorzystanie
czasu pracy. Zastanawiam się jednak, dlaczego tak
trudno wprowadzić w polskich kopalniach tak oczywiste rozwiązania. Otóż okazuje się, że w wielu przypadkach nie pozwala na to prawo. Obowiązujące układy
pracy w spółkach węglowych pęcznieją od zapisów,
które wykluczają poprawę efektywności. Ze zdziwieniem dowiedziałem się, że niektóre brygady górnicze
pracują efektywnie w ciągu zmiany jakieś 2,5 godziny.
Sprzęt wart miliardy złotych pracuje w każdej
ze śląskich spółek węglowych w ciągu doby jakieś
10 godzin. Takiego interesu nie da się utrzymać
na dłuższą metę. To musi skończyć się katastrofą.
Od dłuższego czasu obserwuję, jak zarząd Jastrzębskiej

henryk
siedlaczek
poseł RP

Węgiel nie zginie.
A ludzie? Mogą
sporo stracić.

Spółki Węglowej próbuje przekonać związki zawodowe
do zmian w organizacji pracy. To wygląda jak robota
Syzyfa. Za każdym razem, kiedy kompromis wydaje się
bliski, wszystko szlag trafia, bo okazuje się, ze związki
zawodowe wycofują się z rozmów na ten temat. Ponieważ wiele razy chwaliłem Jastrzębską Spółkę Węglową
za umiejętność zawierania kompromisu, mam nadzieję,
że i tym razem, w czasie węglowego zastoju, zwycięży instynkt samozachowawczy. Podzielam pogląd
tych analityków, którzy uważają, że polskie górnictwo
ma przyszłość. Przyszłość ma także węgiel. Bardzo
aktualne jest jednak pytanie, jakie firmy będą wydobywać polski węgiel w przyszłości i w jakich firmach
będą pracować górnicy? Nawet upadek największych
polskich firm górniczych nie oznacza upadku górnictwa. W miejsce firm, które padły, powstaną inne firmy.
Jeżeli opór przed zmianami ma do tego doprowadzić,
to przestrzegam, że zwykle w nowych firmach prawa
pracownicze są mniejsze niż w starych państwowych
zakładach. Dobra przyszłość węgla wcale nie musi
oznaczać dobrej przyszłości załóg górniczych. Węgiel
nie zginie. A ludzie? Mogą sporo stracić.
l

Komentuje Paweł Kołodziej
przewodniczący FZZG JSW SA

Będą zyski,
będą nas kochać

R

ozpoczęliśmy prace związane z udostępnieniem
nowego złoża węgla koksowego Pawłowice 1.
Kopalnia Pniówek ma perspektywy na najbliższych
38 lat. To złoże i kilka innych, które będziemy mogli
eksploatować, pozwalają nam na planowanie przyszłości
na jakieś 40 lat. W kalendarzu wygląda to optymistycznie.
W praktyce jest gorzej. Koncesję na wydobywanie
węgla ze złoża Pawłowice 1 kopalnia Pniówek uzyskała
w czerwcu 2012 roku. Potrzeba było sześciu lat
od rozpoczęcia działań formalno-prawnych zmierzających
do jej uzyskania, aby w końcu zapadła ostateczna
decyzja. Tak długi termin nie wynikał z opieszałości spółki.
To skutek zmagań formalno-prawnych z władzami gmin.
Martwi mnie niechętny stosunek do górnictwa, który
szkodzi nie tylko naszej firmie, ale szkodzi całej branży
górniczej.

W

ciąż zastanawiam się, jak władze różnego szczebla
wyobrażają sobie rozwój gospodarczy Polski
w sytuacji, gdy uzyskanie dodatkowej koncesji dla
istniejącej już kopalni wymaga tyle czasu. Dotychczasowy
obyczaj kłóci się z tym, co na targach górniczych
w Katowicach powiedział premier. Ku zaskoczeniu,
nie tylko mojemu, zaczął on bowiem wychwalać
górnictwo i węgiel. Powiedział między innymi, że Polska
będzie stawiać na węgiel i inwestować w przemysł
wydobywczy. Odniósł się również do kwestii związanych
z odnawialnymi źródłami energii oraz polityki
klimatycznej. – Szanujemy cele ekologiczne, ale będziemy
inwestować w przemysł i wydobycie węgla, jednocześnie
ograniczając emisję CO2 przy pomocy nowoczesnych
technologii – podkreślił, dodając, że odnawialne źródła
energii, bardzo potrzebne uzupełnienie dla polskiej
energii, będą limitowane na tyle, na ile jest to możliwe
w Europie. – Chcemy mieć OZE, ale dla nas kluczowe
nadal będą węgiel kamienny, brunatny, a w nieodległej
przyszłości gaz łupkowy. To przyszłość polskiej
energetyki – zaznaczył. Szef rządu zwrócił także uwagę,
że niepodległość energetyczna jest podstawowym
zadaniem każdego rządu i wymaga nie tylko
dywersyfikacji źródeł energii, ale także maksymalnego
wykorzystania własnych zasobów. – Do tego potrzebny
jest przemysł wydobywczy i produkcja maszyn górniczych
– podsumował polski premier.

J

eżeli dobrze zrozumiałem, to rząd zauważył,
że dotychczasowe sekowanie węgla nie ma sensu. Mam
nadzieję, że nie było to jakieś przejęzyczenie wynikające
z tego, że premier znalazł się między wielkimi maszynami
górniczymi i na chwilę uległ ich magii. Jeżeli nie była
to tylko chwilowa fascynacja, należałoby oczekiwać
jakiegoś konkretnego gestu. Na razie w górnictwie jest
bryndza. Znów ożyła dyskusja o zamykaniu kopalń.
W Kompanii Węglowej, po niespodziewanym tąpnięciu
personalnym, trwa alokacja górników. Energetycy
upominają się o kolejną obniżkę cen węgla. JSW
na razie jakoś sobie radzi z kryzysem, ale trzeci kwartał
pewnie będzie na minusie. Na rynku stalowym trwa
zastój. Jesteśmy ofiarami ogólnoeuropejskiej walki
z węglem i górnictwem. Niestety, jesteśmy skazani
na siebie, mimo słów otuchy Donalda Tuska. Dlatego
informacja o udostępnianiu złoża Pawłowice 1 jest dobrą
informacją. Myślę, że nie mamy innego wyjścia – trzeba
skoncentrować się na wydobyciu tego, co chcą kupować
odbiorcy. Zanim ruszą Pawłowice 1, musimy dostać się
do dobrego węgla tam, gdzie fedrujemy od lat. Obawiam
się, że miłość do górnictwa będzie bardzo biznesowa.
Będzie się kochać tych, którzy będą dawać spore zyski. l
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Zmiana na stanowiskach pracy, praca w sobotę dla chętnych, niedziela dla Boga i rodziny – proponuje Tadeusz Demel,
jeden ze współtwórców Katowickiego Holdingu Węglowego, dyrektor generalny górnictwa w początkowej fazie reform
Balcerowicza, były Generalny Dyrektor Wspólnoty Węgla Kamiennego.

XXNowy Górnik: Górnictwo może nie przetrwać obecnej zapaści. Co trzeba zrobić,
żeby kopalnie przeżyły?
T adeusz D emel :
Chciałby m z acz ąć
od sprostowania obiegowych informacji. Otóż
od wielu miesięcy czytam
w mediach, że energetycy
nie chcą kupować polskiego węgla, bo jest za drogi.
Otóż energetycy nie chcą kupować polskiego węgla złej jakości, który rzeczywiście jest
za drogi w porównaniu z węglem dobrej jakości.
Dobry węgiel nie leży na zwałach. Sprzedaż
dobrego węgla jest wciąż opłacalna. Ja od lat
przekonuję, że górnictwo musi wydobywać
węgiel, którego potrzebują energetycy. Niestety, wciąż zbyt często podejmowane są decyzje
o eksploatacji pokładów łatwych, ale dających
słabej jakości paliwo. My wciąż żywimy się magią wydobytych ton. Prawdziwa wartość węgla
dla energetyki jest mierzona w dżulach, a nie
w tonach. Energetycy płacą za energię. Kopalnie
też wydobywają energię zmagazynowaną w węglu. Im więcej wydobędą energii, tym więcej
zarobią. Nie może być tak, że wysiłek ludzi jest
marnowany na dłubanie skały z małą zawartością węgla. Rozumiem sytuacje, kiedy trzeba
wybrać gorszy węgiel, żeby dostać się do lepszego. Nie rozumiem jednak sytuacji, w której
świadomie i z premedytacją wybiera się węgiel
słaby, chociaż można byłoby wybierać lepszy.

Uważam, że czekanie
na zapaść nie ma sensu.
Zachęcam, żeby uwierzyć
zarządom firm, kiedy
ostrzegają, że może być
katastrofa, i kiedy proponują
rozwiązania służące poprawie
sytuacji. Zarządy zaś
powinny wykazać się darem
przekonywania do swoich
racji.
XXLepszy węgiel bardzo często zalega
głęboko, warunki eksploatacji są trudne
i niebezpieczne.
– Nie ma łatwych pokładów z bardzo
dobrym węglem. Mamy wyszkoloną kadrę,
mamy odpowiednie maszyny i technologie,
żeby wydobywać dobry węgiel.
XXMamy też złą organizację pracy, przez
którą wydobycie w łatwych i trudnych pokładach jest zbyt drogie.
– Organizację pracy zawsze można
zmienić.
XXNa przykład na sześciodniowy albo na-

wet siedmiodniowy tydzień pracy. Kopalnia
Silesia może fedrować nawet przez siedem
dni w tygodniu. Właściciel kopalni inwestuje w nią i twierdzi, że to się opłaca. Koszty
pracy stanowią tam poniżej 40 proc. kosztów stałych. To przynajmniej o 10 punktów
procentowych mniej niż w innych polskich
kopalniach.

archiwum KWK Murcki-Staszic

Żeby przeżyć, trzeba się dogadać
– Uważam, że niedziela powinna być dla
Boga i rodziny. Doświadczyłem czterobrygadowego systemu pracy. Pracowaliśmy na okrągło, czasem zdarzyła się wolna niedziela, ale
ludzie tego psychicznie nie wytrzymywali.
Uważam, że był to bardzo nieetyczny system
pracy. Byłem wtedy dyrektorem kopalni. Do tej
pory pamiętam załamanych górników, którym
sypały się rodziny, bo oni wciąż siedzieli pod
ziemią albo spali w domu. Nasze życie składało
się wówczas z roboty i snu – kierat nieludzki.
Cała Polska miała soboty i niedziele wolne,
a my w kopalni. W niedzielę żona z dziećmi
w domu, a górnik na dole w kopalni.
XXPowiedział pan jednak, że można zmienić
organizację pracy. Jak ją zmienić?
– Trzeba robić zmiany w ścianie w miejscu pracy od poniedziałku do piątku. Lepiej
dbać o sprzęt, szybko usuwać awarie, koncentrować siły na pokładach, w których jest dobry
węgiel. Tam, gdzie jest to potrzebne, pracować
w sobotę. Jednak powinno to być dobrowolne.
Pięciodniowy tydzień pracy (czterobrygadowy) to jest kapitalizm z ludzką twarzą.
XXTeraz też górnicy dobrowolnie pracują
w sobotę. Problem polega na tym, że płaca za sobotę jest tak wysoka, że kopalniom
to się nie opłaca.
– Trzeba się dogadać ze związkami. Należy ustalić nowe warunki pracy w dni wolne.
XXW tej sprawie związki nie chcą iść
na ustępstwa.
– Trzeba zacząć od ustalenia, w jakich
kopalniach warto wprowadzać dłuższy tydzień pracy. Uważam, że zarządy spółek
i związki muszą dojść do porozumienia w tej
sprawie. Myślę, że brak porozumienia i brak
współpracy między związkami a zarządami
jest groźniejszy dla polskiego górnictwa niż
dekoniunktura na rynku węgla.
XXWyobraża pan sobie, że związki zrezygnują z zapisów, dzięki którym górnicy
za pracę w tak zwane dni czerwone zarabiają więcej, niż to wynika z Kodeksu pracy?
– Wyobrażam to sobie. Czy pan sobie
wyobrażał, że związki zrezygnują z węgla emeryckiego? A przecież tak stało się w niektórych
kopalniach.
XX Silesia walczyła o życie i związki zgodziły
się na siedmiodniowy tydzień pracy. To oznacza, że widmo katastrofy skłania do kompromisu. Dobrobyt jest wrogiem górnictwa.
– Uważam, że czekanie na zapaść nie
ma sensu. Zachęcam, żeby uwierzyć zarządom
firm, kiedy ostrzegają, że może być katastrofa,
i kiedy proponują rozwiązania służące poprawie sytuacji. Zarządy zaś powinny wykazać się
darem przekonywania do swoich racji.
XXTo bardzo idealistyczny sposób widzenia świata.
– Oczywiście, można okopać się na swoich pozycjach. Jednak wtedy rzeczywiście górnictwo będzie musiało upaść, żeby z biegiem
czasu znów zyskać na znaczeniu. Żeby przeżyć,
trzeba się dogadać. Funkcjonuję w tej branży
od ponad 50 lat. Zaczynałem od łopaty. Mówię
to na podstawie własnych doświadczeń.
Rozmawiał: Sławomir Starzyński

Dobry węgiel nie leży na zwałach. Sprzedaż dobrego węgla jest wciąż opłacalna
reklama

4

w w w.now ygornik.pl

1–15 pa ź d z i e r n i k a 2 013

a k t u a l n o ś c i

Wiceprezes A rtur T rzeciakowski twarzą w twarz z górnikami z KWK Wieczorek

Nowy Górnik

Nie wyrzucajmy pieniędzy
przez okno
Brak gospodarczego spojrzenia na wykorzystywany sprzęt i materiały warte miliony złotych to jeden z powodów ponoszenia przez
kopalnie nadmiernych kosztów wydobycia
zależnych od samych pracowników.

Artur Trzeciakowski, wiceprezes KHW
SA ds. ekonomiki i finansów, spotkał się
z grupą kilkudziesięciu górników z KWK
Wieczorek. – Zależy mi na tym, abyśmy mogli
spojrzeć sobie prosto w oczy i szczerze porozmawiać. W dużej grupie nie jest to możliwe.
Jeżeli jednak wasi koledzy będą chcieli, możemy zorganizować i dziesięć takich spotkań.
Nie chciałbym, żeby to były spotkania przypominające masówki. Jeżeli mamy rozmawiać
szczerze, to powinniśmy rozmawiać twarzą
w twarz – powiedział wiceprezes. Podawał
wiele przykładów wyrzucania pieniędzy „przez
okno”, a każdy z tych przykładów uzmysławiał
prostą zależność pomiędzy wartością sprzętu, jakim górnik dysponuje, a jego wynagrodzeniem. – Wyobraźcie sobie, że przynosicie
do domu wypłatę i część pieniędzy wyrzucacie przez okno. Tak właśnie jest w wielu
przypadkach. Nie możemy pozwalać sobie
na marnotrawstwo i nieuzasadnione finansowanie firm produkujących dla górnictwa,
to jest wbrew jakiejkolwiek logice – mówił
wiceprezes Trzeciakowski.

M iliardy pod ziemią
Majątek wart około 3 mld złotych jest
zgromadzony pod ziemią w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego w wyrobiskach
górniczych o długości 655 km. Od górników
zależy to, jak jest on wykorzystywany. – Nikt
z zarządu KHW nie jest w stanie codziennie
sprawdzać, jak gospodarujecie tym majątkiem. Podam przykład. Jestem wiceprezesem
od czterech lat. Odpowiadam między innymi
za reklamację wadliwych dostaw. Jeżeli przez
te cztery lata nikt nie zgłosił się do mnie z informacją, że jakaś taśma zniszczyła się w czasie
dwuletniej gwarancji, to oznacza, że albo taśmy są doskonałe i nie niszczą się, albo nikomu
nie zależy na majątku, który ma do dyspozycji.
Jeżeli w kopalni został zatopiony kombajn,

Artur Trzeciakowski, wiceprezes KHW SA ds. ekonomiki i finansów, spotkał się z grupą kilkudziesięciu górników z KWK Wieczorek
a wszyscy twierdzą, że osoba odpowiedzialna
za nadzór nad zabezpieczeniem kombajnu
wypełniała swoje obowiązki, to jest to sytuacja, której nie potrafię zrozumieć – wyliczał
wiceprezes.
Katowicki Holding Węglowy wydaje rocznie 700 mln złotych na materiały. 120 milionów warte są kable, wartość obudów to 150
milionów. Jaki procent z tych pieniędzy jest
marnotrawiony? Jeżeli to tylko 5 proc., to przez
okno rocznie wyrzuca się 35 mln złotych.
Zarobić więcej można nie tylko na oszczędnościach. Gdyby tylko w kopalni Wieczorek
w ciągu roku wydobyto o 1 proc. więcej węgla
grubego, to kopalnia zarobiłaby dodatkowo 4
mln złotych. Czy trudno zarobić dodatkowe

4 mln złotych? Nie. Wystarczy, że transport
węgla na powierzchnię będzie tak zorganizowany, że urobek nie będzie tracił na jakości,
a tym samym na wartości.
– Na zwałach Katowickiego Holdingu
Węglowego nie ma węgla grubego, są tylko
różnej jakości miały energetyczne – mówił
wiceprezes Trzeciakowski. – Jeżeli nie będziemy dbać o wynik finansowy firmy i o majątek
pod ziemią, zabraknie nam pieniędzy. Jeżeli
nie będziemy mieć pieniędzy na płacenie faktur, to przyjdzie komornik i zajmie wszystko,
co jest do zajęcia. Nawet pieniądze na wypłaty,
bo prawo już na to pozwala – ostrzegał Artur
Trzeciakowski.

Ciekawa liczba

3 mld
złotych

mniej więcej tyle wart jest majątek zgromadzony
pod ziemią w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego w wyrobiskach górniczych o długości 655 km. Od górników zależy to, jak jest on
wykorzystywany.

Artur Trzeciakowski, wiceprezes KHW (drugi od prawej): Wyobraźcie sobie, że przynosicie do domu wypłatę
i część pieniędzy wyrzucacie przez okno. Tak właśnie jest w wielu przypadkach. Nie możemy pozwalać
sobie na marnotrawstwo i nieuzasadnione finansowanie firm produkujących dla górnictwa, to jest wbrew
jakiejkolwiek logice

C o będzie z W ieczorkiem
Kopalnia Wieczorek jest kopalnią przewidywalną. Ze względu na jej wielkość i poziom zasobów zarząd KHW SA nie oczekuje,

że będzie ona przynosiła wielkie zyski. Jednak
żeby istniała, nie może też przynosić strat.
Z słów wiceprezesa Trzeciakowskiego wynika, że nikt nie podejmie decyzji o zamknięciu
kopalni tak długo, jak długo będą złoża węgla
i jak długo kopalnia nie będzie przynosić
strat. Po wyczerpaniu złoża na bazie kopalni
Wieczorek może powstać Centrum Usług
Górniczych. Jednak prace nad stworzeniem
Centrum posuwają się wolno, bo w Holdingowej Umowie Zbiorowej nie ma takiej struktury. Oznacza to, że nie można tworzyć etatów
dla potencjalnych pracowników Centrum.
Nie ma też woli partnerów społecznych, aby
układ zbiorowy zmienić. Ponieważ Wieczorek jest kopalnią przewidywalną, właśnie
w tej kopalni będzie testowana metoda podziemnego zgazowania węgla. Jeżeli efekty
będą obiecujące, może się okazać, że dzięki
tej metodzie KHW SA zagospodaruje złoża,
których nie da się eksploatować metodami
tradycyjnymi.

B rońmy się
Nie ma technicznych przeszkód, żeby
wkrótce do Polski można było importować
nawet 30 mln ton węgla. Na rynku jest coraz
więcej węgla z USA, ponieważ energetyka
amerykańska przestawia się na tani gaz łupkowy. Węgiel z Rosji, Australii, Kolumbii jest
tańszy i nawet odległość źródeł zaopatrzenia
nie jest wystarczającą barierą dla importu.
W Australii w tym roku zlikwidowano już
około 5000 miejsc pracy w górnictwie, ale
powstają nowe kopalnie. W jednej z nich 500
górników będzie w ciągu roku wydobywać 5
mln ton węgla. Jeżeli KHW SA chce przetrwać, musi stawiać na efektywność. To jedyna
metoda obrony.
Sławomir Starzyński
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Obecnie w Parlamencie Europejskim trwają prace nad przygotowanym przez Komisję Europejską Komunikatem ws.
przyszłości wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Europie. W toku bieżących prac w Komisji ITRE
w zaproponowanych zapisach wszystkie z debatujących stron wskazują, że technologia CCS nie jest aktualnie
na dostatecznie dojrzałym technicznie poziomie, aby można było wiarygodnie prognozować jej powszechne wdrożenie
w przewidywanym czasie. Wszystkie spośród ośmiu funkcjonujących obecnie projektów demonstracyjnych CCS zostały
zrealizowane poza Europą. Więcej na ten temat w rozmowie z posłem do Parlamentu Europejskiego
Bogdanem Marcinkiewiczem.

Debata nad CCS
w Parlamencie Europejskim
XXNowy Górnik: Czy decyzja Norwegii
o wycofaniu się z programów CCS będzie
miała wpływ na rozwój CCS w Europie?
Bogdan Marcinkiewicz: Brak zainteresowania rozwojem komercyjnych projektów CCS
w Unii Europejskiej jest
wynikiem przede wszystkim zaporowo wysokich
kosztów inwestycyjnych
i braku gwarancji rentowności. Politycy oraz przemysł zostali dodatkowo
zaniepokojeni faktem rzekomego wycofania się
Norwegii z programu CCS. Niemniej jednak
z posiadanych przeze mnie informacji po spotkaniu, jakie miałem z doradcą do spraw energetycznych przy Stałym Przedstawicielstwie
Norwegii przy Unii Europejskiej panią Marit
Schweiker, wynika, że Norwegia nie planuje się
wycofać z projektów związanych z CCS w swoim kraju. Prawdą jest, że prace nad rozwojem
pełnowymiarowego przechwytywania CO2
w Mongstad zostały wstrzymane i zastąpione programem CCS, natomiast sama decyzja
o wyborze miejsca była decyzją czysto polityczną – poprzedni rząd podjął ją w związku z za-

Gospodarce UE bezwzględnie
potrzebna jest obecnie
tania energia. Aktualnie
energetyka węglowa, mimo
miliardowych nakładów
na OZE, to nadal ponad
40 proc. produkcji energii
elektrycznej w Europie. Jest
szereg technologii czystego
węgla, zwłaszcza w obszarze
poprawy sprawności
generacji energii elektrycznej
i ciepła. Te technologie
wymagają dalszego rozwoju
wartym wewnątrz parlamentu porozumieniem.
Niestety brak elementu ekonomicznego zaważył o braku rentowności projektu, stąd potrzeba
dokonania zmiany miejsca. Należy podkreślić,
że Technologiczne Centrum Mongstad, które
jest największym i najbardziej zaawansowanym
systemem, zostanie z czasem rozbudowane.
Ponadto rząd norweski planuje dokonać dodatkowych inwestycji, tworząc w Mongstad najnowocześniejsze centrum badawcze nad CCS
na świecie. W ramach podjętej strategii po dokonaniu aktualizacji programu CCS planuje się
jego wdrożenie w całej Norwegii. Odnośnie
samego projektu pilotażowego – w najbliższych dniach, po konsultacjach z przemysłem,

ma zapaść decyzja o zlokalizowaniu instalacji CCS w wybranej elektrowni, cementowni
oraz hucie stali na terenie Norwegii. Minister
środowiska tego kraju Bard Vegar Solhjell
podkreśla ponadto, że niskie ceny emisji, recesja na rynkach europejskich, a tym samym
ograniczenie wartości komercyjnej CCS jak
nigdy dotąd wymuszają na Norwegii większe
zaangażowanie. Na tej podstawie rząd planuje
wesprzeć w przeciągu najbliższych 4 lat Technologiczne Centrum w Mongstad kwotą 400
milionów koron norweskich. Natomiast sam
program badawczy związany z CCS o nazwie
CLIMIT zostanie w ciągu najbliższych 2 lat dofinansowany 100 milionami koron norweskich.
Rząd ma zamiar wzmocnić wysiłki w rozwoju
technologii. Powstałe zobowiązania i wysokie
ambicje związane z CCS są silne jak nigdy dotąd, podkreślają minister rafinerii i energii Ola
Borten Moe oraz minister środowiska Bard
Vegar Solhjell.
XXJakie stąd wnioski dla Polski?

– Zarówno w Unii Europejskiej, jak
i w Polsce należy zmienić podejście do
wsparcia mającego na celu rozwój technologii sekwestracji CO2. Skoro mało zachęcające
okazały się bezpośrednie mechanizmy stymulujące, najbardziej racjonalne wydaje się
obecnie takie podejście do CCS, które polega
na stwierdzeniu, że obecny poziom rozwoju
tej technologii wymaga wykonania większej
liczby mniejszych projektów pilotażowych
umożliwiających przeprowadzenie prób wydajności i bezpieczeństwa różnych wariantów wychwytywania dwutlenku węgla oraz
metod jego składowania. Jeżeli realizacja ww.
projektów zakończy się pozytywnie, można
będzie przejść do etapu użytkowania instalacji
na skalę komercyjną, co może się w przyszłości okazać znaczącym bodźcem rynkowym
dla inwestowania w instalacje CCS w Europie.
XXCzy mimo to należy wspierać naszych naukowców (m.in. z AGH), którzy szukają bezpiecznych metod składowania dwutlenku
węgla pod ziemią?
– W tym miejscu, na podstawie otrzymanych bezpośrednio od Norwegów informacji, sądzę, że jak najbardziej powinniśmy
wspierać naszych naukowców, tym bardziej
że w zakresie samego przechwytywania sytuacja jest dużo łatwiejsza, w przeciwieństwie
do składowania CO2. Skomplikowana sytuacja
geologiczna w zakresie potencjalnych miejsc
składowania powoduje, że technologie związane z wdrożeniem systemu muszą być poddane
głębokiej analizie, tak aby powstałe ryzyko
było zniwelowane niemal do zera.
XXDlaczego CCS jest ważną technologią
dla UE?
– Gospodarce UE bezwzględnie potrzebna jest obecnie tania energia. Aktualnie

energetyka węglowa, mimo miliardowych
nakładów na OZE, to nadal ponad 40 proc.
produkcji energii elektrycznej w Europie. Jest
szereg technologii czystego węgla, zwłaszcza
w obszarze poprawy sprawności generacji
energii elektrycznej i ciepła. Te technologie
wymagają dalszego rozwoju. W UE konieczne
jest modernizowanie istniejących instalacji
re k lama

spalających paliwa kopalne dla ograniczania
emisji szkodliwych substancji oraz budowanie nowych wysokosprawnych bloków energetycznych w oparciu o rozwój technologii
CCS. Jednakże wobec faktu istnienia w Unii
Europejskiej najdroższej energii na świecie
kryterium ceny takich instalacji musi być warunkiem podstawowym do spełnienia.
l
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FASING SA. – Potrzeby współczesnego górnictwa wyprzedzają
normy techniczne. Tak jest też w przypadku łańcuchów płaskich.
Na świecie tylko dwa kraje opracowały dokładne normy dla
łańcuchów płaskich – są to Chiny i Niemcy. Łańcuchy podwójnie
i potrójnie niskie są jeszcze niższe niż łańcuchy płaskie zdefiniowane
w dwóch najważniejszych normach. Oczywiście, spełniają one
wszystkie wymagania wytrzymałościowe i to z wielkim naddatkiem.
Jednak poza wytrzymałością bardzo ważna jest przestrzeń, jaką
zajmuje łańcuch. My zminiaturyzowaliśmy łańcuchy i uczyniliśmy je
jeszcze wytrzymalszymi, z oczekiwaną i wymaganą
trwałością eksploatacyjną – mówi Mariusz Fiałek wiceprezes
zarządu FASING SA, dyrektor techniczno-handlowy.

Rozmawia: Sławomir Starzyński

XXNowy Górnik: Dla FASING-u rok 2013
to przede wszystkim stulecie firmy. Czy
taki jubileusz pomaga w promocji państwa produktów?
M ariusz F iałek :
To piękny jubileusz,
który obfituje przede
wszystkim w innowacje.
Działamy na rynku, który
jest odporny na marketingowe chwyty, ponieważ
nasze wyroby sprawdzają
się w czasie ciężkiej pracy w ekstremalnych warunkach. Albo coś
jest dobre, albo złe. Oczywiście, promocja
jest ważna, bo musimy zwiększać grono odbiorców i informować o nowych produktach
i rozwiązaniach technicznych, jednak zawsze
jest ona poparta bardzo konkretnymi rozwiązaniami. FASING uznał, że jubileusz stulecia
jest odpowiednim momentem, by udowodnić,
że zasłużyliśmy na uznanie zarówno poprzednich, jak i przyszłych pokoleń. Ten rok jest dla
nas twórczy w dziedzinie nowych konstrukcji.
Na stulecie FASING-u powstała cała rodzina
łańcuchów płaskich, które mają swoją nazwę
„Podwójnie niskie FASING” i „Potrójnie niskie
FASING”. W ścianach górniczych jest ciasno.
Liczy się każdy centymetr, a czasem milimetr,
dlatego konstruktorzy zmierzają do tego, aby
łańcuchy były jak najniższe. W porównaniu
z tradycyjnymi łańcuchami okrągłymi możemy zaoszczędzić przestrzeń w ścianie. Górnicy
doskonale wiedzą, jak cenny pod ziemią jest
każdy centymetr. Poza tym proszę pamiętać,
że łańcuchy o przekroju od 38 mm są płaskie
i to już stało się standardem. Nasze łańcuchy
podwójnie niskie i potrójnie niskie są jeszcze
bardziej płaskie, niż przyjęto do tej pory.

Po doświadczeniach z kopalń
niemieckich widać, że łańcuch
płaski 22x86 jest wielokrotnie
trwalszy niż łańcuch okrągły
18x64. Od producentów
przenośników, a przede
wszystkim od użytkowników
będzie zależało, czy wybiorą
produkt dwu-, a nawet
trzykrotnie trwalszy, czy
zostaną przy produkcie
tradycyjnym.
XXNazwa „łańcuch podwójnie i potrójnie niski” ma w sobie cos intrygującego. Chodzi
o zwrócenie uwagi potencjalnych odbiorców? Po co taki chwyt w poważnej branży?
– Są to nazwy znane w branży górniczej.
Może na początek wyjaśnię to na przykładzie

Mam

i dlatego sta

łańcucha 22×86 podwójnie niskiego, który
najpewniej zastąpi popularne do tej pory
łańcuchy okrągłe 18×64. Otóż górnictwo
chińskie wydobywa rocznie około 800 mln
ton węgla na łańcuchach 18×64. Konstrukcja
tego łańcucha jest skończona. Popularnie
mówiąc, z tej geometrii nie można już nic
wycisnąć. FASING jako jedyny na świecie
produkuje te łańcuchy w klasie 11, jednak
mogą one pracować w bardzo przyjaznych
warunkach, bez szkodliwych wpływów korozji wżerowej i naprężeniowej. My uważamy,
że ten łańcuch można zastąpić łańcuchem
22×86 podwójnie niskim. Kiedy pracowałem
w Becker Prunte, niemieckiej spółce córce
FASING-u, było już widać, że niemieckie
kopalnie chcą zastępować łańcuchy okrągłe
18×64 łańcuchami płaskimi 22×86. Wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom – mamy
za sobą wszystkie badania i dopuszczenia
dla tych łańcuchów potrzebne na rynku
niemieckim. Nie poprzestajemy na łańcuchach – będziemy wprowadzać całe trasy
łańcuchowe, zamki, złączki, a także staramy
się wprowadzać nasze zgrzebła. Na razie nie
mamy zamówień na zgrzebła, bo górnictwo
niemieckie korzysta z zapasów, które posiada. Te zapasy się jednak kończą. Uważam,
że pod koniec tego roku będziemy mogli
podjąć konkretne rozmowy na temat dostaw
kompletnych tras. Skoro będziemy na rynku
niemieckim, jestem przekonany, że górnictwo
chińskie zacznie zastępować łańcuchy 18×64
łańcuchami 22×86. Opracowaliśmy także łańcuch podwójnie płaski 24×86. Ta konstrukcja
jest stosowana przede wszystkim w górnictwie ukraińskim w bardzo niskich ścianach
(o wysokości 70, 80, 90 centymetrów). Proszę
sobie wyobrazić, że w takiej ścianie trzeba
pomieścić najważniejszy sprzęt, w dodatku
razem z węglem podbierany jest kamień. Dla
łańcucha to bardzo trudne warunki. Obciążenia na ścieralność są wielkie. Wszystkie
maszyny i urządzenia są małe i my z łańcuchem musimy dostosować się do przestrzeni,
jaką pozostawiają konstruktorzy przenośnika
ścianowego. Dlatego opracowaliśmy łańcuch
płaski podwójnie niski FASING.
XXTo była inicjatywa FASING-u?

Premier Donald Tusk był gościem na targach górniczych w Katowicach. Odwiedził między innymi stoisko Grupy Kapitałow

XXWprowadzanie nowych rozwiązań jest
kosztowne. Nie obawia się pan, że konkurencja wygra wyścig kosztowy?

– FASING zawsze proponuje rozsądną
cenę za bardzo dobrą jakość – to podstawa
naszej polityki cenowej. W naszej ofercie dla
ukraińskich kopalń mamy nie tylko łańcuchy,
lecz także kompletne trasy. Naszym wielkim
atutem jest stała współpraca z odbiorcami.
Mam na myśli wymianę uwag o dostarczanych
urządzeniach. Na przykład w grupie kopalń
DETEK okazało się, że najsłabszym elementem tras łańcuchowych jest zamek. Zebraliśmy
wszystkie uwagi i nasi specjaliści opracowali
zamek, który charakteryzuje się dłuższym okresem eksploatacji. Zamki naszej konkurencji
wytrzymywały pracę przez 7–8 tygodni. Proszę
sobie wyobrazić, jak trudno wymienić zamki

– To był efekt współpracy z kopalniami
ukraińskimi. FASING zawsze traktuje indywidualnie każdego klienta i jego potrzeby.
Ukraińscy górnicy powiedzieli nam, że jest im
potrzebny łańcuch bardzo odporny na ścieranie, który zajmie jak najmniej miejsca,
o geometrii najbardziej funkcjonalnej w tak
niskich pokładach. Do projektowania łańcucha użyliśmy indywidualnego programu
komputerowego. Nasi specjaliści przygotowali
łańcuch, który spełnił wszystkie oczekiwania
górników ukraińskich.

w ścianie, która ma 70 centymetrów. Nasze
zamki są znacznie trwalsze od najtrwalszych
zamków produkowanych do tej pory.
XXZmieniliście państwo konstrukcję zamka?

– Nie można zmienić konstrukcji, bo zamek jest dopasowany do łańcucha. Optymalizowaliśmy kształt, udoskonaliliśmy produkcję.
Reszta to nasza tajemnica.
XXDużym rynkiem jest górnictwo rosyjskie.
Udało się państwu zdobyć uznanie wśród
rosyjskich górników.
– Informacje o naszym sukcesie w kopalniach ukraińskich dotarły do górników
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awiamy na innowacje
z kopalnią Bogdanka i kopalniami, które nie
wchodzą w skład dużych spółek węglowych.
Po doświadczeniach z kopalń Niemieckich widać, że łańcuch płaski 22×86 jest wielokrotnie
trwalszy niż łańcuch okrągły 18×64. Od producentów przenośników, a przede wszystkim
od użytkowników będzie zależało, czy wybiorą
produkt dwu-, a nawet trzykrotnie trwalszy,
czy zostaną przy produkcie tradycyjnym.
XXCo przemawia za ofertą FASING-u?

– A co przemawia za samochodem niemal
bezawaryjnym w firmie transportowej, który
relatywnie tylko nieznacznie jest droższy od samochodu awaryjnego? Każdy postój spowodowany awarią dużo kosztuje. Każda przerwa
w wydobyciu węgla jest także bardzo kosztowna.

Archiwum Fasing SA/J. PIlszak

XXWiem, że FASING produkuje także dla
górnictwa estońskiego. Nie jest to kraj słynący z górnictwa.
– W Estonii wydobywa się od 10 do 12
mln ton łupków bitumicznych. Łańcuchy
pracują tam w bardzo ciężkich warunkach.
Zaprojektowaliśmy specjalnie dla tych warunków trasy z łańcuchami 24×86 i 26×92.

wej FASING. Zdzisław Bik (pierwszy od lewej), prezes FASING SA, poinformował premiera o innowacyjnych rozwiązaniach
rosyjskich. Nawiązaliśmy współpracę z kopalniami rosyjskimi, które znajdują się w pobliżu
granicy z Ukrainą. Górnicy wymieniają się
swoimi doświadczeniami, dlatego informacje
rozchodzą się szybko w tym środowisku.
XXPowiedział pan, że FASING zawsze dostosowuje się do indywidualnych wymagań odbiorców. Współpracujecie państwo z firmami produkującymi przenośniki, aby w jakiś
sposób sugerować zmiany konstrukcyjne,
dzięki którym walory waszych produktów
zostaną w pełni wykorzystane?
– Jeżeli chodzi o łańcuchy 22 i 24 podwójnie niskie, a zwłaszcza łańcuch podwójnie

niski 22 przeprowadziliśmy rozmowy z producentami przenośników w Polsce, próbując
ich zainteresować wprowadzeniem w Polsce
łańcuchów podwójnie niskich dla zwiększenia
trwałości eksploatacyjnej. Zadaliśmy naszym
odbiorcom proste pytanie: Czy jesteście państwo zadowoleni z dotychczas stosowanych
łańcuchów? Wytrzymują one w wyrobiskach
kamiennych tylko kilka, kilkanaście tygodni.
My oferujemy rozwiązanie znacznie trwalsze.
Czekamy na odzew producentów przenośników. Będziemy przekonywać także użytkowników. Nasze działania informacyjne skierujemy
do naszych klientów i użytkowników w Polsce i innych krajach. Ściśle współpracujemy

XXFASING przygotował całą rodzinę nowych
łańcuchów. Jest jakiś kres techniczny, poza
który nie da się wyjść?
– W tej chwili ograniczeniem są koszty, ponieważ na etapie koncepcyjnym nie
ma problemów, żeby zaskakiwać odbiorców.
Ale są to tylko koncepcje. Natomiast wprowadzamy do eksploatacji dużą grupę łańcuchów:
30×108 potrójnie niski FASING, 34×126 potrójnie i podwójnie niski FASING – aż do łańcucha 48 podwójnie niskiego. Jeszcze kilka lat
temu wydawało się, że to mało prawdopodobne, aby nowości tak szybko się przyjęły. Jesteśmy zaskoczeni zapotrzebowaniem na łańcuch
34×126 podwójnie niski, ponieważ robiliśmy
go przede wszystkim dla zespołu „mikrus”
konstrukcji Kopexu i Ryfamy. To swego rodzaju kontrpropozycja dla technologii strugowej. Ten kompleks jest czymś w rodzaju
parakombajnu, który ma być konkurencją czy
alternatywą dla zespołu strugowego. Łańcuch
potrójnie niski FASING 34×126 jest na etapie
zakończonych prac projektowych i konstrukcyjnych. Wiemy, jak go zrobić. Z rozpoczęciem
produkcji czekamy na podpisanie kontraktów
z określonymi klientami. Kolejne nowe łańcuchy to łańcuchy podwójnie niskie 38 w trzech
konfiguracjach podziałowych oraz 42×146.
One zostały sprzedane z marszu – pracują
w Rosji, Kazachstanie, Chinach i w Polsce. Te
przykłady oznaczają, że jeżeli przedstawi się
górnikom korzyści płynące z innowacji, można
szybko znaleźć miejsce na rynku.
XXCzy FASING odniósł jakieś spektakularne sukcesy związane z innowacyjnymi
produktami?
– Wygrany przetarg w Lubelskim Węglu
na dostawę łańcuchów i zgrzebeł do strugów

Ciekawa liczba

40

tysięcy minut
przepracował bezawaryjnie łańcuch strugowy 42×137 i pracuje nadal (wymagane
18 000 min efektywnej pracy).

jest takim sukcesem. W Bogdance pracują dwa
strugi, a w przyszłym roku prace rozpocznie
trzeci. Wprowadzamy ogniwa złączne nowej
generacji do łańcuchów strugowych, które
są dostosowane geometrycznie i przestrzennie
do konstrukcji struga. Chodzi o zmniejszenie
nacisków i wydłużenie czasu pracy takiego
ogniwa. Do tej pory jedno ogniwo złączne
znanego producenta pracowało do 5000 minut. Zakładając, że strug pracuje 10,5 godziny
na dobę, po kilku dniach trzeba było wymieniać ogniwo, bo działają na nie tak wielkie
siły ścierające. My zrobiliśmy ogniwo do testów i ono wytrzymało około 14 000 minut.
To prawie trzy razy dłużej niż najlepszy produkt naszej konkurencji. Teraz rozpoczniemy
produkcję seryjną.
XXBogdanka wystarczy, żeby mówić
o sukcesie?
– Produkcja ogniw złącznych będzie przeznaczona także dla kopalń w Rosji, w Chinach,
na Ukrainie i wszędzie tam, gdzie pracują
strugi. Zespół specjalistów z Bogdanki i FASING-u pracuje nad udoskonaleniem dotychczasowych rozwiązań. To także sukces, ponieważ nie spoczywamy na laurach, ale wciąż
poszukujemy czegoś lepszego. A skoro pyta
pan o sukcesy, to chciałbym poinformować,
że dla naszych klientów na wschodzie przygotowujemy trasy łańcuchowe ze zgrzebłami.
Podkreślam ten fakt, ponieważ w takim zestawie nasze łańcuchy są tańsze. Otóż na sam
łańcuch obowiązuje tam cło. Na kompletne
trasy stawka celna wynosi zero. Prowadzimy
kampanię informacyjną wśród naszych potencjalnych odbiorców, aby uzmysłowić im,
że mogą kupować od nas taniej. I w ten sposób
wróciliśmy do początku rozmowy. Pytał pan
o to, jak jubileusz stulecia pomaga w promocji
firmy. Otóż pomaga w ten sposób, że naszym
klientom z okazji setnych urodzin sprawiliśmy
prezent, jakiego pewnie nie spodziewali się
od sędziwej firmy. Tym prezentem jest innowacyjna rodzina łańcuchów, innowacyjne
ogniwa złączne, trasy łańcuchowe z innowacyjnymi łańcuchami i zamki, które nie mają
sobie równych. Jesteśmy bardzo innowacyjnym stulatkiem.
l
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Wzrostu kosztów w wydobyciu węgla kamiennego nie zatrzyma
żadna uchwała rządu ani jego dyrektywa

Złamać węglowy monopol
Dwadzieścia parę lat eksperymentów z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego
wystarczy, aby powiedzieć: dość państwowego monopolu w obu tych branżach. Ich restrukturyzacja prowadzona przez urzędników
państwowych przynosi coraz gorsze efekty.
I nie chodzi o to, że światowe ceny węgla
kamiennego spadły, a dochody tej branży
znajdują się poniżej przychodów. To może
być stan krótkotrwały. Podobnie jak skupienie największych kopalń węgla brunatnego
w PGE daje marne szanse na ich przetrwanie.
Dzieje się to wszystko w sytuacji, kiedy węgla
kamiennego i brunatnego nam nie brakuje.

A trapa , czyli wszystko
po staremu
Wzrostu kosztów w wydobyciu węgla kamiennego nie zatrzyma żadna uchwała rządu
ani jego dyrektywa – to przed 1989 rokiem
w ten sposób kierowano górnictwem. Teraz
metodę tę udoskonalono, wprowadzając prywatyzacyjne atrapy w postaci akcji, notowań
na giełdzie oraz rad nadzorczych i zarządów
spółek. Dopóki większościowy ich pakiet,
a nawet mniejszościowy, lecz wystarczający
do decydowania właścicielskiego będzie należał do państwa, dalsze istnienie górnictwa
węgla kamiennego, brunatnego oraz każdego
innego będzie zagrożone. O tym, że tak jest
w istocie, przekonują ostatnie w tej kwestii
wypowiedzi prominentnych polityków, którzy
jednocześnie reprezentują Skarb Państwa jako
ich właściciela. W jego imieniu wypowiadają
się wicepremier i minister gospodarki oraz

jego zastępca. Mają oni jednak odmienne zdanie na temat ratowania górnośląskich kopalń
węgla kamiennego. Wicepremier chce obniżenia kosztów wydobycia o 5 procent, a jego
zastępca domaga się likwidacji „trwale nierentownych kopalń”. Żaden z nich nie przedstawia
jednak wiarygodnego uzasadnienia swoich
poglądów. Nie powołują się oni na żadne naukowe, biznesowe, gospodarcze, bankowe,
cenowe i tym podobne analizy, wszak nie są im
one potrzebne. Władza po to jest władzą, aby
takie rzeczy wiedzieć bez zbędnych deliberacji. Pewne jest jedno – niezależnie od tego,
która z tych koncepcji zostanie wdrożona,
nawet gdyby dotyczyło to obu naraz, górnictwo węgla kamiennego będzie coraz mniejsze
i coraz mniej rentowne. Przypomnieć trzeba,
że mniej więcej w tym samym duchu obecni rządzący pisali o tego rodzaju metodach
sterowania gospodarką w prasie podziemnej w stanie wojennym i w ostatnich latach
PRL. Co się stało, że o tym zapomnieli? Czy
zrobili to specjalnie? Czy głosili swoje teorie
tylko dla zdobycia władzy? Trudno dziś orzec.
Jedno jest pewne – w górnictwie węglowym
dokonano tak wiele zmian, że w ich rezultacie
wszystko zostało po staremu.

O statni zgasi światło
Z węglem brunatnym sprawa tylko pozornie wygląda lepiej. Kryzys tej branży został odsunięty w czasie na około 15 lat. Wpływ
na to mają gigantyczne inwestycje z czasów
PRL, dzięki którym prąd elektryczny pochodzący z tego źródła jest najtańszy, a eksploatacja
tego surowca będzie trwać aż do wyczerpania

złóż. Potem ostatni zgasi światło. Polska posiada największe udokumentowane zasoby
węgla brunatnego w Europie. Surowca mamy
na około 300 lat, a będziemy musieli z niego
zrezygnować już za kilkanaście. Dlaczego? Ano
dlatego, że rządowa machina w postaci Ministerstwa Środowiska tak przekonała pod tym
względem nasze społeczeństwo, że nie chce ono
żadnych nowych odkrywek. Rząd nie zgadza
się ze społeczną opinią na ten temat – ale tylko
werbalnie, aby uspokoić energetyków i cały
przemysł węgla brunatnego. Faktycznie jednak,
zabiegając o głosy wyborców, nie robi nic, aby
to nastawienie zmienić. Trwa sytuacja patowa,
która jest jednocześnie wyrokiem śmierci dla
dalszego rozwoju górnictwa węgla brunatnego.
Ten pat jest wielce wygodny dla właściciela,
którym jest państwo. W ten sposób rząd trwa,
nikomu się nie narażając.

Z łamać monopol
Nie ulega wątpliwości, że tam gdzie jeden właściciel dysponuje blisko 90 procentami produkcji rynkowej, tam istnieje groźny
dla wolnego rynku monopol. Jego rezultatem
są wysokie ceny oferowanych przez niego produktów i usług. Taki monopol istnieje w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego. Musi
być on złamany, jeżeli chcemy być pod względem energetycznym krajem konkurencyjnym
na europejskim rynku. Jak jednak to zrobić?
Komu sprzedać kopalnie? Pewnym wzorem
do naśladowania jest Lubelski Węgiel, który
jest całkowicie sprywatyzowany. Nie słychać
tam o żadnych dyrektywach, nierentownych
likwidacjach i innych problemach, które rząd

ma z górnictwem górnośląskim. Rząd ma się
pozbyć praw własnościowych w górnictwie.
Niech kolejnym przykładem będzie górnictwo
skalne wszelkiego rodzaju kruszyw, surowców
budowlanych, ceramicznych, chemicznych, cementowych i materiałów drogowych. Wszystkie
te branże łącznie zatrudniają w przybliżeniu
tyle samo ludzi, ile górnictwo węgla kamiennego i brunatnego razem wzięte. Jest ono całkowicie sprywatyzowane. Można dyskutować, czy
proces ten został dobrze zrealizowany. Skutek
jego jest jednak pozytywny. Dostarcza ono polskiej gospodarce potrzebnych jej surowców bez
angażowania ministrów, rządu i bez narodowej
debaty, jak to zrobić. Działa cicho, skutecznie,
ekonomicznie i efektywnie. Nikogo na szczeblu
rządowym nie interesują ceny jego produktów,
to, czy rosną, czy spadają – to górnictwo samo
je uwzględnia i przystosowuje się do warunków rynkowych. Owszem, jedni upadają, ale
za to inni wznawiają produkcję. Każda ze wspomnianych branż stara się o nowoczesne, tanie
i wydajne rozwiązania. Górnictwem tym żaden
minister się nie zajmuje, a przecież jest ono niezwykle istotne choćby dla potrzeb budownictwa, autostrad, kolei, a nawet służby zdrowia.
Problem ten powinien być jasno postawiony
jako jeden z najistotniejszych postulatów najbliższej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu RP. Kto przedstawi najlepszą w tej materii
propozycję? Niech wypowiedzą się eksperci,
związkowcy, politycy i wszyscy, którym los
węglowego górnictwa nie jest obojętny. Niech
wybory wygrają ci, którzy wybiorą najlepsze
rozwiązanie prywatyzacji węglowych kopalń.
Adam Maksymowicz

Ogólnopolskie Dni Protestu

Górnicy wśród manifestantów
Byli wśród pikietujących przed Ministerstwem Gospodarki przy placu Trzech
Krzyży. Wśród nich byli także związkowcy

z organizacji zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych JSW SA. Sytuacja w górnictwie jest zła. Sprzedaż węgla maleje.

Przykopalniane zwały rosną. Polityka energetyczna rządu nie nadąża za potrzebami branży.
l
Paweł Łodej

W czasie warszawskich Ogólnopolskich Dni
Protestu górnicy wyrażali swój sprzeciw dla
polityki rządu.

w w w.now ygornik.pl

1–15 pa ź d z i e r n i k a 2 013

m o t o r y z a c j a

9

Informacje motoryzacyjne

Patrząc na bogactwo prezentacji nowych
i zmodernizowanych modeli, a także różnej
maści prototypów, aż trudno uwierzyć, że europejska motoryzacja tkwi w kryzysie. Z drugiej strony dokładniejszy przegląd pokazuje,
że mamy znacznie więcej samochodów liftingowanych oraz przyszłościowych prototypów
niż gotowych do seryjnej produkcji modeli.

W rozległych halach frankfurckich terenów targowych zgromadzono ponad 150
premierowych samochodów. Jest wśród nich
wielu mieszkańców bardzo dalekiej przyszłości – prototypy pokazujące nowy styl, nowatorskie napędy czy technologie. Pojawiło
się jednak także kilka samochodów, które
już niedługo będą walczyły o naszą uwagę
w salonach dealerów. Najmocniejsza zdaje
się ofensywa grupy Volkswagena. Co prawda, następca Golfa Plus, nazwany Sportsvan,
to jeszcze przedprodukcyjny samochód, ale
blisko mu już do produkcyjnego auta. Seat
pokazał Leona ST, czyli wersję kombi swojego kompaktu. Na stoisku Skody pojawił się
natomiast hatchback Rapid Sportback. Kompaktowych modeli pojawi się zresztą znacznie więcej – będą kolejne generacje Peugeota
308, Mazdy 3, Toyoty Corolli, Hondy Civica
Tourer, Audi A3 w wersji kabriolet, a także
Citroena C4 Picasso i Grand Picasso. Wśród
mniejszych nowości są Kia Soul, Hyundai i10,
a także Nissan Note. Sporo miejsca zajmą
także samochody po liftingach i modernizacjach. W tej kategorii mamy unowocześnione

Renault Megane, Dacię Duster, Skodę Yeti,
Opla Insignię, Audi A8, Alfę Romeo Giulliettę,
BMW 5, Peugeoty 3008 i 5008, Chevroleta
Camaro, Jaguara XJ oraz Kię Optimę. Nowościami są także niektóre wersje napędowe
– od elektrycznych Volkswagenów i BMW
serii i, przez hybrydowe wersje Yarisa oraz
Peugeotów, po Fordy, a także Ople z nowymi jednolitrowymi silnikami benzynowymi.
Wiele frankfurckich nowości ujawniono już
wcześniej. Teraz mamy jednak możliwość podpatrzenia ich prezentacji na targach i wczucia
się w nastrój tego motoryzacyjnego święta.
Dobre nastroje producentów aut poprawiają też pewnie nieco informacje o zwiększeniu latem poziomu sprzedaży nowych
samochodów w niektórych krajach Europy.
W Europie Zachodniej rejestracji nowych
aut było o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej.
Co ciekawe, w najmocniej dotkniętych kryzysem państwach południa – Hiszpanii, Portugalii i Grecji – wzrost nowych rejestracji
sięgał nawet kilkunastu procent. Natomiast
w Niemczech, które są największym motoryzacyjnym rynkiem w Europie, sprzedaż
nowych aut była w lipcu o 2,1 proc. większa,
przy czym znacznie większy był spadek sprzedaży niemieckich aut na rodzimym rynku niż
eksport. Wygląda na to, że lipcowy wzrost
końca kryzysu jeszcze nie zapowiada, ale daje
pewne nadzieje na przyszłość. Tym bardziej
trzeba więc przyszłościowe modele pięknie
zaprezentować.

piotr Myszor

newspress

Frankfurt 2013: Gdzie ten kryzys?

Kia Soul

Nissan Note

BMW i8

Seat Leon ST

Ford S-Max Concept

Volkswagen Golf Sportsvan
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Marginesy

Magda
Rodzice Magdy zafundowali jej trudne dzieciństwo pełne przeprowadzek, kłótni
i przykrości. Dziewczynka nigdy nie miała prawdziwych przyjaciół, bo gdy chodziła
do nowej szkoły przez pół roku i dzieci przestawały się do niej odnosić jak do tej nowej,
rodzina znowu się przenosiła. Gdy Magda miała trzynaście lat, jej rodzice rozwiedli się,
a ona została z matką. Niedługo potem jej ojciec wyjechał do Stanów i – jak się później
okazało – przez kolejne lata miała się z nim już nie spotkać.
Magda zamieszkała z matką w niewielkiej miejscowości, w której mama otworzyła
niewielki sklepik. Biznes szedł umiarkowanie dobrze, ale wystarczało na podstawowe
potrzeby i skromne życie. Dziewczyna jednak widziała, że jej mama pozostawała smutna – wtedy właśnie postanowiła, że sama zatroszczy się o to, żeby rodzina, którą założy,
była szczęśliwa i udana.
Magda poznała swojego przyszłego męża jeszcze w liceum. Zaręczyli się na drugim
roku studiów, tuż po licencjacie wzięli ślub. Nie mieli za dużo pieniędzy, mieszkali w dość
obskurnej, niewielkiej kawalerce, ale ona robiła, co było w jej mocy, żeby ich związek
był udany. Niestety, było to trudniejsze, niż się jej wcześniej wydawało. Jacek był jeszcze
dzieciakiem i kobieta szybko sobie uświadomiła, że marzenia o założeniu rodziny były
głównie jej marzeniami. Dwa lata po ślubie wszystko zaczęło się psuć. Jacek nie mógł znaleźć
satysfakcjonującej pracy i imał się różnych zajęć, a Magda, mimo starań, nie zachodziła
w ciążę. Wtedy jeszcze mocno się kochali i wydawało się, że problemy da się rozwiązać.
Wszystko wzięło w łeb, kiedy w skrzynce mailowej męża, którą przypadkowo otwarła,
znalazła kilka zaadresowanych do niego miłosnych wiadomości. Potem był błyskawiczny
rozwód i kolejna przeprowadzka Magdy.
Minęło dziesięć lat. Magda z długowłosej blondynki w tenisówkach stała się profesjonalistką w swojej dziedzinie, dobrze zarabiającą i ułożoną, ubraną w dobry kostium.
Po rozwodzie z Jackiem wyjechała do Francji, skończyła wiele kursów, odbyła kilka staży.
Wiele podróżowała, zdobyła sporo doświadczenia i stała się cenionym i poszukiwanym
specjalistą. Nigdzie jednak nie znalazła swojego miejsca. Nigdzie też z nikim nie związała się na dłużej niż kilka miesięcy. Propozycja pracy w Polsce, którą złożył jej były
współpracownik z Francji, przyszła nieoczekiwanie, ale Magda nie zastanawiała się zbyt
długo. Praca wydawała jej się ciekawa, a płaca była tylko niewiele niższa od tej, jaką miała
na Zachodzie. Wynajęła mieszkanie i kolejny raz się przeprowadziła.
Po raz kolejny była nowa. Dawni znajomi byli już tylko dawnymi znajomymi i nie
miała z nimi zbyt wielu wspólnych tematów. Kilka razy umówiła się na obiad z koleżankami ze studiów, ale nie były to spotkania, które chciałaby wielokrotnie powtarzać.
Aż kiedyś, całkiem przez przypadek, wpadła na zakupach na swojego byłego męża.
Podejrzewała, że tak się kiedyś stanie, bo choć nie szukała żadnych informacji o nim,
wiedziała, że raczej nie wyprowadził się z miasta. Wbrew temu, czego oczekiwała,
przypadkowe spotkanie było miłe. Dawne pretensje stały się już nieistotne, poszli
na kawę. Rozmawiało im się tak dobrze, że Magda uświadomiła sobie, że nie pamięta,
żeby w ciągu ostatnich kilku lat ktoś tyle razy ją rozbawił. Spotykała się z byłym mężem
praktycznie codziennie przez dwa tygodnie, nie planowali tego, jakoś za każdym razem
tak spontanicznie wychodziło… Pomyślała wtedy, że może nie wszystko stracone i uda
im się być jeszcze przyjaciółmi. Po tych dwóch tygodniach okazało się, że Jacek przemilczał jedną z dość istotnych kwestii ze swojego życia.
Mimo że po rozwodzie długo był sam, to w ciągu ostatniego roku związał się z Justyną.
Justyna była dentystką, bardzo ładną, zadbaną i idealną w każdej dziedzinie życia. Do tego
idealnego obrazka potrzebny był jej idealny mąż, więc po kilku miesiącach związku bez
oświadczyn i zbędnych ceregieli zaczęła planować ślub. Jacek przystał na jej plany, wiedział, że Justyna jest dobrą, fajną dziewczyną, która będzie żoną jak z amerykańskiego
serialu. Jednak wraz z ponownym pojawieniem się Magdy wszystko się zmieniło. Choć
doskonale wiedział, że jego pierwsze małżeństwo było nieudane i zakończyło się katastrofą, a nowa narzeczona jest materiałem na żonę idealną, czuł, że małżeństwo z nią
byłoby złym pomysłem. Zamierzał ją o tym poinformować najdelikatniej, jak potrafił,
jednak nie spodziewał się reakcji, jaka go czekała. Narzeczona wpadła w furię i zrobiła
mu dziką awanturę. Nie oznaczało to jednak automatycznego końca związku, bo Justyna
nie zamierzała tak łatwo odpuścić.
Choć Magda i Jacek nie stali się ponownie oficjalnie parą, to wszystko zmierzało w tym kierunku. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, raz czy dwa wyjechali razem
na weekend. O wszystkim dowiadywała się Justyna, która śledziła Jacka i nie zamierzała
dać za wygraną. Zaplanowała, że szczerze porozmawia z Magdą i wyjaśni jej swoje
racje, ona może je zrozumie i wszystko wróci do wcześniejszego stanu. Bezskutecznie
próbowała się z nią umówić, aż postanowiła, że złapie ją, kiedy ta będzie wychodziła
z pracy. Prawie siłą wciągnęła ją do samochodu, choć Magda wcale nie miała zamiaru wdawać się z nią w dyskusje – dla niej sprawa była jasna i nie chciała się wtrącać
w sprawy byłego męża. Justyna jednak nie mogła tego zrozumieć, błagała ją, żeby
się od niego odczepiła, płakała, szlochała. Gdy Magda coraz bardziej naciskała, żeby
wypuściła ją z samochodu, Justyna coraz ostrzej pokonywała zakręty. Dla obu stało
się wtedy jasne, że zaraz się rozbiją.
Tamtego popołudnia zadzwoniono do Jacka z komisariatu policji. Była narzeczona,
która kierowała pojazdem, zginęła na miejscu. Magda przeżyła, ale była w bardzo złym
stanie i czekała ją kilkumiesięczna hospitalizacja. Po wielu miesiącach, kilku operacjach
i rehabilitacji Magda stanęła na nogi i mogła zacząć w miarę normalnie funkcjonować.
Jej życie znowu zmieniło się o 180 stopni, po raz kolejny planowała się przeprowadzić.
Jacek ponownie okazał się niedojrzałym dzieciakiem, ale ona bez pamięci zakochała się
w lekarzu, którego poznała w szpitalu.
l

Na prostej i zakrętach

Tenisowe zarobki
Doczekaliśmy się wreszcie zwycięstwa Agnieszki Radwańskiej w tenisowym turnieju. Piszę
„wreszcie”, bo od wielu miesięcy nie udawało się naszej tenisistce wygrać jakiejkolwiek większej
imprezy. Teraz w Seulu Radwańska okazała się najlepsza. Zwycięstwo polskiego reprezentanta
w międzynarodowej rywalizacji zawsze cieszy – i na pewno ta wygrana cieszy również sympatyków
tenisa i krakowskiej zawodniczki. Zwycięzcy nie powinno się krytykować, taka niepisana zasada
obowiązuje w sporcie.
W tym przypadku należy jednak napisać coś więcej. Turniej w Seulu nie był najlepiej obsadzony, zabrakło w nim bowiem zawodniczek z pierwszej dwunastki światowego rankingu. W efekcie
polska tenisistka (numer 4 we wspomnianym rankingu) była rozstawiona z numerem jeden i została
„jedynką” w seulskim turnieju. Zarobiła kolejny „zwitek” dolarów.
Turniej ten nasunął mi pewne skojarzenia. Nasza tenisistka nie może przebić się na szczyt
w wielkich turniejach (Australian Open, US Open, French Open czy Wimbledon), potrafi natomiast wygrywać w mniej znaczących turniejach i zarabiać kolejne dolary. W tym miejscu nasuwa
się mało sympatyczna uwaga – nasza tenisistka woli mniejsze turnieje, w których wygrywa. Może
dlatego, że aktualnie nie jest w stanie nawiązać zwycięskiej rywalizacji z takimi rywalkami jak
Serena Williams, Wiktoria Azarenka czy Maria Szarapowa. Z innymi zawodniczkami z pierwszej dwudziestki światowego rankingu też zbyt często nie wygrywa. Wniosek jest taki, że trzeba
tak wybierać turnieje i tak grać, by wzbogacić rodzinną kasę. W końcu w tenisa na światowym
poziomie nie gra się zbyt długo, jest to przecież sport wyczerpujący. Należy więc zapewnić sobie
odpowiednią kasę, by starczyło na wiele, wiele następnych lat. Z takiego założenia wychodzi
chyba Agnieszka Radwańska.
„Sportowi buchalterzy” od tenisa wyliczyli zarobki czołowych tenisistek świata w turniejach.
Na liście są zawodniczki, które zakończyły czynną sportową karierę oraz te, które jeszcze grają.
W tej wyliczance Agnieszka Radwańska znalazła się na 18. miejscu z kwotą 13 250 959 dolarów.
Zdecydowanie prowadzi Serena Williams, która zarobiła dotąd 50 875 231 dolarów. Jej siostra Venus
zgromadziła dotychczas 28 826 060 dolarów. Na 3. miejscu jest Maria Szarapowa z kwotą 26 695 845
dolarów. Kim Clijsters, która już nie gra, jest czwarta i zarobiła 24 442 340 dolarów. Piąte miejsce
zajmuje Wiktoria Azarenka z kwotą 22 653 462 dolarów. Jako ciekawostkę można jeszcze podać,
że Steffi Graf zarobiła 21 895 277 dolarów, a Martina Navratilowa 21 626 089 dolarów.
Oto czołówka zawodniczek, które nadal występują na kortach. Pierwsza czwórka to siostry
Williams, Maria Szarapowa, Wiktoria Azarenka (kwoty podane wyżej). Następnie Swietłana Kuźniecowa (17 370 859 dolarów), Karolina Woźniacki (15 392 190 dolarów), Jelena Jankovic (14 545 585
dolarów), Agnieszka Radwańska oraz Samantha Stosur (12 605 127 dolarów).
Nasza tenisistka będzie jeszcze grała w turniejach w Tokio i Pekinie (w poprzednim roku tam
wygrała) oraz w finale WTA w Stambule. Życzymy powodzenia.

Ż użlowe zamieszanie
Zawody żużlowe w naszym kraju cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas ligowych pojedynków na trybunach jest prawie komplet widzów. Na pewno to zainteresowanie wynika m.in.
z tego, że w naszych klubach startuje niemal cała światowa czołówka. Ligowa rywalizacja jest
ciekawa i zacięta.
Tegoroczny żużlowy sezon zakończył się olbrzymim zamieszaniem, by nie powiedzieć – skandalem. Otóż do Zielonej Góry na finałowy pojedynek ze Stelmetem Falubaz nie przyjechał zespół
Unibaxu Toruń. W efekcie mistrzowski tytuł przyznano walkowerem zespołowi z Zielonej Góry.
Czy tak się musiał zakończyć tegoroczny żużlowy sezon? Moim zdaniem nie, jednak stało się tak,
jak się stało. Dlaczego doszło do takiego zamieszania?
Wszystko związane jest z osobą naszego wyśmienitego żużlowca Tomasza Golloba. W Sztokholmie, w zawodach Grand Prix Skandynawii, doznał on kontuzji – na polskiego żużlowca najechał
z tyłu zawodnik i nastąpiła wywrotka. Tomasza Golloba odwieziono do szpitala w Sztokholmie, gdzie
stwierdzono u niego przesunięcie siódmego kręgu szyjnego. Na szczęście uraz ten nie okazał się
tak poważny, jak na początku przypuszczano. Niemniej jednak przerwa w startach była konieczna
i nie mógł on pojechać w finałowym pojedynku w Zielonej Górze.
Działacze Unibaxu powiedzieli, że nie wyobrażają sobie rywalizacji bez kontuzjowanego Tomasza Golloba. Zaproponowali nawet przesunięcie pojedynku na 5 października, na co z kolei nie
chciało się zgodzić szefostwo Stelmetu Falubaz, które tłumaczyło, że jego drużyna poniosła koszty
organizacji pojedynku, że podpisano umowy sponsorskie, że jeden z kanałów telewizyjnych zaplanował transmisję. Było jeszcze coś, o czym nie chcieli mówić przedstawiciele Stelmetu Falubaz.
Tym czymś było to, że drużyna z Zielonej Góry zwiększyła swoje szanse na zwycięstwo z powodu
braku Tomasza Golloba w toruńskim zespole.
No i zaczęły się przepychanki, w których nie jest najważniejszy sportowy duch, ale pieniądze. Stelmet Falubaz zażądał od Unibaxu 900 tys. zł odszkodowania tytułem utraconych zysków
ze sprzedaży biletów. Za oddanie drugiego meczu walkowerem Unibax ma zapłacić 250 tys. zł kary.
Odszkodowania w wysokości 70 tys. zł może domagać się od Ekstraklasy Żużlowej pokazująca
mecze platforma nc+.
Czy zespół z Torunia zapłaci te wszystkie kwoty? O tym ma zadecydować Polski Związek Motorowy, który w tej sprawie wykazał się wyjątkowo bierną postawą. W PZM wiedziano przecież
o kontuzji Golloba. Wiedziano także, że szefostwo Unibaxu proponuje przełożenie pojedynku.
W PZM nie zareagowano na prośbę Unibaxu, nie podjęto żadnych prób wcześniejszego rozwiązania sprawy. Dlatego właśnie uważam, że zarząd Polskiego Związku Motorowego jest w równym
stopniu winien tego zamieszania. Nie przekonują mnie także słowa działaczy z Zielonej Góry
mówiące m.in. o stracie finansowej przy sprzedaży biletów wstępu. W końcu te same bilety mogły
być aktualne podczas przełożonego meczu. Moim zdaniem w całym tym zamieszaniu zapomniano
o sportowym duchu rywalizacji.
Klub Unibax Toruń na pewno zostanie obciążony karami. Jak wysokie one będą – to już inna
sprawa. Wiadomo jednak, że toruński klub będzie się odwoływał i dochodził swoich racji. Ciekawe,
jak zarząd PZM, a także Związek Klubów Żużlowych rozwiążą całe to zamieszanie.
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad połowa Polaków nie zaoszczędziła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
nawet złotówki – tak wynika z badania
„Wiedza Polaków o skutecznym oszczędzaniu” przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku przez
Instytut Badania Opinii Homo Homini.

Jako główną przyczynę takiego stanu eksperci wskazują brak odpowiedniej edukacji
finansowej. Badania pokazują, że samodzielne
efektywne oszczędzanie, inwestowanie czy
też programy regularnego oszczędzania pozostają tematami nieznanymi dla większości
z nas. Wykonana analiza pokazała, że trzy
czwarte respondentów nie miały do czynienia
z żadną formą edukacji w tym zakresie. Ponad
połowa badanych przyznała, że ich wiedza
w kwestii skutecznego oszczędzania nie jest
wystarczająca.
Firma Google jest najbardziej pożądanym
pracodawcą świata – tak uważają studenci z 12 największych gospodarek świata.
Firma Universum przepytała 200 tysięcy studentów z USA, Chin, Japonii, Niemiec, Brazylii,
Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Kanady, Australii, Włoch i Indii, którzy typowali wymarzonych
pracodawców w dwóch kategoriach: biznesowej
i inżynierskiej – Google okazał się najbardziej
pożądany w obu. Dobrze postrzegane są: firma
doradcza i audytorska E&Y i bank amerykański
Goldman Sachs. Przyszli inżynierowie chcieliby
pracować przede wszystkim w informatycznych
gigantach: Microsofcie, IBM-ie czy Apple, ale
też w BMW, Intelu, Siemensie, General Electric,
Sony i Shellu.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Polityka klimatyczna”.
Nagrodę wylosowała: Ilona Nowakowska z Katowic.

Piwo przez wieki

Archiwum

Piwne newsy
Świat newsem stoi, chciałoby się rzec. Newsami żyją od świtu do zmierzchu telewizje informacyjne, nimi karmią się gazety codzienne,
od nich pęcznieją serwery portali internetowych, a dziennikarze są skłonni niemal oddawać życie za wiadomości, o których nazajutrz
nikt już nie pamięta…

My, piwosze, z reguły nie przepadamy
za newsami – preferujemy dłuższe, bardziej
wymagające formy, podobnie jak wolimy sączyć bez pośpiechu nasz ulubiony trunek, niż
po prostu wychylić kielicha. Nie wpadajmy
jednak w samozachwyt i nie oszukujmy się,
wszak tempo życia i sytuacja ekonomiczna
doprowadzają nieraz do tego, że sięgamy
np. po piwo z dyskontu, które pochłaniamy
jednym haustem, żeby się zbytnio nie katować.
Potraktujmy więc niniejszy odcinek naszego
piwnego cyklu jako jednorazowe odstępstwo
od przyjętej normy (czyli jednolitej, dłuższej
formy), nawet jeśli sam tytuł „Piwne newsy”
zakrawa w pewnym sensie na oksymoron.

180. O ktoberfest
W sobotę 21 września rozpoczął się w Monachium już 180. Oktoberfest, czyli – innymi
słowy – największe święto piwa na świecie,
dożynki chmielne z ponad 200-letnią tradycją.
W uroczystym otwarciu festynu na monachijskich błoniach Theresienwiese uczestniczyło,
według szacunków, kilkadziesiąt tysięcy osób,
głównie mieszkańców Monachium i innych
niemieckich miast, ale także zagranicznych
turystów. Do końca imprezy organizatorzy

Drinktec w Monachium. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 1512
piw z aż 40 krajów świata. – Złoty medal dla
Komesa to dowód na to, że nasza filozofia
warzenia piwa jest słuszna. Wykorzystujemy surowce najwyższej jakości i stosujemy
rzemieślnicze metody produkcji takie jak
samodzielne prażenie słodu czy otwarta fermentacja – powiedział po odebraniu nagrody
Krzysztof Panek, prezes Browaru Fortuna.

L epiej w domu niż w pubie

spodziewają się, podobnie jak w latach ubiegłych, blisko sześciu milionów gości. Pierwszy
prawdziwy Oktoberfest odbył się w roku 1810
z okazji zaślubin bawarskiego księcia Ludwika z Teresą von Sachsen-Hildburghausen.
Od tamtej pory organizowany jest każdego
roku na przełomie września i października.
Impreza potrwa do 6 października.

P iwo z B rowaru F ortuna
nagrodzone
Komes Porter Bałtycki, jeden ze specjałów miłosławskiego Browaru Fortuna, został nagrodzony złotym medalem European
Beer Star 2013 za najlepsze piwo w kategorii
porterów bałtyckich w jednym z najbardziej
prestiżowych konkursów piwnych w Europie. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się
18 września podczas targów piwowarskich

Jak wynika z najnowszych badań rynku,
które opublikowała Rzeczpospolita, Polacy wolą pić piwo w domowym zaciszu niż
w pubie. Udział gastronomii w sprzedaży piw
jest u nas jednym z najniższych w Europie
i wynosi tylko 13 proc. – pod tym względem
wyprzedzamy jedynie Litwę, Łotwę i Estonię.
Najwięcej piwa w pubach czy restauracjach
spożywają natomiast Portugalczycy. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele. Przede wszystkim należy pamiętać, że ceny piwa w polskich
pubach nie należą do najniższych (w zależności od miasta wahają się w granicach od 5
do nawet 10 zł za 0,5 l złocistego trunku),
jednakże istotnym powodem jest również
fakt, że w Polsce nadal do rzadkości należy
jadanie i – co za tym idzie – picie poza domem. Eksperci przewidują, że nadchodzący
rok będzie pod tym względem jeszcze gorszy,
udziały segmentu gastronomicznego w sprzedaży piwa mogą bowiem wówczas spaść nawet
do 10 procent.

Maciej Rzepecki

Instytut Gallupa opracował raport dotyczący zadowolenia z życia migrantów.
Powstał on na bazie badań przeprowadzonych w 150 krajach, w których wzięło udział 25 tys. migrantów. Z raportu
wynika, że najbardziej zadowoleni ze swojego życia i zmian są ci, którzy zdecydowali się wyjechać z biedniejszych krajów południa, takich jak np. państwa afrykańskie
czy Meksyk, do bogatszych krajów północy
(Skandynawia, Stany Zjednoczone, a nawet
Polska). Podobne podejście prezentują ci, którzy emigrowali między krajami północnymi
(np. z Polski do Wielkiej Brytanii) – w skali
do 10 ocenili swoje życie na 6,57 pkt. Na zadowolenie z życia w krajach północy składa
się przede wszystkim lepszy dostęp do opieki
zdrowotnej i łatwość nawiązywania kontaktów
z rdzennymi mieszkańcami. Dla emigrantów
najtrudniejsze jest pierwsze pięć lat życia
na obczyźnie – od 17 do 34 proc. boryka się
z problemami finansowymi. Wielu dotykają
problemy zdrowotne, często o podłożu psychicznym, w tym nerwice, depresja, psychozy
i uzależnienia.
d w u t y g o d n i k
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