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Temat na czasie
Roman Łój, prezes KHW SA:
Od kilkunastu lat staramy się
dostosowywać
produkcję do
potrzeb rynku
i włączać załogę
w te działania.
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Kompania Węglowa. Przeszło
dwa miesiące potyczek zarządu
Kompanii Węglowej z wyrazicielami interesów załogi w sprawie
sanacyjnego programu spółki do
roku 2020 i oto 6 lutego strony
zawarły porozumienie. Jak zawsze
w takich przypadkach oznacza ono
kompromis, czyli rezultat swoistego targu coś za coś.

strona 3

Mikrus
zacznie pracę
w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej
Przedstawiciele JSW SA i kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie brali
udział w odbiorze technicznym
kompleksu ścianowego do eksploatacji cienkich pokładów Mikrus. Wkrótce kompleks rozpocznie pracę pod ziemią w kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
strona 5

Elita w quasi-wyrobisku
IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego. Ma być
światowo i inaczej niż dotychczas.
Ratownicza elita z najbardziej
znaczących w górnictwie krajów
będzie rywalizowała w namiastce
kopalni, czyli specjalnie przygotowanej sosnowieckiej hali wystawowej Expo Silesia.
strona 8

Citroen zmienia świat

Informacje motoryzacyjne.

strona 9

W kopalni Krupiński w Suszcu 3 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji
Kompozytowych Paliw Stałych. Zakład będzie produkował rocznie około 60 tys. ton ekologicznego
paliwa z tak zwanych mułów – odpadów po przeróbce węgla.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Ratujmy rybnickie kopalnie
Trzeba powołać do życia Rybnicką Spółkę Węglową –
uważają znawcy górnictwa skupieni wokół SLD. Niech
tę firmę stworzą kopalnie, które zanim weszły w skład
Kompanii Węglowej, tworzyły spółkę rybnicką.

N

ie można czekać na efekty restrukturyzacji
Kompanii bezczynnie, ponieważ plany, którymi
ma zająć się rada nadzorcza tej firmy, były przygotowane w zupełnie innej rzeczywistości. Możliwe, że ich
wdrożenie na początku 2013 roku dałoby pozytywny
efekt. Wdrażanie ich na wiosnę 2014 roku to musztarda
po obiedzie. Przez rok sytuacja KW pogorszyła się, pogorszyła się także sytuacja na rynku węgla energetycznego.
To, co mogło być uznane za istotną zmianę w styczniu
2013 roku, na wiosnę 2014 roku będzie tylko pudrowaniem pryszcza na nosie. Należy ratować górnictwo, a nie
szyld firmy – tak można streścić poglądy dużej grupy
lewicowych znawców branży górniczej. Lewica chciałaby, aby w końcu rozpoczęły się sensowne działania,
a skończyła się ponadroczna parada pomysłów za każdym
razem na wyrost zwana programem restrukturyzacji
Kompanii Węglowej. Krok paradny doprowadzi w końcu
do restrukturyzacji przez upadłość. Moim zdaniem taki
finał jest bardzo prawdopodobny. Mało tego, mam nieodparte wrażenie, że upadłość Kompanii byłaby na rękę
Platformie Obywatelskiej, a może nawet niektórym politykom PSL. Skąd moje podejrzenia? Otóż upadłość byłaby
wygodna dlatego, że wtedy wpływ związków zawodowych
na podejmowane decyzje byłby żaden. Firmą w upadłości
można rządzić w sposób dyktatorski, w dodatku można
z niej zrobić wszystko na własny krój, w myśl zasady hulaj
fantazjo, związki nic nie mogą. Dlatego środowisko lewicy
uważa, że dobrze byłoby coś uratować, zanim zostanie
zastosowany najprostszy i najboleśniejszy sposób restrukturyzacji – restrukturyzacja przez upadłość. Ratujmy,
kogo się da uratować. Później zadbajmy o tych, którym
może pomóc tylko najboleśniejsza operacja.
Miałem okazję na ten temat rozmawiać
ze związkowcami z kopalń KW, które kiedyś należały

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Należy ratować
górnictwo, a nie
szyld firmy – tak
można streścić
poglądy dużej
grupy lewicowych
znawców branży
górniczej.

do Rybnickiej Spółki Węglowej. Są przerażeni sytuacją.
Oszczędności już dawno przekroczyły granicę absurdu.
Jak tak dalej pójdzie, za kilka miesięcy kopalniom grozi
technologiczny i techniczny zawał. W dodatku centrala
jasno poinformowała: lepiej już nie będzie. Uważam,
że nie stać nas na to, aby marnować kopalnie rybnickie.
Wiem, że KW potrzebuje ich pieniędzy, jednak niech
też coś da w zamian za zabierane zyski. Jeżeli będzie
tylko brać, to wkrótce pożytek z tych kopalń dla KW
będzie taki jak pożytek dla chłopa ze zdechłej krowy.
W centrali KW chyba zapomniano, że nie wystarczy
tylko doić, trzeba także karmić. Niestety, sytuacja KW
nie pozwala na karmienie – nie ma na to kasy. Dlatego
wzywam do ratowania rybnickich kopalń.
Czy pomysł stworzenia Rybnickiej Spółki Węglowej
oznacza koniec dla KW? Absolutnie nie. Wtedy zarząd
tej firmy mógłby się przecież skoncentrować na rozwiązywaniu problemów pozostałych kopalń, miałby także
więcej pieniędzy na ich doinwestowanie. Kompania byłaby mniejsza, ale za to można byłoby nią łatwiej zarządzać.
Wiem, że hasło „największa firma górnicza w Europie”
mile łechce próżność każdego zarządu, bo dobrze jest rządzić czymś największym w Europie, ale przecież wkrótce
może to być „największy problem górniczy w Europie”.
Portal wnp.pl opublikował rozmowę z Jerzym Markowskim zatytułowaną „Agonia Kompanii Węglowej
wydłuża się”. Tytuł przeraził mnie, potem oburzył, ale
ostatecznie muszę przyznać rację byłemu ministrowi
i staremu fachowcowi górniczemu. Rozmowę z panem
Markowskim przeczytałem kilka razy i pomyślałem:
a może czas na eutanazję? „Rozwiązania organizacyjne są nieuchronne. Nie dlatego, by zaspokoić jakąś
żądzę reformowania, lecz po to, by uratować kopalnie” – powiedział pan Markowski. Jestem przekonany,
że ma rację. Teza, jakoby najważniejsze było ratowanie
Kompanii, jest szkodliwa. Najważniejsze jest ratowanie
kopalń. Jak długo nie powstanie plan ratowania kopalń, tak długo będziemy tracić miejsca pracy, dostęp
do zasobów węgla i rynek na ten węgiel. 
l

Kij w mrowisko

Europa stawia na przemysł
Co jakiś czas jesteśmy zaskakiwani dobrymi informacjami o naszym eksporcie i produkcji przemysłowej.
Cieszymy się, bo to oznacza, że nasza gospodarka
dobrze radziła sobie w trudnym czasie spowolnienia
gospodarczego w Europie i na świecie.

J

a jednak jestem zaskoczony nie wynikami naszej
gospodarki, tylko brakiem odpowiedzi na proste
pytanie: dlaczego nasza gospodarka tak dobrze
sobie radzi? Jeszcze bardziej zaskakuje mnie fakt,
że mało kto takie pytanie zadaje. Szkoda, że brakuje
dociekliwych. Moim zdaniem gospodarka dobrze
sobie radzi, bo cudem udało się nam uniknąć najgorszych konsekwencji wynikających z antywęglowej
polityki Unii Europejskiej. Mam podstawy podejrzewać, że sukces zawdzięczamy naszemu ubóstwu.
Ponieważ jesteśmy ubożsi od krajów UE, które było
stać na lansowanie i wprowadzanie antyprzemysłowych decyzji, teraz mamy z tego profity. Aby liczyć
na prawdziwy sukces, musimy postawić na nowoczesność. Czas kryzysu pokazał, że tylko dzięki nowoczesnemu przemysłowi można szybko wyjść na prostą,
dlatego powinniśmy postawić na konkurencyjność
gospodarki i dbać o to, aby przemysł miał znaczny
udział w naszym PKB. To można jednak osiągnąć
tylko wtedy, gdy będziemy mieli tanią energię, a tanią
energię będziemy mieli tylko wtedy, gdy racjonalnie

HENRYK
SIEDLACZEK
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Europa musi
tworzyć warunki
do rozwoju
przemysłu,
własna produkcja
przemysłowa jest
najpewniejszym
fundamentem
rozwoju.

wykorzystamy węgiel. Europa dostrzegła, że energochłonne gałęzie przemysłu emigrują do krajów,
w których nie ma restrykcyjnej polityki klimatycznej. Mało tego, okazuje się, że USA, które zawsze
z rezerwą podchodziły do pomysłów UE w sprawach
ochrony klimatu, w ostatnich latach więcej zrobiły
w tej dziedzinie niż Europa. Osiągnęły to dzięki wydobyciu gazu z łupków i nowoczesnym technologiom
zastosowanym w przemyśle.
„Europa musi tworzyć warunki do rozwoju przemysłu, własna produkcja przemysłowa jest najpewniejszym fundamentem rozwoju” – deklarowali 7 lutego
w Krakowie ministrowie ds. gospodarczych Francji,
Niemiec i Polski przed spotkaniem gospodarczego
Trójkąta Weimarskiego. Ta deklaracja jest najlepszym
dowodem na to, że myślenie o gospodarce się zmienia.
Polski rząd ma w tym swój wielki udział. Od kilku lat
nasi przedstawiciele w UE powtarzają wciąż to samo
hasło – walczmy z dwutlenkiem węgla, ale nie walczmy
z węglem w gospodarce. To polscy przedstawiciele
najgłośniej przekonywali, że dyskusji o polityce klimatyczno-energetycznej zawsze powinna towarzyszyć
dyskusja o bezrobociu i przemyśle. Polscy politycy
zwracają uwagę na to, że nawet najpiękniejsze idee nie
zostaną zrealizowane, jeżeli będziemy żyli w Europie
bezrobotnych.
l

Komentuje Bogdan Marcinkiewicz
europoseł

Tłumaczyłem:
nie można walczyć
z węglem

P

rzez całą kadencję w Parlamencie Europejskim
narażałem się na złośliwości kolegów europosłów
z krajów tak zwanej starej Unii, bo otwarcie broniłem
węgla. Ponieważ współorganizowałem Dni Węgla,
byłem czasem uważany za barbarzyńcę, który chce
zniszczyć klimat, przyrodę, Europę, a nawet świat. Na
szczęście w 2013 roku zaczęły się zauważalne zmiany.
Jest już liczna grupa eurokratów, którzy nawołują do
rozsądku i otwarcie proponują odbudowę przemysłu
w krajach UE – już nie krzyczą, że z gospodarki trzeba
wyeliminować węgiel. Jestem dumny, że byłem w grupie,
która przez lata tłumaczyła: „Nie można walczyć
z węglem – walczmy z dwutlenkiem węgla. Wspierajmy
nowoczesne górnictwo węgla kamiennego i nowoczesną
energetykę wykorzystującą węgiel. Wtedy ochronimy
klimat, będziemy tworzyć miejsca pracy, zapewnimy
rozwój gospodarczy i przemysłowy. Damy przykład, jak
godzić ekologię z ekonomią. Nie będziemy zmuszać
przedsiębiorców, aby przenosili swoje fabryki na wschód
Europy, do Azji czy do USA”.

Z

awodowo jestem związany z branżą górniczą
i gazową. Pochodzę ze Śląska, tu się wychowałem
i tu pracowałem przez całe życie, dlatego łatwiej było mi
szukać argumentów przemawiających za tym, aby polityka
formułowana w Parlamencie Europejskim brała pod uwagę
interesy naszego regionu i interesy Polski. Nie było łatwo.
Tym większą mam satysfakcję, kiedy słyszę mocne głosy
polityków UE mówiące o tym, że Europa musi stawiać na
przemysł, na tanią energię i na tworzenie miejsc pracy.
Zdaję sobie sprawę, że na zmianę myślenia w Brukseli
wielki wpływ miał kryzys. Obserwowałem, jak wojujący
przeciwnicy węgla zmieniali ton swoich wypowiedzi –
szkoda, że odbyło się to za cenę rosnących wskaźników
bezrobocia, palonych centrów miast w krajach ogarniętych
największym kryzysem.Kryzys w Europie był dla Polski
o tyle pożyteczny, że przestaliśmy być traktowani jak zgraja
prostaków, która chce palić węgiel, produkować cement,
wytapiać stal i żyć w oparach dymów z kominów.

C

ały czas się bronimy. Tłumaczymy, że Polska nie
może być zmuszana do budowy wiatraków albo
instalacji wytwarzających energię z promieni słonecznych,
ponieważ nasz klimat na to nie pozwala. Z radością
zauważyłem, że eurotechnokraci zaczynają rozumieć, iż
każdy kraj ma prawo do wykorzystywania paliw i źródeł
energii, jakimi dysponuje. Żeby walka w europarlamencie
nie poszła na marne, nasze górnictwo i energetyka muszą
stać się bardziej konkurencyjne. Przydałby się narodowy
plan, dzięki któremu mielibyśmy środki na modernizację
naszych mocy wytwórczych, które z przestarzałych
zmienią się w nowoczesne, efektywniejsze i tym samym
przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2.

P

rzy okazji Dni Węgla, które współorganizowałem
w Parlamencie Europejskim, zwracałem uwagę na
fakt, że polityka energetyczna UE się nie sprawdziła.
Prąd dla gospodarstw domowych drożeje, a miał tanieć.
Miał także spadać poziom emisji dwutlenku węgla, który
niestety rośnie. Chociaż w Polsce emisja dwutlenku
węgla spada, Komisja Europejska prowadzi taką politykę,
aby cierpiało nasze górnictwo i energetyka węglowa.
Jestem przekonany, że w następnej kadencji Parlamentu
Europejskiego uda się stworzyć silną grupę, która
wesprze działania polskich europosłów zmierzające
do poszukiwania rozsądnych rozwiązań dla górnictwa,
energetyki i przemysłu.
l
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Kompania Węglowa

JACEK FILIPIAK

Kosztowe nożyce wyszczerbione
Przeszło dwa miesiące potyczek zarządu Kompanii Węglowej z wyrazicielami interesów załogi w sprawie sanacyjnego programu spółki
do roku 2020 i oto 6 lutego strony zawarły
porozumienie. Jak zawsze w takich przypadkach oznacza ono kompromis, czyli rezultat
swoistego targu coś za coś.

Jest rzeczą naturalną, że żadna ze stron
nie ogłasza pełnego ukontentowania, niemniej
uzyskane minimum zgody na pewno ma swoją
wartość. Można się tylko zastanawiać, w jakim
stopniu pierwotny program restrukturyzacji
firmy, przedłożony przez zarząd społecznym
partnerom, został w końcowym porozumieniu rozsadzony, a zatem czy i w jakiej mierze
oddala wybicie się spółki na ekonomiczną
pomyślność.
Całkowicie zrozumiała jest presja związków zawodowych na ochronę miejsc pracy,
jakkolwiek to właśnie generalnie koszty zatrudnienia są w górnictwie – a w Kompanii
Węglowej ich udział na tle innych firm jest
szczególnie wysoki – najpoważniejszą pozycją w rachunku. Związkowcy uchronili przed
zwolnieniem 884 pracowników administracji,
co w proporcji do niespełna 55 tys. zatrudnionych może się wydawać sprawą małej wagi,
niemniej dla zainteresowanych na pewno
pierwszorzędną. Ale – skoro coś za coś – przełknęli decyzję, że odstąpienie od zwolnień
będzie się łączyło z zawieszeniem na trzy lata
wypłat dla tej grupy pracowników czternastki
oraz pozbawieniem ich tzw. profilaktycznych
flapsów. Ten uszczerbek został im osłodzony
trzyletnią gwarancją zatrudnienia.
O jedną tonę zostanie okrojony wymiar
emeryckiego węgla, choć zarząd najchętniej
w ogóle chciałby się pozbyć tego ciężaru.
Tym bardziej że – jak argumentuje kierujący spółką Marek Uszko – od początku lat
90. odchodzący na emerytury górnicy mają
w niej ujętą wartość owego deputatu. Ta tona
mniej – zapewne ku dezaprobacie byłych
pracowników, dla których węgiel z kopalni
to niemal rzecz święta i nietykalna – przekłada się w buchalterii na mniej więcej 100 mln
złotych oszczędności w skali roku. Dla pełniejszego zilustrowania rangi tego problemu
dla finansów firmy dodajmy, że w ubiegłym

Program zapowiada poprawę jakości produkowanego węgla energetycznego i kurs na zwiększanie wypadu tzw. grubych, a więc najatrakcyjniejszych rynkowo
i cenowo sortymentów
roku deputatowe uprawnienie obejmowało 161
tys. emerytów i rencistów, a koszt świadczenia przekraczał niebagatelną kwotę 266 mln
złotych. Niebagatelną, ponieważ równorzędną
z miesięcznym wynagrodzeniem wszystkich
pracowników dołowych zakładów Kompanii
Węglowej. Nie dziwota więc, że zarząd spółki
– w kontekście jej finansowych kłopotów –
jest zdeterminowany, by zrzucać ów ciężar, acz
dalsze przycinanie deputatowego przywileju
ma być przedmiotem odrębnych pertraktacji
z liderami związkowymi w dwóch najbliższych
latach. Tym bardziej że w innym przypadku
deputatowe obciążenie z roku na rok miałoby
tendencję wzrostową. Jednocześnie, począwszy od tego roku, nie będzie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów. To kolejne kilkadziesiąt
milionów złotych oszczędności.
Porozumienie z początku lutego przecięło pierwotny zamysł łączenia kopalń. Dla
związkowych adwersarzy zarządu to fundamentalne zgoła postanowienie, albowiem
w ich optyce takie konsolidacje niezmiennie

łączą się z zawoalowaną postacią likwidacji
tej słabszej. Ale – w myśl filozofii coś za coś –
strona społeczna przystała w zawartym pakcie
na bardziej elastyczne rozporządzanie załogą.
Bardziej elastyczne, czyli pozwalające szefom
kopalń na swobodniejsze przemieszczanie pracowników w obrębie zakładów spółki, by efektywniej móc wykorzystywać rzeczywisty czas
pracy ludzi, szczególnie zaś maszyn i urządzeń.
W zawieszeniu pozostała sprawa sprzedaży Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalni
Knurów-Szczygłowice. Związkowcy w ogóle
nie chcą o takiej transakcji słyszeć. Zarząd
spółki podtrzymuje natomiast takie rozwiązanie, acz i po tej stronie nie widać szczególnej
determinacji, tym bardziej że kwestią kilku
tygodni jest ustanowienie nowego zarządu
kolejnej kadencji, zatem to on miałby już przesądzić o sfinalizowaniu ewentualnej transakcji.
Dziś Marek Uszko napomyka więc jedynie
o satysfakcjonującej wycenie.
Zamysł sprzedaży jastrzębianom knurowskiej kopalni wydaje się notabene przedsięwzięciem dziwnym. W dwumiesięcznych

negocjacjach filozofia związkowych adwersarzy była, generalnie rzecz biorąc, taka: nie
można restrukturyzować spółki, tnąc głównie
koszty, w tym przede wszystkim związane
z zatrudnieniem, natomiast większy akcent
trzeba kłaść na zwiększanie przychodów. Zawarte porozumienie dowodzi, że wyraziciele interesów załóg te kosztowe nożyce dość
mocno wyszczerbili. Owszem, restrukturyzacyjny program zapowiada poprawę jakości produkowanego węgla energetycznego
i kurs na zwiększanie wypadu tzw. grubych,
a więc najatrakcyjniejszych rynkowo i cenowo sortymentów. Problem kilku milionów
ton niesprzedanego przez spółkę węgla łączy
się bowiem właśnie z jego relatywnie niską
jakością. Tymczasem kopalnia Knurów-Szczygłowice jest dla Kompanii Węglowej
swoistym rodzynkiem w cieście, zakładem,
który sypie węglem koksującym, a więc tym
bardziej wartościowym. Jak tu wyzbywać się
takiego cymesu na rzecz głównego producenta
i gracza na tym fragmencie rynku?

naprawdę porozumienie z Magdalenki upadło
dzień po wyborach 4 czerwca 1989 roku,
kiedy Polacy głosami wyborczymi zażądali
pełnej demokracji – i to wydarzenie jest
dla mnie przełomem założycielskim naszej
Rzeczypospolitej. Natomiast przeglądając
dalej historyczne uzgodnienia, szczególnie
te dotyczące spraw ekonomicznych, widać,
jak mocno odbiegają one od faktycznych
działań ekonomicznych prowadzonych
w Polsce od 1989 roku. Nie ma się czym
chwalić, bo warto zauważyć, że Okrągły
Stół dał zgodę na ekonomiczne zubożenie
społeczeństwa i bezwzględną politykę
liberalną w gospodarce, której świadectwem
są rdzewiejące do dziś zakłady przemysłowe
na Śląsku. W 1989 roku w Magdalence to
górnicy reprezentujący związki zawodowe

przy „podstoliku” ekonomicznym okazali
się najbardziej przewidujący, bo najgłośniej
wołali o zabezpieczenie socjalne i zachowanie
polskiego przemysłu. Ich głos utonął jednak
w zgiełku radości z podpisanego porozumienia,
a polską gospodarką zaczęli rządzić
liberalni doktrynerzy nieuznający innych,
prospołecznych rozwiązań ekonomicznych.

JERZY CHROMIK

Niewiele zostało z Okrągłego Stołu
Komentuje Grzegorz Janik, poseł RP

N

ie wzrusza mnie, tak
jak część kolegów
parlamentarzystów, 25.
rocznica obrad Okrągłego
Stołu w Polsce, jednak
nie dlatego, że snuję
spiskowe teorie o tajnym
układzie między władcami
Polski Ludowej a stroną
społeczną – to zostawiam raczej historykom
i zwolennikom alternatywnych losów naszego
kraju. Z ciekawością przeczytam, co by się
w Polsce stało, gdyby nie było Okrągłego
Stołu lub zaczął się jesienią po upadku muru
berlińskiego w NRD.

W

ydarzenia u nas potoczyły się tak, że to
my zapoczątkowaliśmy proces zmian

demokratycznych w Europie Wschodniej
i częścią tego procesu były kilkumiesięczne
obrady w Magdalence zakończone
porozumieniem i znaną nam wszystkim polską
drogą do demokracji. Jednak oceniając cały
proces zmian społecznych, które zaszły przed
25 laty i trochę później, wcale nie uważam
Okrągłego Stołu za moment przełomowy.

J

eśli wczytam się dzisiaj w zapisy
porozumienia i deklaracje zawarte przy
różnych „podstolikach” tematycznych, to
tak wiele z Okrągłego Stołu nie zostaje.
Zawdzięczamy mu Senat, funkcjonujący
w przyjętej formie do dzisiaj, i uzgodniony
urząd prezydenta Polski, pierwszego z nich
wybrano w sposób mało reprezentatywny
w stosunku do oczekiwań społecznych. Tak

O

przezorności górniczej delegacji świadczą
już tylko archiwalne dokumenty. Dlatego
uznając symbolikę obrad Okrągłego Stołu, widzę
też, jak niewiele zostało ze sterty porozumień
tamtego czasu, a jak wiele spraw społecznych
i ekonomicznych można było poprowadzić
inaczej – po prostu lepiej – i może dziś
nasze zarobki nie byłyby niższe od sąsiadów
z południa.
l
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W kopalni Krupiński w Suszcu rozpoczął pracę Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych. Zastosowanie nowego
paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
tlenku węgla, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu w sumie o ponad 90 proc.

NOWY GÓRNIK

Ekologiczne paliwo
z Krupińskiego
W kopalni Krupiński w Suszcu 3 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Produkcji
Kompozytowych Paliw Stałych. Zakład będzie produkował rocznie około 60 tys. ton
ekologicznego paliwa z tak zwanych mułów – odpadów po przeróbce węgla. W procesie technologicznym muł był odpadem,
ale z punktu widzenia energetycznego było
to wysokokaloryczne paliwo spalane w zakładach energetycznych i piecach domowych.
Teraz do sprzedaży trafią brykiety – oczyszczone i wzbogacone paliwo. To pierwszy tego
typu zakład w Polsce.

– Spotkaliśmy się na uroczystości otwarcia innowacyjnego zakładu. Jest to połączenie ekonomii i ekologii. To ważny dzień dla
spółki Polski Koks i dla Jastrzębskiej Grupy
Kapitałowej. Produkcja nowoczesnego paliwa
przyjaznego dla otoczenia jest bardzo ważna
w czasach, w których mówi się bardzo źle
o węglu. Niektóre samorządy lokalne chciałyby zakazać spalania węgla – mówił Wacław
Będkowski, prezes Polskiego Koksu. Polski
Koks jest inwestorem Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych.
Zakład powstał dzięki realizacji programu
badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze
dla Śląska”, którego uczestnikami są: Polski
Koks SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA,
Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster
Kotlarski. Produkowane w zakładzie brykiety,
przeznaczone dla gospodarki komunalnej oraz
do ogrzewania gospodarstw indywidualnych,
powstają na bazie flotokoncentratu pochodzącego z kopalni Krupiński.
– Nie wolno eliminować węgla z gospodarki. Należy eliminować szkodliwe substancje
powstające w procesie spalania. Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych będzie
produkował paliwo przyjazne dla środowiska.
To ważne, abyśmy nie tracili rynku paliw węglowych, tak jak przed laty straciliśmy rynek
koksu opałowego. Dlatego chcemy pochwalić
się inwestycją przygotowaną wspólnie z gronem naukowców oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, który udzielił
nam pożyczki. To nasza odpowiedź na dyskusję
o zanieczyszczeniu środowiska i niskiej emisji
– powiedział podczas uroczystości Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
– Padały tu dwa słowa: ekologia i ekonomia. Myślę, że te dwa słowa powinny wzajemnie
istnieć i się nie wykluczać. Zarówno Ministerstwo Gospodarki, jak i zarządy spółek są świadome, że tak długo węgiel będzie głównym paliwem w Polsce, jak długo będzie akceptowany
przez nasze społeczeństwo. Trzeba wychodzić
naprzeciw sygnałom płynącym z samorządów
i tak produkować i przetwarzać węgiel, by był
on produktem ekologicznym, a jednocześnie
ekonomicznym. Myślę, że otwarcie tej instalacji
pokazuje, że węgiel może być nadal głównym
źródłem energii w Polsce, a my zapewniamy,
że przez nasze działania zarówno w Unii Europejskiej, jak i w kraju będziemy o węglu pamiętać – zadeklarował wiceminister Tomasz
Tomczykiewicz.

Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA (pierwszy z prawej): Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych będzie produkował paliwo przyjazne dla środowiska.
Wacław Będkowski (w środku), prezes Polskiego Koksu: Produkcja nowoczesnego paliwa przyjaznego dla otoczenia jest bardzo ważna w czasach, w których mówi
się bardzo źle o węglu

Inwestycja jest wynikiem realizacji programu badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”, którego uczestnikami są: Polski Koks SA, Jastrzębska Spółka
Węglowa SA, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski
Paliwo produkowane w nowym zakładzie
zastąpi używany do tej pory flotokoncentrat,
który spalany w sposób tradycyjny był źródłem
emisji bardzo wielu groźnych dla zdrowia zanieczyszczeń. Zastosowanie nowego paliwa w kotle
z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli
ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, pyłu oraz silnie rakotwórczego benzopirenu w sumie o ponad 90 proc.

W uroczystości obok gospodarzy – prezesów JSW oraz Polskiego Koksu – udział wzięli m.in. Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister
gospodarki Andrzej Pilot, wicewojewoda śląski
Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej prof. Andrzej Karbownik, rektor Politechniki Śląskiej oraz prof. Marek Ściążko
z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Zastosowanie nowego paliwa w kotle z automatycznym podawaniem paliwa pozwoli
ograniczyć emisję dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu oraz silnie
rakotwórczego benzopirenu w sumie o ponad
90 proc. Szczegóły dotyczące produktu i punktów sprzedaży można znaleźć pod adresem
www.varmo.com.pl.
ST
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Po raz czwarty zostały przyznane nagrody za promocję bezpieczeństwa w górnictwie

Karbidki dla dziennikarzy
Ośmioosobowa kapituła Ogólnopolskiego
Konkursu Dziennikarskiego Karbidka pod
przewodnictwem dra inż. Piotra Litwy, prezesa WUG, przyznała pięć równorzędnych nagród w dwóch kategoriach. Oceniany był całoroczny dorobek publicystyczny. Do konkursu
mogli zgłaszać swoje publikacje dziennikarze
prasy, radia oraz telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy
dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w 2013 r. Organizatorami konkursu, podobnie jak w poprzednich

edycjach, były Wyższy Urząd Górniczy oraz
Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława
Cybulskiego, która działa przy WUG.

W kategorii prasa i portale internetowe
laureatami Karbidki 2014 zostali: Karolina Baca-Pogorzelska z dziennika Rzeczpospolita,
Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl oraz Witold Gałązka z tygodnika branżowego Trybuna
Górnicza. W kategorii radio i telewizja Karbidki
zostały przyznane Przemysławowi Adamskiemu z TVP Katowice oraz Andrzejowi Lampartowi z TVP Wrocław. Uroczyste wręczenie

nagród odbędzie się 1 kwietnia br. podczas XVI
konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w polskim górnictwie” pod
patronatem ministra gospodarki.
– Dziennikarze są sojusznikami nadzoru
górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa w polskim przemyśle wydobywczym. Konkurs, organizowany przez WUG
i Fundację Bezpieczne Górnictwo, jest formą
podziękowania za całoroczny trud dziennikarski. Przyznając nagrody, doceniamy rzetelność zawodową, pracowitość, samodzielność
i determinację w podejmowaniu tematów,

z którymi trudno się przebić w natłoku informacji sensacyjnych i wydarzeniowych na łamy
gazet, newsowe strony portali internetowych,
a także anteny radiowe i telewizyjne. Postanowiliśmy zaprosić laureatów tegorocznych
Karbidek na naszą doroczną konferencję, żeby
ich sukces miał szersze audytorium i bardziej
uroczystą oprawę niż w poprzednich latach.
W konferencji uczestniczą przedstawiciele
wszystkich największych przedsiębiorców
z branży górniczej, a to oni są darczyńcami
fundacji, która finansuje nagrody.
MATERIAŁY PRASOWE WUG

REKL A M A

J edno ujęcie

Mikrus zacznie pracę
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
Przedstawiciele JSW SA i kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie brali udział w odbiorze
technicznym kompleksu ścianowego do eksploatacji cienkich pokładów Mikrus. Wkrótce kompleks rozpocznie pracę pod ziemią w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. To
udoskonalona wersja Mikrusa, który pracował w jastrzębskiej kopalni w zeszłym roku.
Po testach w naturalnych warunkach pracy konstruktorzy Kopeksu usunęli kilka wad,
które ujawniły się dopiero w czasie zwykłej eksploatacji pod ziemią. Teraz Mikrus powinien pracować bezawaryjnie. – Mikrus jest systemem ścianowym, ale nie jest to ani
system kombajnowy, ani strugowy. Kilka lat temu postawiliśmy sobie zadanie opracowania systemu do eksploatacji cienkich pokładów efektywnego w każdych warunkach
geologicznych. Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie łączyło zalety kombajnu i struga oraz
wyeliminuje ich wady. Tak powstał Mikrus – powiedział Andrzej Meder, wiceprezes Kopeksu. System Mikrus został stworzony do eksploatacji pokładów o miąższości od 1,1
do 1,7 m. Stanowisko sterowania może być zainstalowane w chodniku podścianowym,
a nawet na powierzchni kopalni. Według producenta zapewnia to w pełni automatyczną pracę systemu. Kompleks Mikrus składa się z: głowicy urabiająco-ładującej, przenośnika ścianowego i podścianowego oraz z obudowy zautomatyzowanej. Specjaliści
z firmy Kopex podkreślają, że Mikrus jako jedyny na świecie umożliwia prowadzenie
bezpiecznego i opłacalnego wydobycia węgla z cienkich pokładów węgla dostępnych
dotychczas jedynie dla systemów strugowych. Szacuje się, że na świecie cienkie pokłady
węgla stanowią aż trzecią część zasobów kopalń. Tylko w polskich kopalniach dzięki tej
technologii ok. miliard ton węgla może zostać przeniesiony z zasobów niebilansowych
do bilansowych.
ST

Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie
o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA
15 marca 2014 r. na stoku Cieńkowa w Wiśle-Malince odbędą się już po raz kolejny Zawody Narciarskie w Slalomie Gigancie o Puchar
Prezesa Kompanii Węglowej SA.

Ta cieszącą się wielkim powodzeniem
impreza ma na celu nie tylko popularyzację
narciarstwa zjazdowego, ale przede wszystkim integrację pracowników kopalń, zakładów i spółek wchodzących w skład Kompanii

Węglowej SA oraz ich rodzin. Uczestnikami
slalomu w ramach pucharu będą aktualni
pracownicy Kompanii Węglowej i spółek
powiązanych kapitałowo oraz członkowie
ich rodzin (małżonkowie i dzieci), a także
zasłużeni emeryci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych.
Kontakt z sekretariatem zawodów:
32 326 23 53, Magdalena Szczurek.
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K atowicki H olding W ęglowy . Zakaz spalania węgla

w domowych piecach obowiązuje w Krakowie i wywołał tam
duże poruszenie. Nie wiem, czy radni z Katowic zdecydują się
na podobne rozwiązanie. Wątpliwe, aby zakaz spalania węgla
i przymusowe korzystanie z paliw znacznie droższych ucieszyło
mieszkańców. Mieszkańcy, którzy będą musieli przestawić się na
trzy razy droższe ogrzewanie, na pewno będą pamiętali o tym
przy urnach wyborczych. Nie wydobywamy węgla po to, żeby
wykazywać tony, lecz po to, żeby móc go sprzedać. Różnica cen
miału i węgla grubego decyduje, czy KHW ma zysk, czy go nie ma
– mówi Roman Łój, prezes KHW SA

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Możliwe, że w Katowicach
będzie obowiązywał zakaz spalania węgla.
Spodziewał się pan, że w mateczniku KHW
ktoś zechce wbijać Holdingowi nóż w plecy?
R oman Ł ój : Nie
spodziewałem się tego.
Taki zakaz obowiązuje
w Krakowie i wywołał
tam duże poruszenie.
Nie wiem, czy radni
z Katowic zdecydują się
na podobne rozwiązanie.
Uważam, że to zła metoda walki z tak zwaną niską emisją. W tym
przypadku sprawdza się stare przysłowie:
kowal zawinił, cygana powiesili. Podstawową
przyczyną niskiej emisji jest spalanie paliw
w starych piecach i spalanie śmieci. Tymczasem paliwa węglowe spalane w nowoczesnych
piecach są przyjazne dla środowiska. Ponad
10 lat temu, kiedy władze miasta Tychy przygotowywały program ograniczenia niskiej
emisji, około 95 proc. mieszkańców wybrało
węgiel spalany w nowoczesnych piecach jako
najlepsze rozwiązanie. Nowoczesne piece
i nowoczesne paliwa węglowe pozwalają
wytwarzać ciepło tanio i ekologicznie. Natomiast samorząd Katowic winien pamiętać,
że jest rok wyborczy. Wątpliwe, aby zakaz
spalania węgla i przymusowe korzystanie
z paliw znacznie droższych ucieszyło mieszkańców. Mieszkańcy, którzy będą musieli
przestawić się na trzy razy droższe ogrzewanie, na pewno będą pamiętali o tym przy
urnach wyborczych.
XXDlaczego tylko Tychy na poważnie zainteresowały się współpracą z KHW i wykorzystywaniem paliw ekologicznych produkowanych z węgla?
– Tychy jako pierwsze w sposób systemowy zainteresowały się paliwami ekologicznymi wytwarzanymi z węgla. Natomiast
niezależnie od działań systemowych w ciągu
minionych kilkunastu lat roczne zapotrzebowanie w Polsce osiągnęło poziom 1,5 mln ton.
Paliwa ekologiczne z węgla są bardzo dobrym
rozwiązaniem dla domów indywidualnych
i małych instalacji. Ciepłownie przy małych
osiedlach, przy szpitalach i szkołach spalające ekologiczne paliwa węglowe sprawdzają
się w wielu rejonach Polski. Promocja oparta
o informacje o tych paliwach i urządzeniach
do ich spalania odbywa się w sposób naturalny.
Nasze społeczeństwo nie jest wystarczająco
zamożne, by zmuszać je do korzystania z rozwiązań najdroższych. Ekoret czy ekogroszki
różnego rodzaju, przystosowane do spalania
w nowoczesnych piecach, są rozwiązaniem,
które łączy ekonomię z ekologią.
XXOd kilku tygodni głośno mówi się o reindustrializacji Europy. Liderzy Unii Europejskiej wydają się zaczynać rozumieć, że bez

przemysłu Unia będzie tracić na znaczeniu. Pana zdaniem to tylko hasła czy rzeczywiście przemysł, a także górnictwo powrócą do łask?
– W UE są państwa bogate, takie jak
Niemcy, Francja, Anglia czy Belgia, które bez
liczenia się z kosztami mogą lansować nawet
najbardziej radykalne programy ekologiczne. Jednak państwa tak zwanej nowej Unii
Europejskiej, w tym Polska, są zbyt ubogie,
aby pozwolić sobie na podobne programy.
Koszty ich wdrażania i następstwa mogą być
dla nas zabójcze. Do tej pory UE nie potrafiła
uszanować uwarunkowań przemysłowych
i energetycznych charakterystycznych dla
danych krajów. Ja rozumiem, że na przykład
Szwecja może rozbudowywać energetykę
wodną, bo ma ku temu odpowiednie warunki, że Norwegia, która nie jest członkiem
UE, ale jest z nią mocno powiązana, może
zaspokajać około 90 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną dzięki elektrowniom wodnym. My z liczących się źródeł
energii mamy tylko węgiel. Dzięki niemu
zaspokajamy około 95 proc. zapotrzebowania na energię. Powinniśmy racjonalnie
korzystać z tego paliwa, aby wytwarzać jak
najtańszą energię dla przemysłu. A ponieważ
bez taniej energii nie ma rozwoju przemysłu,
sądzę, że stanowisko liderów UE jest ważnym sygnałem. Bo nie usługi i nie sektor
bankowy, ale przede wszystkim przemysł
daje dobrze płatne i stabilne miejsca pracy.
Cieszyłbym się bardzo, gdyby rzeczywiście te
zapowiedzi stały się faktem. Przecież Polska
już też odczuwa skutki restrykcyjnej polityki
unijnej skierowanej przeciwko tradycyjnemu
przemysłowi. Wielkie firmy przenoszą swoją
produkcję na Białoruś, Ukrainę, do Indii,
Chin, a nawet do USA, bo tam nie są narażone na wysokie koszty związane z tak zwaną
polityką klimatyczną.
XXW KHW trwa konkurs „A na grubie ino
grube”. Czy to początek polityki włączania
załogi KHW w dostosowywanie produkcji
do potrzeb rynku?
– Od kilkunastu lat staramy się dostosowywać produkcję do potrzeb rynku i włączać załogę w te działania. W 2013 r. dzięki
nowym rozwiązaniom technicznym udało
się nam wyprodukować ponad 200 tys. ton
więcej węgla grubego i ponad 300 tys. ton
więcej węgla w sortymentach średnich niż rok
wcześniej. To oznacza, że wyprodukowaliśmy
ponad 0,5 mln ton więcej węgla poszukiwanego na rynku. Średnio tona takiego węgla jest
o ponad 250 zł droższa niż tona miału. Ponad
pół miliona ton to ponad 6 proc. rocznej produkcji węgla w KHW. Gdybyśmy zamiast tego
węgla wydobyli miał, mielibyśmy przepełnione
zwały i na pewno nie zakończylibyśmy roku
dodatnim wynikiem.
Nie wydobywamy węgla po to, żeby
wykazywać tony, lecz po to, żeby móc go
sprzedać. Różnica cen miału i węgla grubego

Dwa dni

Nie sta

Polskie kopalnie muszą pracować sześć dni w tygodniu
decyduje, czy KHW ma zysk, czy go nie ma.
Czy konkurs ma bardziej zaangażować załogę
w szukanie rozwiązań służących zwiększaniu
produkcji oczekiwanej przez rynek? Z każdego złoża można mieć produkcję lepszą lub
gorszą. Można mieć także mniej lub bardziej
korzystną strukturę sprzedaży. Od dwóch
lat przekonujemy załogę, że bardziej opłaca
się sprzedać drożej efekty pracy, bo wtedy

więcej pieniędzy zostanie między innymi
na wynagrodzenia. Jeżeli uda się nam osiągnąć taki etap, że będzie prosta zależność
między wartością produkcji a wielkością wynagrodzenia, wtedy będziemy bardzo bliscy
założonych celów.
XXW branży górniczej znów wraca temat szóstego dnia pracy. Czy zmiany
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TOMASZ JODŁOWSKI

ać nas na to
od pracy każdego z nas zależy wynik końcowy uzyskany przez spółkę

A na grubie ino grube
Co zrobić, aby kopalnie KHW wydobywały
więcej węgla grubego? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy konkursu „A na grubie ino
grube”.

W konkursie mogą brać udział pracownicy zatrudnieni (co najmniej na czas konkursu,
tj. od 8 stycznia do 8 maja br.) w kopalniach
należących do KHW lub zespoły, w skład
których będą wchodzić pracownicy Holdingu. Do 8 maja br. należy przesłać zgłoszenie
do biura zarządu KHW. Główna nagroda
w konkursie to 30 tys. zł. Za zajęcie drugiego
i trzeciego miejsca nagrody wynoszą odpowiednio 15 i 7 tys. zł.
Robert Łaskuda, wiceprezes KHW ds. produkcji: Bardzo trudno
jest przewidzieć, jaki
będzie końcowy wynik
konkursu i na ile przeniesie się on na rzeczywiście
osiągane rezultaty ekonomiczne. Natomiast jeżeli w wyniku zastosowania zaproponowanych rozwiązań wypad węgli
grubych zwiększy się choć o niecały procent
w stosunku do wielkości obecnych, to w skali
że po weekendzie, w poniedziałek, nie będą
mieli do czego wracać. W moim odczuciu
przeważająca część załogi uważa 6-dniowy
tydzień pracy kopalni za coś normalnego.
Na przeszkodzie stoją rozwiązania prawne.
A górnik powinien sam decydować, czy chce
więcej pracować, czy nie.
XXNa pewno chodzi także o odpowiednią

organizacyjne w KHW pozwolą na zastosowanie tego rozwiązania?
– Nie stać nas, aby wielki majątek pracował tylko przez pięć dni w tygodniu. Górników z kopalń KHW nie trzeba przekonywać,
że w większości naszych frontów eksploatacyjnych nie możemy sobie pozwolić na 48
godzin bezczynności. Wzrost zagrożeń pożarowych i tąpaniowych może być tak duży,

zapłatę za sobotę?
– Tę kwestię można rozwiązać. Odnoszę
się do górników, którzy są przekonani czy
zainteresowani takim rozwiązaniem. Jeżeli
udałoby się tak zmienić prawo, aby na zasadzie dobrowolności mogli pracować w sobotę,
to w sprawie stawek się dogadamy. Natomiast
jedno jest pewne – polskie kopalnie muszą
pracować sześć dni w tygodniu. W KHW
mamy duże zainteresowanie załogi pracą
w szósty dzień tygodnia. Oczywiście, jeżeli
ktoś nie chce pracować w tym dniu, to nie
ma siły, żeby go zachęcić, nawet najkorzystniejszymi stawkami.
XXGórnictwo jest przywiązane do tradycji.
Wprowadzanie zmian jest bardzo trudne.

firmy wynik będzie bardzo wymierny i odczuwalny. Stosunek cen miałów do kostki
to przecież prawie 1:2.
Ten konkurs nie jest łatwy. Kopalnie
KHW SA od kilku lat stopniowo zwiększają
ilości węgli grubych, poprawiając proporcje wydobycia. W roku 2011 było ich około
11,8 proc. w ogólnym wydobyciu węgli handlowych. W 2012 – 12,7 proc., w 2013 – blisko
14 procent. W poszczególnych kopalniach
przedstawia się to nieco inaczej, co wynika
z faktu, że niektóre gatunki węgla są bardziej
kruche od innych. I jest to bariera nie do przejścia. Natomiast można poprawiać rozwiązania dotyczące techniki urabiania węgla, jego
transportu i przesypywania. Liczymy, że tutaj
właśnie uda się szerzej zastosować pozytywne
rozwiązania.
Konkurs adresujemy do wszystkich pracowników, przy czym jego wymagania wyraźnie mówią nie o rzucaniu pomysłów, które
ktoś miałby potem dopiero rozpracowywać,
a o proponowaniu rozwiązań. Stąd kilkumiesięczny czas na składanie propozycji.
Zakładamy, że nikt nie ma wyłączności
na mądrość. Regularnie przedstawiciele kierownictwa rozmawiają głównie w kopalniach,

zbierają różne pomysły rozwiązań. Zwykle nie
przybiera to kształtu tak sformalizowanego jak
w wypadku konkursu. Są to spotkania w ramach SITG, spotkania z inżynierami, technikami, z kadrą. Nawet jeśli niekoniecznie
zgadzamy się z tym, co bywa sugerowane,
to żadne pomysły nie są odrzucane bez zastanowienia się nad nimi. Chodzi przecież
o wnioski wynikające z prostego zrozumienia, że od pracy każdego z nas zależy wynik końcowy uzyskany przez spółkę, a przez
to utrzymanie miejsc pracy i wynagrodzenia.
O tym wszystkim decyduje się praktycznie
na każdym stanowisku pracy. Większa dbałość
o urządzenia przedłuża czas ich eksploatacji,
obniża koszty remontów. Staranność przy
pracy kombajnu skutkuje zmniejszeniem ilości
kamienia, jaki wraz z węglem wyjeżdża na powierzchnię. Odpowiednia głowica – organ
urabiający kombajnu – stosowanie dobranego
nacisku, kąta podejścia poprawiają parametry
wielkości urabianego węgla. Zmiany na przesypach ograniczają degradację węgla. Każde
z takich pojedynczych zadań może wydawać
się drobne, niewiele znaczące. Ale ich suma
daje wyraźny rezultat. I widać, że efekty są,
a załoga rozumie ten problem.
l

Górników z kopalń KHW
nie trzeba przekonywać, że
w większości naszych frontów
eksploatacyjnych nie możemy
sobie pozwolić na 48 godzin
bezczynności.

mimo niższego wydobycia nadal planujemy
wyższą sprzedaż, dodatni wynik finansowy,
utrzymanie płynności finansowej i zrealizowanie zadań inwestycyjnych. Jesteśmy
firmą elastyczną, która potrafi dostosować
się do rynku.

Jak Holding radzi sobie z dostosowaniem
się do warunków rynkowych?
– Dobrym sprawdzianem był dla nas
2013 rok. Kilka lat temu zaczęliśmy wprowadzać zmiany w organizacji pracy i organizacji
firmy. Dzięki temu potrafiliśmy dać sobie
radę nawet wtedy, gdy odbiorcy i przewoźnicy odbierali z dużym opóźnieniem zamówiony węgiel. Nie tylko uzyskaliśmy dodatni
wynik, ale zrealizowaliśmy wszystkie zadania inwestycyjne i produkcyjne. Na 2014 rok
w planie techniczno-ekonomicznym zatwierdzonym przez radę nadzorczą założyliśmy,
że wydobędziemy o 220 tys. ton węgla mniej,
bo są jeszcze zapasy na zwałach. Jednak

XXW tym roku KHW zaczyna spłacać obligacje. Jak to się odbije na firmie?
– Nie spodziewam się negatywnych skutków. Zanim uruchomiliśmy program obligacji
zabezpieczonych, wyemitowaliśmy obligacje
węglowe. W ubiegłym roku spłaciliśmy 180
milionów z obligacji węglowych. Podobną
sumę będziemy spłacać w tym roku.
Zarząd skupia się na tym, aby nie dochodziło do wzrostu zadłużenia, bo musimy realizować inwestycje. Ponieważ plany wejścia
na giełdę są mało realne z powodu złej sytuacji
na rynkach finansowych, zakładamy, że albo
powtórzymy emisję obligacji z udziałem dotychczasowego konsorcjum banków, albo wyemitujemy euroobligacje. Chcemy jednak tak
ustawić przepływy finansowe, aby stopniowo
zmniejszać saldo naszego zadłużenia.
l
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IX Międzynarodowe Zawody Ratownictwa Górniczego

Elita w quasi-wyrobisku
Ma być światowo i inaczej niż dotychczas.
Ratownicza elita z najbardziej znaczących
w górnictwie krajów będzie rywalizowała
w namiastce kopalni, czyli specjalnie przygotowanej sosnowieckiej hali wystawowej
Expo Silesia. Dotąd najbardziej dynamiczny
i zarazem widowiskowy tor przeszkód był
usytuowany na otwartej przestrzeni, toteż
zmagania drużyn rozniecały emocje tak konkurentów, jak i widzów. Tym razem – i jest to
zła wiadomość szczególnie dla fotoreporterów – każdy z zastępów ratowników poprowadzi symulowaną akcję w quasi-wyrobisku
pod okiem wyłącznie sędziów.

Uporządkujmy. W końcową fazę – od kilku dni czynna jest już specjalna strona internetowa z anglojęzycznymi regulaminami
i zasadami zgłoszeń – weszły przygotowania
do IX Międzynarodowych Zawodów Ratownictwa Górniczego. Rywalizacja uczestniczących drużyn odbędzie się 6 września
na terenie Expo Silesia w Sosnowcu oraz
– tu planowane są zmagania mechaników
sprzętu – Okręgowej Stacji Ratownictwa
Górniczego w Bytomiu. Właśnie w obiektach
wystawowych zostanie urządzona namiastka kopalni, w której odbędzie się najbardziej
spektakularna symulowana akcja ratownicza.
Oprócz niej drużyny zmierzą się w czterech
dalszych konkurencjach: teście wiedzy teoretycznej, udzielaniu pierwszej pomocy oraz

sprawności mechaników sprzętu oddechowego i pomiarowego. Organizatorami IX MZRG
są Wyższy Urząd Górniczy i Centralna Stacja
Ratownictwa Górniczego.
– Wyższy Urząd Górniczy opracuje zestaw zadań do wykonania podczas symulowanej akcji ratowniczej. Specjaliści z urzędu
będą zarazem sędziami wszystkich konkurencji. Cała pozostała warstwa przygotowań
i przeprowadzenie samych zawodów będą
należały do naszej stacji. Logistyka, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie oraz spotkania
uczestników, w tym inauguracyjne i wieńczące
zawody, zostały w drodze przetargu zlecone
krakowskiej firmie Grupa AO5 – informuje
Adam Nowak, dyrektor techniczny w CSRG.
Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 15 maja. Dla dyrektora Nowaka
jest oczywiste, że swoje drużyny – w skład
każdego dziesięcioosobowego zespołu obok
lidera ekipy wchodzi zastęp ratowników, mechanicy sprzętu oraz kierownicy prowadzenia
akcji – wystawią wszyscy najwięksi krajowi
przedsiębiorcy górniczy: Jastrzębska Spółka Węglowa, Katowicki Holding Węglowy,
Kompania Węglowa, KGHM Polska Miedź
i Południowy Koncern Węglowy.
– Na podstawie nadsyłanych pytań oraz
zainteresowania materiałami przypuszczam,
że do Sosnowca zjedzie przynajmniej tyle zespołów, ile przed dwoma laty rywalizowało
w Doniecku. Spodziewam się zatem drużyn

z Chin, Indii, Mongolii, Wietnamu, Rosji i Turcji. Pewniakami (byli na wszystkich dotychczasowych zawodach) są Słowacy. Ukraina
prawdopodobnie wystawi dwa zespoły. Jedną lub dwie ekipy przyśle Kazachstan. Także
z Australii spodziewam się dwóch lub trzech
ekip. Podobnie z Kanady, w tym – tu ciekawostka – jedna polska pod szyldem Polskiej
Miedzi, ponieważ dolnośląski gigant ma tam
swoje pole koncesyjne. Do Doniecka Amerykanie wprawdzie nie przyjechali, ale liczę,
że w Sosnowcu się pojawią. Podobnie, przynajmniej sądząc z obietnic, liczę na obecność
Czechów, którzy nie uczestniczyli w żadnej
z dotychczasowych edycji zawodów, więc
u nas byliby po raz pierwszy. Przygotowujemy
się na przyjęcie łącznie 30 drużyn, acz w przypadku większej liczby zgłoszeń na pewno też
sobie poradzimy – deklaruje dyrektor Nowak.
Nowak nie spodziewa się problemów
– ten sąd opiera na doświadczeniach z poprzednich zawodów – wynikających z barier
językowych. Obowiązującymi będą język kraju
gospodarza oraz angielski. Organizatorzy zadbają o tłumaczy dla każdej z ekip, choć i one
przyjadą zapewne z własnymi. Obowiązywać
będą przepisy stosowane w polskim systemie
ratownictwa górniczego.
– Mimo zróżnicowanych warunków górniczych i sposobów eksploatacji na świecie
ratownictwo wszędzie jest podobne. Techniki
likwidacji zagrożeń bądź niesienia pomocy

poszkodowanym są bardzo zbliżone. Różnice doprawdy dotyczą niuansów. Weźmy
na przykład dopuszczalne stężenia metanu
lub tlenku węgla. Nie dziwi więc odwołanie
w nadchodzących zawodach do polskich
przepisów. Także zróżnicowany sprzęt – jak
uczy doświadczenie – nie będzie jakimkolwiek
kłopotem dla mechaników i zastępów. W zawodach będą stosowane trzy typy aparatów regeneracyjnych – nasz BG4, niemiecki Drägera
i po raz pierwszy ukraiński R30, którym zapewne będą się też posługiwali Rosjanie i Kazachowie. Zespoły deklarują wybór sprzętu już
na etapie rejestracji, tak aby organizator mógł
go przygotować. Chłopaki się uczą i w trakcie
zawodów wszystko przebiega na ogół gładko.
Przypomnę, że w Doniecku nasz mechanik zajął pierwsze miejsce w obsłudze ukraińskiego
aparatu – przekonuje dyrektor Nowak.
Szkoda, że niedostępna dla obserwatorów
z zewnątrz będzie najbardziej widowiskowa
rywalizacja w symulowanej akcji ratowniczej.
Dla jej potrzeb na terenach wystawowych zostanie zbudowana quasi-kopalnia z przodkami i wyrobiskami ścianowymi. Nie zabraknie – wyjawia techniczny – niespodzianek:
a to rozlewiska wodne, a to punkty osłabionej
obudowy, a to odcinki zagrzane, a to… Oczywiście, treść zadań nie jest znana. Zastępy
wraz z mapami wyrobisk otrzymają je w bazie
„pod ziemią” i dla wszystkich będą jednakowe.

Budowa tamy pożarowej podczas zawodów w Chinach – 2006 r.

Zabudowa zawału na dole kopalni podczas zawodów w Australii – 2010 r.

Udzielanie pomocy przedmedycznej – Chiny 2006 r.

ARCHIWUM

Kontrola aparatów oddechowych przez drużynę Black Gold z PKW SA podczas zawodów w Doniecku –
Ukraina 2012 r.

JERZY CHROMIK
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Citroen zmienia świat

Płyta podłogowa standardowego C4 z rozstawem osi 260 cm

Samochód o długości 416 cm, szerokości 173 cm i wysokości 148 cm

W przypadku nowego modelu mówi się zwykle o wielkości, kształtach i parametrach.
O tym też będzie, ale najpierw pieniądze,
bo w przypadku Cactusa to jest zdecydowanie najciekawsze, przynajmniej teoretycznie.
Citroen bowiem chce zaoferować możliwość
wzięcia samochodu jak telefonu u operatora
– z planem taryfowym opartym o opłatę stałą
lub uzależnioną od miesięcznego przebiegu. W skład opłaty będzie wchodzić prawie
wszystko – ubezpieczenia, opłaty serwisowe,
rata kosztu samochodu. Tylko za paliwo płacimy sami. To prawie jak w przypadku oferowanego firmom wynajmu długoterminowego
– tak przynajmniej sugerują anglojęzyczne
informacje, bo na polskiej stronie Citroena
nie znalazłem o tym ani słowa.

przeznaczonych dla młodych klientów poza
Europą. Nad autem pracował międzynarodowy zespół z centrów badawczych Renault
we Francji, Brazylii, Rumunii, Korei i Indiach.
Uniwersalny charakter auta tworzy np. centralne umieszczenie kierownicy, co pozwala
wykorzystywać samochód w krajach o ruchu
prawo- i lewostronnym.
Z zewnątrz pojazd przypomina mocne samochody terenowe, ale wnętrze było
inspirowane ptasimi gniazdami, mając zapewnić wygodę i bezpieczeństwo. Masywny
wygląd samochodu nie jest wsparty napędem
na cztery koła, co wskazuje, że charakter macho to tylko stylizacja.
Ciekawostką jest mały dron – helikopterek startujący z platformy w tylnej części
dachu. Ma on uzyskiwać informacje o ruchu
drogowym, fotografować krajobraz i wykrywać przeszkody na drodze. Dron może być
obsługiwany w trybie automatycznym, wykorzystującym wstępnie zaprogramowaną
sekwencję prowadzenia pojazdu i lokalizację
za pomocą GPS-u, oraz w trybie ręcznym,
umożliwiającym jego obsługę za pośrednictwem pokładowego tabletu. Funkcję sterowania większością pokładowych urządzeń

Renault pokazał w Delhi prototyp
przygotowany m.in. przez Renault Design
India. Samochód ma pokazywać kierunek,
w jakim będą się rozwijać koncepcje aut

M ałe S uzuki dla E uropy
Podczas najbliższego salonu samochodowego w Genewie Suzuki pokaże miejski
samochodzik segmentu A, który jeszcze w tym
roku ma trafić na rynki Europy i Azji. Samochód jest zbudowany w oparciu o przedstawiony w ubiegłym roku podczas salonu
samochodowego w Delhi prototyp A:Wind.
Podstawowymi pojęciami, które brano pod
uwagę w tamtym prototypie i przeniesiono
na model seryjny, są: dynamiczne nadwozie,
przestronne wnętrze i wysoka jakość. To dość
ogólny opis, ale na szczegóły trzeba poczekać
do salonu samochodowego.

PIOTR MYSZOR

Mały dron – helikopterek startujący z platformy w tylnej części dachu ma wykrywać przeszkody na drodze

MATERIAŁY PRASOWE

P tasie gniazdo z dronem

i systemów przejął dotykowy ekran obok kierownicy. We wnętrzu mamy motywy przeplatanych gałązek rodem z ptasich gniazd.
Kwid jest napędzany benzynowym silnikiem turbo o pojemności 1,2 l, który jest
połączony z dwusprzęgłową skrzynią EDC.
Pojazd jest jednak tak zaprojektowany, żeby
można w jego konstrukcji ukryć akumulatory i zastosować napęd w pełni elektryczny.
Za znaczkiem Renault jest miejsce na wtyczkę
do ładowania baterii.

MATERIAŁY PRASOWE

Wróćmy więc do tego, co jest, czyli opisu i danych technicznych. Płyta podłogowa
standardowego C4 z rozstawem osi 260 cm,
a na niej SUV-opodobny samochód o długości
416 cm, szerokości 173 cm i wysokości 148 cm.
Ten dziwny „wafelek” na drzwiach to tzw. airbumps, czyli wypełnione powietrzem nakładki
z termoplastycznego poliuretanu TPU, które
mają zmniejszyć skutki charakterystycznych

dla miast drobnych uszkodzeń czy otarć przy
parkowaniu. Podobne „poduszki powietrzne”
są także na zderzakach. Na desce rozdzielczej dwa ekrany – mniejszy pełni rolę tablicy
rozdzielczej, a większy, dotykowy przejmuje
większość funkcji sterowania dla klimatyzacji,
multimediów, nawigacji, ustawień, telefonu,
usług internetowych i systemów wspomagających prowadzenie.
Citroen starał się także pokazać, jak bardzo dba o ekologię. W porównaniu do standardowego C4 Cactus jest o 200 kg lżejszy.
Jego masa to 965 kg, co pozwala zmniejszyć
poziom emisji CO2 poniżej 100 g dla silników
benzynowych, a dla turbodiesla do 82 gramów.
Zużycie paliwa wersji wysokoprężnej to tylko
3,1 l/100 km. Oszczędność dotyczy także drobiazgów, takich jak ilość zużywanego płynu
do spryskiwaczy. Wbudowanie dyszy w koniec
pióra wycieraczki pozwala zmniejszyć ilość
płynu o połowę.

Mały Suzuki segmentu A, premiera na salonie samochodowym w Delhi
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Zaręczyny
Rodzice Ewy i Piotrka zginęli w wypadku samochodowym. Piotrek był wtedy tuż po dwudziestych urodzinach, Ewa miała piętnaście lat. Przez kolejne lata Piotrek zastępował swojej
siostrze rodziców – był opiekunem, powiernikiem, opłacał rachunki, robił zakupy i wszystko to,
o czym do czasu wypadku nie miał bladego pojęcia. Oboje musieli błyskawicznie dorosnąć, ale
to na Piotrka spadła większość obowiązków. Mieli to szczęście, że ich rodzice prowadzili dość
dochodową firmę i mieli spore oszczędności, które wystarczyły na kilka lat spokojnego życia.
Mimo że Piotrek nie przerwał studiów, przez cały czas pracował. Oboje z Ewą nie wyobrażali
sobie, że mogliby sprzedać dom i zamieszkać gdzie indziej, jednak kolejne pomysły Piotrka
na zdobycie większych pieniędzy zawsze kończyły się fiaskiem. Nie wyszło mu handlowanie
deskami snowboardowymi, sprowadzanie bajeranckich czapek ze Stanów ani reszta mniej lub
bardziej dziwnych pomysłów, na które wpadał.
Ewa miała dwadzieścia jeden lat, gdy Piotrek wymyślił, że jedynym sposobem na zdobycie
szybkich i w miarę łatwych pieniędzy jest wydanie jego siostry bogato za mąż. Pomysł tak mu
się spodobał, że nie chciał słyszeć o sprzeciwie Ewki, z kolei ona czuła się przyparta do muru,
ale doskonale zdawała sobie sprawę, że gdyby nie jej brat, pewnie po śmierci rodziców wylądowałaby w domu dziecka. Nie chciała się zgodzić na pomysł Piotrka, ale nie była także w stanie
mu się całkowicie przeciwstawić.
Wybór Piotrka padł na jego kolegę ze studiów – bardzo zamożnego faceta z dobrego domu, dość przystojnego
i niegłupiego, ale nieprawdopodobnie zadufanego w sobie. Piotr przygotował cały plan – chciał przygotować
przyjęcie, na którym para miała się poznać, a później
wszystko miało już pójść łatwo i szybko. Piotrek zadbał
o to, żeby Ewa wyglądała olśniewająco, spisał jej, o czym
ma rozmawiać ze swoim przyszłym mężem i jak ma się
zachowywać. Dziewczyna dość bezwolnie robiła wszystko
to, co kazał jej brat, a że od razu wpadła w oko Andrzejowi, który był celem planu jej brata, całość stała się dość
prosta w realizacji.
Przez następne tygodnie Ewa spotykała się z Andrzejem i po każdym spotkaniu czuła, że uczestniczy w jakiejś
komedii. Udawała kogoś, kim nie była, żeby wyjść za mąż
za kogoś, kogo nie kochała. Do tego Andrzej tylko pozornie był miłym chłopakiem z dobrego
domu. Wystarczyły trzy drinki, żeby wychodził z niego troglodyta. Dawał wtedy upust swoim
chamskim skłonnościom, zapominał o dobrych manierach, pokazywał, jakie ma prawdziwe
poglądy. Po pierwszym takim występie Ewa była trochę przerażona. Później doszło do niej,
że tak naprawdę Andrzej jest całkiem niegroźnym byczkiem, który także udaje kogoś innego.
Rodzice Andrzeja bardzo polubili jego nową dziewczynę. Pasowała do ich wyobrażenia
synowej, więc po dwóch miesiącach matka zaczęła zachęcać swojego jedynego synka do oświadczyn. Plan Piotrka nie przewidywał jednak jednego – dla rodziny Andrzeja oczywiste było,
że para podpisze intercyzę. Piotrek z kolei obiecywał siostrze, że właściwie od razu będzie mogła
starać się o rozwód. Wszystko złożyło się jeszcze tak, że tuż przed zaplanowanym ślubem Ewa
poznała młodego florystę, który miał zajmować się kwiatową oprawą jej ślubu. Ewa całkowicie
się w nim zakochała, jednak nie miała odwagi nikomu o tym powiedzieć.
W dzień ślubu panna młoda nie wyglądała jak z obrazka. Miała podpuchnięte od płaczu
oczy, nie była w stanie się nawet na chwilę uśmiechnąć, a w wielkiej sukni czuła się jak bezowe
ciastko. Dawno już straciła pewność, że to, co robi, jest właściwe. Przez jej głowę co chwila
przelatywały myśli o tym, żeby pobiec co sił w nogach do samochodu i uciec. Nie mogła tego
jednak zrobić Andrzejowi, jego rodzicom, a przede wszystkim swojemu bratu, który w ostatnim
czasie popadał w coraz większe tarapaty finansowe.
Ślub, w całości zorganizowany i opłacony przez rodziców Andrzeja, był wprost bajkowy.
Wszyscy bawili się znakomicie, oprócz Ewy, która przez cały dzień z trudem powstrzymywała
łzy. Starała się robić dobrą minę do złej gry, ale i tak wychodziło jej to wyjątkowo pokracznie.
Małżeństwo Ewy i Andrzeja rozpoczęło się miesiącem miodowym na azjatyckiej
wyspie – prezentem od rodziców pana młodego. Miało być pięknie, ale całość wyjazdu
była dla Ewy tym bardziej przygnębiająca, że jej mąż zaczynał pokazywać się w coraz gorszym świetle. Pił codziennie, a po alkoholu stawał się coraz większym chamem. Potrafił
sam narobić bałaganu, a potem zwyzywać hotelową obsługę. Następnego dnia budził się
albo niczego nie pamiętając, albo udając, że nic się nie stało. Ewa była pewna, że w takim
związku długo nie wytrzyma.
Po powrocie było właściwie jeszcze gorzej. Piotrek, brat Ewy, stawiał coraz to nowe żądania i wymuszał coraz więcej pieniędzy. Okazało się, że od jakiegoś czasu regularnie odwiedza
kasyna, przepuszczając wszystko, co ma, i zadłużając się, u kogo się da. Do tego Ewę męczyło
udawanie, że wszystko jest w porządku – w ciągu dnia musiała ładnie wyglądać, ładnie się
uśmiechać, bywać z mężem na bankietach i zachowywać z klasą, a wieczorami znosiła tę samą
osobę w roli pijaka i awanturnika. Po którejś z takich imprez miarka się jednak przebrała. Już
podczas imprezy wstawiony Andrzej wyśmiewał się przy wszystkich z jej naiwnych poglądów.
Potem drwił także z innych jej wypowiedzi, dogryzał, a gdy mu odpowiedziała, uderzył ją z całej
siły w twarz. Ewa nie wytrzymała i popchnęła go. Andrzej zatoczył się, poślizgnął i huknął głową
o kamienną posadzkę. Ewa od razu przytomnie zawiadomiła pogotowie, które stwierdziło zgon
na miejscu. Była przerażona i otępiała, ale później poczuła ogromną ulgę.
I to właściwie koniec – Ewa niedługo potem spakowała się, wynajęła mieszkanie, które
razem z majątkiem odziedziczyła po mężu, i wyjechała z kraju. Zostawiła w banku dyspozycję,
żeby co miesiąc na konto jej brata była przelewana konkretna suma, która pozwalałaby mu
na wygodne życie, gdyby tylko jej nie przegrywał w kasynie. Ona sama miała ochotę przez jakiś
czas podróżować, a potem zacząć wymarzone studia w Paryżu.
l

Na prostej i zakrętach

Kamil Stoch – i kto?
W chwili obecnej olbrzymia rzesza sympatyków sportu zainteresowana jest rywalizacją
w rosyjskim kurorcie Soczi w ramach XXII zimowych igrzysk olimpijskich. Tę rywalizację
przybliżają nam telewizyjne przekazy. Od razu rzuca się w oczy, że obiekty sportowe są bardzo
dobrze przygotowane do zawodów. W dodatku usytuowane są w przepięknym krajobrazie,
co z pewnością dodaje uroku sportowej rywalizacji. Należą się więc duże brawa rosyjskim
organizatorom. Cieszy również fakt, że rywalizacja przebiega bez zakłóceń.
W sportowych zmaganiach bierze udział 59-osobowa polska ekipa, a więc najliczniejsza w historii naszych startów w zimowych igrzyskach olimpijskich. Ekipa liczna, ale jakościowo raczej
słaba. Wielu naszych sportowców wyjechało do Soczi po to, by uzyskać miano olimpijczyka, bez
większych szans na przyzwoite miejsce. Przykładem mogą być biathloniści – żaden z naszych
zawodników nie jest bowiem w stanie zmieścić się nawet na miejscach od 50. do 60. Aktualnie
mamy wyjątkowo słabiutki męski biathlon, dlatego też wysyłanie naszych zawodników do Soczi
nie było najrozsądniejszą decyzją. I to z paru względów. Ta dyscyplina sportowa przeżywa dynamiczny rozwój. Swoich sił w biathlonie próbuje coraz więcej zawodników ze wszystkich krajów
europejskich, ale także azjatyckich i amerykańskich. Potwierdza to liczba zawodników, którzy
przyjechali do Soczi. W konkurencjach biathlonu męskiego startuje najwięcej zawodników (około
130) ze wszystkich olimpijskich dyscyplin, zaś poziom rywalizacji jest coraz wyższy. A u nas?
Po erze, jeżeli tak można powiedzieć, Tomasza Sikory,
srebrnego medalisty olimpijskiego z Turynu z 2006 r.,
nastąpił poważny kryzys. W efekcie męski biathlon
(mam na myśli kadrę narodową) wypadł z listy dyscyplin
sportowych wspieranych finansowo przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Brak potrzebnych środków niemal
błyskawicznie wpłynął na obniżenie i tak już niskiego
poziomu umiejętności naszych zawodników. Start polskich reprezentantów w Soczi jednoznacznie wskazuje,
że nasz męski biathlon znajduje się na samym końcu
w europejskiej rywalizacji. Jaki z tego wniosek? Należy
zająć się szkoleniem młodych i chętnych do uprawiania
tej ciekawej, ale i trudnej dyscypliny sportowej. Dodajmy
jeszcze, że w biathlonie można zdobyć sporo medali.
Mieliśmy jednak „polski dzień” w Soczi –
a to za sprawą Kamila Stocha, który w pięknym stylu wyskakał złoty medal na małej skoczni.
Przed olimpijskim konkursem polskiego skoczka zaliczano do kandydatów do podium. Więcej
jednak mówiono o skoczkach z Austrii i Słowenii i to im dawano największe medalowe szanse.
Tymczasem Kamil Stoch, skacząc ostatni w pierwszej kolejce, pokazał rywalom lwi pazur –
skoczył najdalej w pierwszej serii (105,5 metra) i ustanowił rekord skoczni. W drugiej kolejce
udowodnił, że jest najlepszy. Skoczył 103,5 metra i był to najlepszy skok drugiej serii oraz drugi
w całym konkursie. Piękny i zasłużony sukces. Kamil Stoch zdobył 3. złoty medal – po Wojciechu
Fortunie i Justynie Kowalczyk – w historii startów Polaków w zimowych igrzyskach. Gratulujemy!
Czy doczekamy się kolejnego polskiego dnia w Soczi? Przed wyjazdem na igrzyska byli
optymiści, którzy liczyli na większą zdobycz medalową niż cztery lata temu w Vancouver. Tam
zdobyliśmy 6 medali – 1 złoty: Justyna Kowalczyk, 3 srebrne: dwa Adam Małysz w sokach
i Justyna Kowalczyk w sprincie, 2 brązowe: Justyna Kowalczyk w biegu łączonym na 15 km
oraz Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska w biegu drużynowym
łyżwiarek szybkich.
Trudno mi zrozumieć, skąd wziął się taki optymizm. Ja należałem do tych osób, które
uważały, że zdobycie trzech olimpijskich medali będzie sukcesem polskiej ekipy.
Kiedy piszę te słowa, nasza ekipa ma w dorobku tylko jeden medal. Czy wzbogaci się
o następny krążek? Szanse są – widzi się je przede wszystkim w występach naszych skoczków. W końcu w konkursie na małej skoczni dobrze radzili sobie Maciej Kot (7. miejsce) i Jan
Ziobro (13. miejsce). Odniosłem wrażenie, że pierwszy skok Macieja Kota sędziowie trochę
zbyt nisko ocenili. Po nim skakali Austriacy Thomas Diethart i Michael Hayboeck, którzy
otrzymali wyższe noty, chociaż nie skakali wcale lepiej od naszego reprezentanta. Postawa
naszych skoczków napawa optymizmem. Kiedy ukaże się ten numer Nowego Górnika, znane
będą wyniki konkursu na dużej skoczni oraz konkursu drużynowego. Myślę, że będziemy się
cieszyć z występów naszych skoczków.
Osobnym rozdziałem w olimpijskiej rywalizacji jest występ Justyny Kowalczyk, z którym
wiązano duże nadzieje. Niestety kontuzja stopy skomplikowała występy naszej biegaczki. Mimo
kontuzji zajęła jednak dobre 6. miejsce w biegu łączonym na 15 km. Zrezygnowała z biegu
sprinterskiego i zdecydowała się wystąpić w biegu na 10 km stylem klasycznym. Bieg odbył
się w czwartek 13 lutego.
To praktycznie wszystkie nasze szanse do medalowego podium. Nasi przedstawiciele
w pozostałych dyscyplinach mogą jedynie pomarzyć o podium. Każde miejsce w pierwszej
dziesiątce, a nawet piętnastce będzie można traktować jako dobre osiągnięcie.
No cóż, należy ze spokojem oceniać występy naszych reprezentantów. W sportach zimowych nigdy nie zaliczaliśmy się do europejskiej czołówki i nic się w tej materii nie zmieniło.
Czy może tu nastąpić poprawa? Oczywiście, że tak. Do tego potrzebne są jednak środki, lepsza
praca z młodzieżą oraz zdecydowanie lepsza baza treningowa.
Podczas śledzenia rywalizacji w Soczi spodobali mi się reprezentanci Holandii. Skromna
ekipa, składająca się głównie z łyżwiarek i łyżwiarzy szybkich, kompletuje olimpijskie medale.
W Holandii łyżwiarstwo szybkie jest niezwykle popularne – można je wręcz nazwać zimowym sportem narodowym. Holendrzy skoncentrowali się po prostu głównie na tej dyscyplinie
sportowej i kompletują trofea olimpijskie, mistrzostw świata i Europy. Może dobrze by było
pójść ich śladem i skoncentrować się na dwóch–czterech dyscyplinach i to w nich osiągać
najlepsze rezultaty?
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad 1,2 mln bezrobotnych dostało
w zeszłym roku pracę. Najczęściej przyjmowały ich małe firmy i mikrofirmy. Zatrudnienie w całej gospodarce nieco wzrosło,
a w sektorze przedsiębiorstw – spadło. W ciągu dwunastu miesięcy zeszłego roku zarejestrowało się w urzędach pracy 2,7 mln osób,
a nieco mniej, bo 2,68 mln, wyrejestrowało się.
Niektórzy (nie ma dokładnych danych w tej
kwestii) po kilka razy. Dla ponad 1,26 mln bezrobotnych tytułem do wyrejestrowania była
praca, jednak ponad 726 tys. osób skreślono
z rejestrów, bo nie chciały przyjąć propozycji
zatrudnienia. Co drugi bezrobotny, który zaczął pracę, otrzymywał przedtem zasiłek dla
bezrobotnych, co oznacza, że utracił pracę
albo zamknął firmę w ciągu 12 miesięcy przed
powrotem na rynek pracy.
Spośród państw Europy Wschodniej
Polska i Rumunia są „wschodzącymi
gwiazdami” i to już od ponad dekady –
twierdzi CNCB, powołując się na raport
PricewaterhouseCoopers. Raport ocenia
postęp gospodarczy i społeczny krajów na całym świecie, uwzględniając sektory niezbędne
do rozwoju, m.in. zdrowie, edukację, technologie komunikacyjne, politykę, prawo oraz
system regulacyjny i trwałość środowiska naturalnego. Ranking 30 otwierają takie kraje jak
Szwecja, Szwajcaria i Singapur. Polska zajmuje
21. miejsce (wzrost o 6 miejsc) pod kątem jakości wzrostu gospodarczego. Rumunię umieszczono na 24. miejscu – wzrost o 13 miejsc.
CNBC przypomina, że w ostatnich latach
Polska stała się najszybciej rozwijającym się
państwem Unii Europejskiej i jedynym, które
w 2009 r. uniknęło recesji. Z PKB rosnącym
o 4,5 proc. w latach 2004–2008 i o 1,8 procent między 2009 a 2013 Polska ma stabilne
instytucje gospodarcze i demokratyczne oraz
ciągle rosnący standard życia w porównaniu
z innymi krajami Europy, które zmagają się
z takimi problemami jak wzrost bezrobocia
i rosnące zróżnicowanie dochodów.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Kopalnia węgla”.
Nagrodę wylosowała: Joanna Śliwa z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Piwa trapistów
Jak powszechnie wiadomo, historia piwa
wiele zawdzięcza mnichom chrześcijańskim
– gdyby nie oni bylibyśmy bowiem ubożsi
o setki receptur, które powstały w czasach
średniowiecza w klasztorach. Można także
powiedzieć, że zakonnicy jako pierwsi porzucili narzucane złocistemu trunkowi sztywne
ramy, stając się w pewnym sensie za sprawą swych eksperymentów, polegających na
dodawaniu do piwa rozmaitych substancji
aromatycznych, prekursorami nowoczesnego piwowarstwa. Do dziś istnieje wiele zgromadzeń, które słyną z warzenia nietuzinkowych trunków.

Jednym z takich zgromadzeń jest zakon
trapistów, którego reguła opiera się na wskazaniach św. Benedykta uznawanych powszechnie
za najbardziej surowe w Kościele katolickim.
Trapiści żyją w pełnej izolacji od świata, obowiązuje ich milczenie (zwłaszcza tzw. wielkie
milczenie pomiędzy kompletą a śniadaniem),
ścisły post, a także oddawanie się modlitwie
i pracy fizycznej. Trapiści są bez wątpienia
jednym z mniej licznych zakonów – na całym
świecie mają zaledwie dwadzieścia klasztorów. Szerszej publiczności znani są głównie
za sprawą filmu „Ludzie Boga” w reżyserii
Xaviera Beauvois, który opowiada historię
uprowadzenia i zamordowania przez islamskich ekstremistów siedmiu francuskich mnichów z klasztoru Tibhirine w Algierii.
Dla prawdziwych piwoszy trapiści nigdy
nie byli jednak anonimowi. Choć obowiązująca ich reguła jest – jak już wspomniałem

– jedną z najsurowszych, zakon słynie z produkcji popularnych na całym świecie i niezwykle cenionych w kręgach znawców piw.
Niestety, są to także trunki najtrudniej dostępne – mnisi z oczywistych względów nie
prowadzą bowiem produkcji na skalę masową.
Można więc powiedzieć, że każda butelka
Westvleteren czy La Trappe (najbardziej pożądanych piw trapistów) jest swego rodzaju
piwnym białym krukiem, a ten, komu uda się
ją upolować, należy do zacnego i naprawdę
niewielkiego grona szczęściarzy, którym dane
było choć raz w życiu ciszyć się smakiem jedynego w swoim rodzaju piwa.
Na świecie istnieje zaledwie siedem przyklasztornych browarów, w których powstają
wspomniane wyżej trunki. Warto odnotować,
że aż sześć z nich ma swoją siedzibę na terenie
Belgii. Warzone przez belgijskich mnichów

piwa Westvleteren Blonde, Westvleteren VIII
czy Westvleteren XII są niemal niedostępne
w zwykłym obiegu. Ten, kto chciałby spróbować któregoś z nich, musi się liczyć nie tylko
z wydatkiem 30–45 euro, lecz także wykazać
się anielską wręcz cierpliwością – liczne obostrzenia związane z zamówieniem u braci
jednej skrzynki piwa mogą bowiem zniechęcić
nawet najbardziej zdeterminowanych koneserów. Jedno jest wszak pewne – cierpliwość
wytrwałych zostanie w końcu wynagrodzona,
a smak legendarnego trunku, który – jak twierdzą znawcy – nie daje się z niczym porównać, pozostanie w pamięci naszych zmysłów
na zawsze. Na uwagę zasługują także piwa La
Trappe (Blond, Dubbel, Tripel, Quadrupel),
które powstają m.in. w klasztorze w Koningshoeven w Holandii i są nieco tańsze oraz łatwiej
dostępne (swego czasu można je było nawet
znaleźć na półkach polskich marketów, obecnie
osiągalne raczej w sprzedaży internetowej).
Na szczęście rynek piwa dostrzegł tę niszę
i postanowił ją zapełnić, proponując spragnionym wrażeń wielbicielom złocistego trunku
alternatywę dla drogich i niedostępnych piw
trapistów. Mowa oczywiście o Klasztornym piwie na wzór piwa trapistów stworzonym przez
Manufakturę Piwną Browaru Jabłonowo. Choć
do oryginału mu daleko, jest to jednak trunek nietypowy, trudny do sklasyfikowania
i ze wszech miar godny polecenia każdemu,
kto chciałby mieć przynajmniej minimalne
wyobrażenie o smaku piwa warzonego przez
trapistów.

MACIEJ RZEPECKI

O bsługa zagranicznych funduszy
ma w ciągu czterech lat przynieść państwu aż 7 mld zł. Na bardzo szybki wzrost
liczby nowych etatów liczy branża nowoczesnych usług dla biznesu. W ciągu najbliższych
2–3 lat zatrudnienie w sektorze może wzrosnąć z obecnych 120 tys. do nawet 200 tys.
osób, jeśli tylko uda się przyciągnąć do Polski
obsługę funduszy inwestycyjnych. Według
reprezentującego zagranicznych inwestorów
Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) gotowe są już propozycje zmian
w przepisach, które zachęciłyby międzynarodowe instytucje finansowe do ulokowania
w Polsce swoich oddziałów.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O S P O Ł E C Z N O - Z A W O D O W E
Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O
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