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Temat na czasie
Europoseł Bogdan
Marcinkiewicz:
Jesteśmy niezależni
energetycznie
tak długo, jak
długo mamy
górnictwo
– mówił w Brukseli.
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Żywotna staruszka
KWK Marcel. Kopalnia przez kilka
lat zajmowała prestiżowe miejsca
w rankingu kopalń
węgla kamiennego.
W ubiegłym roku
kopalnia obchodziła jubileusz 130-lecia. I gdyby zakład
poprzestawał na
wydobyciu jedynie
w obszarze macierzystego nadania,
to przy zasobach w tym fragmencie w granicach 3–5 mln ton węgla
w nieodległej perspektywie trzeba
by się było liczyć z jego schyłkiem.
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KW. Niezwykle trudna sytuacja

Kompania traci rynek
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Polski górnik
został świętym
Nowości wydawnicze
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Gratulacje
dla Dariusza
Potyrały, nowego
przewodniczącego
Związku
Zawodowego
Górników w Polsce
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Bentley do piachu

Informacje motoryzacyjne
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Obecnie można zasłyszeć, że jeśli Kompania nie sprzeda kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, to niebawem może w Kompanii zabraknąć na wypłaty.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Gdy śmierć u dupy, to do pokuty
Chłodzę butelkę szampana. Prawdziwego. To żaden
szampanopodobny produkt z dawnego Związku Radzieckiego. Butelkę otworzę, kiedy słowa premiera Donalda Tuska staną się ciałem. Wzniosę toast za wszystkich, którzy przez minione lata powtarzali, że „węgiel
jest paliwem, które gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne i dlatego trzeba rozwijać technologie węglowe i energetyczne, aby wykorzystywać go w sposób
jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego”.

P

an premier Donald Tusk wziął udział we wmurowaniu aktu erekcyjnego pod budowę nowego
bloku w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Zapowiedział, że Polska zaproponuje Unii projekt europejskiej
unii energetycznej. Zaproponuje także rehabilitację
węgla, który powinien się stać gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Premier doznał nawrócenia porównywalnego z nawróceniem św. Pawła. Tak pokochał
węgiel, że nawet podziękował Śląskowi za bronienie
„polskiego skarbu”, jakim jest węgiel.
Chciałbym szczególnie podziękować panu Maksymilianowi Klankowi, dawnemu prezesowi KHW, KW i
prezydentowi EURACOAL. On, bez względu na mody,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Niemcy zaczęli
działać zgodnie
z koncepcją Klanka,
natomiast Polska
postanowiła
eliminować węgiel.

zawsze powtarzał, że „węgiel jest paliwem, które gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne i dlatego trzeba
rozwijać technologie węglowe i energetyczne, aby wykorzystywać go w sposób jak najbardziej przyjazny dla
środowiska naturalnego”. Głosił tę prawdę w Polsce i w
Europie. Pamiętam serię artykułów, które opublikował w
największych i najpoważniejszych gazetach niemieckich.
Wzywał do budowy nowoczesnych elektrowni i bloków
energetycznych, w których można by spalać węgiel i których sprawność byłaby zbliżona do 50 proc. Dzięki temu
osiągnęlibyśmy przynajmniej 30 proc. redukcji emisji
dwutlenku węgla i spełnilibyśmy w ten sposób ostre
rygory tak zwanego pakietu klimatycznego narzuconego
przez Unię Europejską – chodzi o jak największą redukcję emisji dwutlenku węgla, który odpowiada ponoć za
ocieplenie klimatu na świecie. Najdziwniejsze jest to,
że Niemcy zaczęli działać zgodnie z koncepcją Klanka,
natomiast Polska postanowiła eliminować węgiel. Zmądrzeliśmy dzięki kryzysowi ukraińskiemu. Okazało się,
że nie ma lepszego paliwa niż własne paliwo. Jest takie
stare polskie powiedzenie, że gdy śmierć u dupy, to do
pokuty. Czasem można nie zdążyć. Może tym razem
się jednak uda.
l

Kij w mrowisko

Sukces początkiem upadku KW?
Z olbrzymim niepokojem śledzę jałowe dyskusje o kondycji
polskiego górnictwa. Tylu bzdur, ile wygłoszono w ciągu
minionych kilku miesięcy, nie wygłoszono nigdy wcześniej.
Poziom miałkiej i beztreściwej paplaniny jest żenujący.
Dlatego postanowiłem zasięgnąć informacji z pierwszej
ręki. Przygotowałem interpelację, którą skieruję do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego.

Szanowny Panie Premierze,
sytuacja śląskich spółek węglowych wydobywających węgiel kamienny dla energetyki jest bardzo trudna. Sytuacja
Kompanii Węglowej, największej spółki węglowej w Unii
Europejskiej, jest dramatyczna. Zarząd Kompanii Węglowej i zakładowe organizacje związków zawodowych
podpisały 6 lutego 2014 r. w siedzibie spółki w Katowicach
porozumienie kończące opiniowanie projektu „Programu
restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014–2020”.
Porozumienie ze związkami zawodowymi zostało uznane
za sukces. Związkowcy wywalczyli rezygnację z planów
ewentualnego łączenia kopalń. Między innymi także
Pan, Panie Premierze, uznał to porozumienie za sukces.
1. Jak ten sukces pogodzić z pańskimi zapowiedziami,
że ściany wydobywcze przynoszące straty większe
niż 30 złotych na tonie będą zamykane, ale kopalnie
nie będą zamykane, nawet gdyby wszystkie ściany
przynosiły zbyt duże straty. Kopalnie miały być łączone z kopalniami rentownymi.
2. Skoro kopalnie, w których wszystkie ściany przynoszą zbyt duże straty, nie będą zamykane, nie będą
łączone i nie będą mogły fedrować, bo przynoszą
zbyt duże straty, to co z nimi będzie?
3. Rada Nadzorcza KW przyjęła program restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Po co przyjęto program
na kilka tygodni przed rozstrzygnięciem konkursu
na nowy zarząd KW?
4. Jednym z bardzo ważnych założeń w planach KW
jest sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Czy w sytuacji, kiedy nie
dojdzie do tej transakcji, KW straci definitywnie
płynność finansową i ogłosi upadłość?
5. Alternatywą może być emisja euroobligacji. Czy KW
stać na tak kosztowną formę pożyczki?
6. Często słyszę nieoficjalne wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, w których jako realny

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Skoro kopalnie,
w których
wszystkie ściany
przynoszą zbyt
duże straty, nie
będą zamykane,
nie będą łączone
i nie będą mogły
fedrować,
bo przynoszą
zbyt duże straty,
to co z nimi
będzie?

traktuje się plan restrukturyzacji KW przez upadłość. Na jakim etapie są prace związane z ogłoszeniem planów restrukturyzacyjnych przez upadłość?
7. Jeżeli nie ma takich planów, czy to oznacza, że ich
nie będzie w tym albo w przyszłym roku?
8. Kompania Węglowa znalazła się w bardzo trudnej
sytuacji, ponieważ na rynku węgla energetycznego
ceny osiągnęły około 80 dolarów za tonę. Zdaniem
przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki to sytuacja
kryzysowa. Zdaniem analityków to poziom cen normalny, a sytuacją anormalną były ceny grubo ponad
100 dolarów za tonę węgla. Co do tej pory zrobiono,
aby KW przystosowała się do normalnej sytuacji?
9. Kto odpowiada za brak planów funkcjonowania
firmy, gdy ceny światowe niebezpiecznie zbliżają się
do poziomu kosztów produkcji tony węgla w KW?
10. Czy ktoś w Ministerstwie Gospodarki przygotował analizę, przy jakim poziomie cen światowych
na węgiel kamienny KW grozi nieuchronny upadek?
Jakie są plany rozwiązania kryzysu społecznego
związanego z upadkiem KW?
11. Jak Pan, jako organ nadzoru właścicielskiego, wyobraża sobie funkcjonowanie KW w sytuacji, kiedy
średnie miesięczne wpływy ze sprzedaży dają najwyżej około 70–80 proc. pieniędzy potrzebnych
do utrzymania firmy?
12. Upadek KW oznacza upadek setek firm obsługujących tę spółkę górniczą. Co to będzie oznaczało
dla polskiej gospodarki?
13. Kilka miesięcy temu firma Roland Berger Strategy
Consultants zakończyła audyt w spółkach węglowych. Proszę o informację o tym audycie (wnioski,
zalecenia, propozycje rozwiązań). Proszę także o informację o tym, jak wnioski i zalecenia wynikające
z raportu zostały wcielone w życie w każdej ze spółek
ze szczególnym uwzględnieniem Kompanii Węglowej.
Moim zdaniem to bardzo ważna informacja, ponieważ
z moich danych wynika, że „Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014–2020”, uznany
za sukces pod względem dialogu społecznego, w bardzo okrojonym zakresie uwzględnia wnioski z raportu
Roland Berger Strategy Consultants. Czy – nie daj
Boże – mamy do czynienia z sytuacją, że sukces jest
początkiem upadku KW?
l

Komentuje Jerzy Chromik
publicysta

ZZGwP: Potyrała
wygrał z Chwilukiem

Z

a kontynuacją, acz z odmiennym niż dotąd
rozłożeniem akcentów, opowiedzieli się w piątek
28 marca uczestnicy VI Krajowego Zjazdu Delegatów
Związku Zawodowego Górników w Polsce. Do Domu
Kultury w Katowicach-Giszowcu zjechało 107 delegatów
spośród 119 desygnowanych przez podstawowe ogniwa
związku. Zarysowali program tej górniczej centrali
zawodowej na najbliższą czteroletnią kadencję, wskazując
zarazem lidera, który – w ich ocenie – stanowi najlepszą
rękojmię jego skutecznego wdrażania. Do tego wyścigu
o przywództwo stanęło dwóch kandydatów – pełniący
dotąd funkcję przewodniczącego Rady Krajowej Andrzej
Chwiluk oraz druga postać związku Dariusz Potyrała.
Wyborczymi kartkami delegaci opowiedzieli się za nowym
rozdaniem – większość, czyli 62 delegatów, głosowała za
powierzeniem funkcji przewodniczącego Rady Krajowej
ZZGwP temu drugiemu. Poniżej wypowiedź nowo
wybranego lidera dla Nowego Górnika:

N

ie „uwodziłem” delegatów jakimiś własnymi wizjami
działalności związku. Przede wszystkim słuchałem,
jakie są ich oczekiwania. Tym powszechnym, wciąż
powracającym w trakcie zjazdu był dezyderat większego
zaangażowania naszej centrali w sprawy krajowego
górnictwa. Naturalnym w tym kontekście oczekiwaniem
pod moim adresem był postulat bycia między ludźmi,
czyli w podstawowych ogniwach związku. Delegaci
mówili wprost, że nasi związkowcy przywiązują mniejszą
wagę do europejskich aspiracji lidera, natomiast częściej
chcieliby widzieć przewodniczącego wśród załóg, czyli
tam, gdzie występują dotykające ich problemy, chcieliby
mieć przewodniczącego, który potrafi słuchać, a następnie
pomaga w rozwiązywaniu codziennych zgryzot.

P

rzypuszczam, że nieobojętny dla wyborczej
decyzji delegatów był fakt, że przez kilkanaście lat
przewodniczyłem Związkowi Zawodowemu Górników
w Polsce w Kompani Węglowej. W tej spółce ogniskują się
przecież wszystkie problemy polskiego górnictwa, zatem
również te przesądzające o położeniu pracowników
– myślę o obumierającej produkcji, o narastających
kłopotach ze sprzedażą, o spadających cenach węgla,
o nasilającym się napływie na krajowy rynek węgla
z importu, o ustawicznym poszukiwaniu oszczędności
z dławieniem kosztów przede wszystkim z uszczerbkiem
dla pracowników, o tendencji do ograniczania
zatrudnienia i łączącym się z nią zagrożeniem
dla bezpieczeństwa, o wciąż dokuczliwej wyrwie
pokoleniowej wśród załóg – i tak dalej, i tak dalej.

P

roszę nie oczekiwać ode mnie tuż po wyborze w pełni
skonkretyzowanego expose, w jakim kierunku
zamierzam poprowadzić związek. Moją działalność
w nowej roli chcę rozpocząć od, obrazowo rzecz ujmując,
gruntownego remanentu. Na jego podstawie powstanie
jak najpełniejsza fotografia związku, a więc stanu
jego organizacji, kondycji, możliwości rozwoju wraz
z zarysowaniem koniecznych pól aktywności. Tak więc
o konkretach, o nowych akcentach w działalności będę
mógł powiedzieć w niedługim czasie. Już teraz mogę
natomiast zadeklarować, że zastosuję się do głównego
życzenia delegatów, by przewodniczący związku, na ile to
tylko możliwe, bywał wśród załóg.

P

rzytoczyłem najważniejsze fragmenty z wypowiedzi
nowego przewodniczącego. Już teraz widać, że pracy
mu nie zabraknie. Muszę przyznać, że podziwiam odwagę
Dariusza Potyrały.

l
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W Parlamencie Europejskim odbyła się debata o węglu. Zaproponowano „Plan działań dla węgla”

MATERIAŁY PRASOWE

23. Europejski Stół Węglowy
W Parlamencie Europejskim po raz 23. spotkali się politycy i przedstawiciele organizacji
skupiających producentów węgla i energii
wytwarzanej z węgla. Posłowie wraz ze stowarzyszeniami EURACOAL (European Association for Coal and Lignite) i CEEP (Central
Europe Energy Partners) wezwali Komisję
Europejską do wspólnej pracy z przemysłem węglowym nad „Planem działań dla
węgla”. Organizatorem debaty był Bogdan
Marcinkiewicz, polski poseł do Parlamentu
Europejskiego.

W przedłożonym memorandum zaproponowano „Plan działań dla węgla”, który
powinien opierać się na współpracy Komisji
Europejskiej i przedstawicieli branży węglowej. Plan powinien odpowiedzieć na pytanie,
jak węgiel może się przyczynić do zapewnienia
dostępu do taniej i przyjaznej dla środowiska
naturalnego energii elektrycznej.
Organizatorzy stołu węglowego sprzeciwiają się tym politykom Unii Europejskiej, którzy chcą ograniczyć zużycie węgla w Europie.
Wielu polityków unijnych uważa, że trzeba
radykalnie zmniejszyć spalanie węgla, bo tylko w ten sposób można ograniczyć emisję
dwutlenku węgla, który powoduje ocieplenie
klimatu na Ziemi. Zwolennicy węgla uważają,
że najlepszą metodą na ograniczanie emisji
dwutlenku węgla jest budowa nowoczesnych
elektrowni o bardzo wysokiej sprawności bloków energetycznych. – Energetyka, środowisko naturalne i gospodarka są wzajemnie
powiązane. To powiązanie wpływa na międzynarodową politykę i samo jest przez nią

Obrady 23. Europejskiego Stołu Węglowego
kształtowane. Wspólna polityka energetyczna
musi być i będzie kolejnym wielkim projektem
integracyjnym Europy – powiedział Bogdan
Marcinkiewicz, polski poseł do Parlamentu
Europejskiego.

– Modernizacja i odnawianie istniejących elektrowni spalających węgiel jest
najważniejszym zadaniem. Zużycie węgla
w Europie rośnie. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nie da się zastąpić węgla

innym paliwem. Jeżeli nie unowocześnimy
elektrowni, wyrządzimy wielkie szkody środowisku naturalnemu – powiedział Bogdan
Marcinkiewicz.
ŁUKASZ KOCUR

Jesteśmy niezależni energetycznie tak długo, jak długo mamy górnictwo – mówił w Brukseli
europoseł Bogdan Marcinkiewicz

Ostatnie wydarzenia polityczne na Ukrainie
pokazują wyraźnie, że nawet – wydawałoby
się – najtrwalsze obietnice dotyczące współpracy energetycznej stają się tylko mało znaczącymi zapewnieniami i musi ulec zmianie
nasze europejskie podejście do gwarancji
bezpieczeństwa energetycznego. To fundament polityki gospodarczej i trwałego rozwoju przemysłu UE.

Od początku naszych spotkań przy stole
węglowym jasno stawiam tezę, że to właśnie
węgiel jest tym surowcem – szczególnie kiedy
jest dostępny na terenie krajów UE – który
daje nam (Polsce w szczególności) to naturalne poczucie bezpieczeństwa. Jasne jest,
że podstawowym wyzwaniem, przed którym
stoi polski sektor paliwowo-energetyczny, jest
europejska polityka klimatyczna, której intensyfikacja może bezpośrednio wpłynąć na pozycję surowców energetycznych, w tym przede
wszystkim węgla jako paliwa dla energetyki.
W Polsce jeszcze niedawno patrzono
na cele energetyczne krótkoterminowo, a poszczególne ośrodki nie były zainteresowane
wprowadzaniem jakichkolwiek zmian systemowych (mogących budzić niepokoje społeczne czy tylko niezadowolenie, jak podwyżki cen, wprowadzenie energetyki atomowej,

MATERIAŁY PRASOWE

Bez węgla nie ma bezpieczeństwa energetycznego
szczelinowanie hydrauliczne i poszukiwania
za węglowodorami z łupków, odejście od polityki węgla jako jedynego remedium, wyjście
z „zaścianka” energetycznego na obszar Unii
Europejskiej).
Unia Europejska – widać to jasno – zmienia kierunek. Teraz bezpieczeństwo energetyczne to dla UE priorytet! Bo to rzeczywiście
ostatni moment na wypracowanie i wdrożenie
wspólnej polityki energetycznej dla krajów
członkowskich! Takiej wspólnej polityki Unia
ciągle nie ma ani wobec Rosji, ani wobec Stanów Zjednoczonych, ani Norwegii, ani innych
dostawców surowców i energii.
Istniejące zasoby węgla kamiennego i brunatnego w Polsce są co prawda gwarantem
bezpieczeństwa energetycznego, ale tylko
wtedy, gdy istnieje przemysł górniczy zdolny
do pozyskania paliw kopalnych. Po stronie
szans rozwojowych dla górnictwa węglowego
w Polsce należy zapisać zatem nie tylko sam
potencjał „zasobowy” tkwiący w fizycznie
rozumianych zasobach węgla, ale też w majątku produkcyjnym górnictwa i energetyki
bazującej na węglu oraz w kapitale ludzkim
pracującym w tych sektorach i w sektorach
powiązanych.
Jakie zatem najważniejsze tendencje zarysowują się w ewoluującym ciągle scenariuszu,

który będzie determinować przyszłą politykę
energetyczną Unii Europejskiej do 2030 roku?
Energetyka, środowisko naturalne i gospodarka są wzajemnie powiązane. To powiązanie
wpływa na międzynarodową politykę i samo
jest przez nią kształtowane. Wspólna polityka energetyczna musi być i będzie kolejnym
wielkim projektem integracyjnym Europy
z uwzględnieniem:
• paliw kopalnych, które zachowają jeszcze przez jakiś czas swoje kluczowe znaczenie;
• coraz większej wagi alternatywnych
paliw;
• rosnącego zapotrzebowania na energię,
któremu towarzyszyć będzie rosnąca potrzeba
oszczędzania energii, poprawianie wydajności
energetycznej;
• koniecznego tworzenia bardziej przewidywalnych i sprawiedliwych warunków
do inwestowania w infrastrukturę przesyłową
w celu ułatwienia transgranicznego handlu
energią;
• przesunięcia punktu ciężkości gospodarki globalnej w stronę Azji za sprawą Chin
i Indii, co będzie mieć długoterminowe konsekwencje polityczne i energetyczne;
• solidarności między państwami członkowskimi w dziedzinie priorytetów energetycznych.l
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Spadek cen węgla energetycznego spowodował, że przychody Kompanii Węglowej skurczyły się w ubiegłym roku
w porównaniu z rokiem 2012 o około 1 mld zł

JACEK FILIPIAK

Niezwykle trudna sytuacja
Kompanii Węglowej
Kompania Węglowa wdrożyła program naprawczy. W konsekwencji ograniczyła koszty
o ok. 5 proc., a więc o ok. 800 mln zł, jednak
spadek cen węgla o 15,5 proc. spowodował,
że Kompania wygenerowała stratę na działalności operacyjnej. Zarząd spółki oraz związki
zawodowe podpisały 6 lutego porozumienie
dotyczące treści programu restrukturyzacji
spółki. To wprowadziło spokój, jednak problemów przybywa. Obecnie można zasłyszeć, że jeśli Kompania nie sprzeda kopalni
Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce
Węglowej, to niebawem może w Kompanii
zabraknąć na wypłaty.

Jeżeli proces restrukturyzacji nie będzie przynosił efektów, to spółka będzie zmuszona sięgnąć po bardziej radykalne rozwiązania, choć na razie nikt o możliwości
likwidacji jakiejkolwiek kopalni nie wspomina
będzie między innymi zmierzać w tym kierunku, by od 2016 roku emeryci nie otrzymywali
węgla deputatowego. Jeżeli proces restrukturyzacji nie będzie przynosił efektów, to spółka
będzie zmuszona sięgnąć po bardziej radykalne
rozwiązania, choć na razie nikt o możliwości
likwidacji jakiejkolwiek kopalni nie wspomina –
i raczej przed wyborami wspominał nie będzie.

K ompania traci rynek
W naturalny sposób Kompania będzie
w kolejnych latach tracić rynek na rzecz m.in.
Lubelskiego Węgla Bogdanka, który zwiększa
wydobycie, a także na rzecz surowca z importu. Rynek węgla jest dziś rynkiem konsumenta,
a nie producenta.
– W Kompanii potrzeba ostrych działań, ale bez wsparcia właścicielskiego, bez

zrozumienia związków, nic się nie zrobi –
mówi Mirosław Taras, były prezes Bogdanki,
doradca PD Co, prezes Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – Twierdziłem
i nadal twierdzę, że wydajność części śląskich
kopalń jest bardzo niska, a wynagrodzenia nie
przystają do osiąganej wydajności – są za wysokie. Można dużo płacić, ale za wydajną
i efektywną ekonomicznie pracę. Nadmierne
zatrudnienie wynika z bardzo niskiej wydajności i koło się zamyka. Inna sprawa to trudne
warunki górniczo-geologiczne na Górnym
Śląsku. Eksploatuje się tam pokłady węgla, nie
bacząc na koszty. Tam, gdzie występuje kumulacja zagrożeń i od lat generowane są straty, trzeba rezygnować z wydobycia, a ludzi
kierować tam, gdzie są jeszcze perspektywy,
żeby zachować miejsca pracy – podsumowuje
JACEK FILIPIAK

Przed trzema laty cena węgla energetycznego dochodziła do 170 dolarów za tonę.
Wtedy Kompania miała inne plany niż obecnie
– chciała między innymi zwiększać wydobycie
węgla i zakładała zwiększenie produkcji węgla
do poziomu 43 mln ton w 2020 roku. Późniejszy kryzys drastycznie zweryfikował ambitne założenia, w związku z czym opracowano
program restrukturyzacyjny do roku 2020.
Znajdujące się w nim założenia diametralnie różnią się od tych sprzed trzech lat.
Kompania planuje od 2015 roku osiągnąć poziom produkcji ok. 32–33 mln ton, zakłada też
spadek zatrudnienia z poziomu 55 tys. osób
do poziomu 38 tys. pracowników.
Od dłuższego czasu emocje budzi zamysł
sprzedaży przez Kompanię kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy – i nie tylko oni – wskazują, że może to być początek demontażu
Kompanii.
– Kompania praktycznie nie ma wyjścia
i jest zmuszona do sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice – zaznacza przedstawiciel jednego z banków. – Przecież te tyrady
związkowe o euroobligacjach to mrzonki. Nie
będzie za granicą zainteresowanego nimi podmiotu, a jeżeli Kompania nie sprzeda kopalni
Knurów-Szczygłowice, to będzie miała wielki
problem, tym bardziej że przy obecnej aurze
kiepsko sprzedaje się nawet węgiel gruby.
Na razie trwają negocjacje co do ceny kopalni Knurów-Szczygłowice między KW a JSW.
Dzięki podpisanemu szóstego lutego porozumieniu ze związkami zarząd KW odstąpił
od zwolnienia 884 pracowników administracji.
W zamian przez trzy lata nie otrzymają oni
czternastej pensji. Na ten czas mają gwarancje
zatrudnienia. Gdyby sytuacja Kompanii uległa
poprawie, to można by przywrócić pełną wypłatę czternastki. Pozostałym pracownikom
wydłużono gwarancje pracy do 2020 roku.
Nie będzie także administracyjnego łączenia
kopalń, natomiast związki zgodziły się na korektę umów o pracę pracowników kopalń odnoszącą się do miejsca wykonywania pracy.
Miejscem tym nie będzie jedna kopalnia, tylko
dwa lub trzy zakłady, które wcześniej miano
łączyć ze sobą. Strony ustaliły, że zmiana miejsca wykonywania pracy ma być poprzedzona
konsultacjami z organizacją związkową, natomiast pracownik miałby zostać poinformowany
o przeniesieniu pięć dni wcześniej.
W Kompanii nie obejdzie się też bez
dalszych niepopularnych decyzji. Kompania

Mirosław Taras. Jak dodaje, w wielu kopalniach Kompanii Węglowej sytuacja jest dramatyczna – są tam dobre kopalnie, ale są też
takie, które ciągną Kompanię na dno. – Polski
rząd, zarząd Kompanii, związki zawodowe
muszą zdać sobie z tego sprawę – podkreśla
Taras. – Kompania potrzebuje mocnej, zdecydowanej restrukturyzacji. Właściciel musi
być tego świadomy. Pójść i zarządzać Kompanią Węglową tylko po to, żeby tam być, nie
ma sensu, ale realne i skuteczne rozwiązywanie tych nabrzmiałych problemów na pewno
byłoby poważnym wyzwaniem.
W planie techniczno-ekonomicznym
Kompanii Węglowej na rok 2014 założono
stratę na działalności operacyjnej. Wynik finansowy na rok 2014 założono dodatni. Dodatnia akumulacja na sprzedaży węgla ma być
uzyskana przez Kompanię w 2015 roku, jednak
coraz częściej można usłyszeć, że w obecnych
realiach rynkowych to scenariusz mało realny.
Kompania – mimo trudnej sytuacji –
nie zrezygnowała z dwóch strategicznych
inwestycji – chodzi o budowę nowej kopalni
na Lubelszczyźnie oraz budowę elektrowni.
Do połowy tego roku ma zostać wyłoniona
firma, która będzie partnerem KW w realizacji tego przedsięwzięcia. Środki na budowę
elektrowni miałby w całości wyłożyć inwestor
strategiczny. Koszt budowy elektrowni szacowany jest na około 6 mld zł. Miałaby ona
powstać do roku 2019. Najpierw trzeba sobie
jednak poradzić w obecnej trudnej sytuacji
i przetrwać czas dekoniunktury. Nowy zarząd
Kompanii, który niebawem poznamy, będzie
miał przed sobą moc wyzwań. Czas pokaże,
czy im sprosta.
JERZY DUDAŁA

W planie techniczno-ekonomicznym Kompanii Węglowej na rok 2014 założono stratę na działalności
operacyjnej

Autor artykułu jest publicystą miesięcznika Nowy
Przemysł i portalu wnp.pl.
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Polska posiada zaledwie jednoprocentowy udział w światowej produkcji i handlu węglem, stąd nie mamy możliwości
wpływu na globalną podaż i ceny

JACEK FILIPIAK

Rok 2013 był zły dla górnictwa
Rok 2013 był ciężkim rokiem dla polskiego
górnictwa. Przychody ze sprzedaży węgla
skurczyły się i wyniosły 22,7 mld zł – to o 1,7
mld zł mniej niż w roku 2012.

Wynik finansowy górnictwa za rok 2013
wyniósł 430 mln zł. W roku 2012 było to 1,6
mld zł, odnotowano więc znaczny spadek,
a może być jeszcze gorzej.
W roku 2013 zdołano wydobyć ok. 76,5
mln ton węgla – to o 2,7 mln ton mniej niż
w roku 2012. Wydobyto 64,4 mln ton węgla energetycznego oraz 12,1 mln ton węgla
koksowego. W przypadku węgla koksowego
w porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost
wydobycia o 400 tys. ton, natomiast w przypadku węgla energetycznego odnotowano
spadek w wysokości przeszło 3 mln ton.
Jak wskazuje oddział Agencji Rozwoju
Przemysłu w Katowicach, sprzedaż węgla
w 2013 roku wyniosła 77,5 mln ton, nastąpił
więc wzrost o 5,6 mln ton. Na rynku krajowym
ulokowano 66,9 mln ton, a na rynki zagraniczne trafiło ponad 10,5 mln ton. Najwięcej węgla
trafiło do energetyki zawodowej, która nabyła
przeszło 38 mln ton surowca. Do koksowni
sprzedano 10,4 mln ton węgla koksowego.
W roku 2013 średnia cena zbytu węgla wyniosła 292,74 zł za tonę. Przychody ze sprzedaży węgla się skurczyły i wyniosły 22,7 mld zł.
To o 1,7 mld zł mniej niż w roku 2012.
– Te dane dowodzą tego, że polskie górnictwo się zwija – zaznacza Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. – Zwija się
samo za sprawą wielu czynników, w tym między innymi za sprawą braku wizji dla polskiego
górnictwa. Jest to o tyle dojmujące, że zapotrzebowanie na węgiel w Europie nie maleje,
a rośnie, zaś import węgla do Polski utrzymuje
się na zbliżonym poziomie. Oddajemy więc

Zatrudnienie w sektorze wynosiło pod koniec 2012 roku 113 tys. 256 osób. Uległo ono zmniejszeniu do poziomu 106 tys. 693 osób na koniec 2013 roku
rynki, a także miejsca pracy – podsumowuje
Jerzy Markowski.
Zatrudnienie w sektorze wynosiło pod
koniec 2012 roku 113 tys. 256 osób. Uległo ono
zmniejszeniu do poziomu 106 tys. 693 osób
na koniec 2013 roku.
– Polska posiada zaledwie jednoprocentowy udział w światowej produkcji i handlu

węglem, stąd nie mamy możliwości wpływu
na globalną podaż i ceny – mówi Roman Łój,
prezes zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego. – Polskie górnictwo musi się umieć
dostosować do realiów światowych.
Obecna sytuacja w rodzimym sektorze
węgla kamiennego budzi wielkie obawy.
Głównym powodem znacznego pogorszenia

kondycji górnictwa jest spowolnienie gospodarcze objawiające się między innymi światową nadpodażą węgla, znacznym spadkiem
jego cen i wzrostem zapasów węgla na zwałach
przy jednoczesnym napływie do Polski węgla
z importu, głównie z Rosji.
JERZY DUDAŁA
Autor artykułu jest publicystą miesięcznika Nowy
Przemysł i portalu wnp.pl.

Temat sesji plenarnej otwierającej obrady XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej

W 350-latniej historii funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego branża
przeszła szereg istotnych zmian. Po wprowadzeniu maszyn i urządzeń z napędem parowym, mogących po raz pierwszy zastąpić
pracę ludzkich mięśni, do kopalń trafiły maszyny z napędem elektrycznym i elektryczne oświetlenie. Komorowo-filarowy system
eksploatacji został zastąpiony systemem eksploatacji ścianowej. Zdaniem Romana Łoja,
prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego,
kolejnym kamieniem milowym na drodze polskiego górnictwa będzie inteligentna kopalnia, czyli rozwiązanie polegające na możliwie
najszerszym wykorzystaniu systemów informatycznych. – Nie robimy tego ze względu
na modę, ale dlatego, że jest to dla nas szansa
rozwoju – argumentuje prezes.

Inteligentna kopalnia była tematem sesji
plenarnej otwierającej obrady XXIII Szkoły
Eksploatacji Podziemnej. O koncepcji, która
była też tematem przewodnim tegorocznej
SEP, dyskutowano nie po raz pierwszy, a – jak

zapowiada przewodniczący komitetu organizacyjnego szkoły dr Jerzy Kicki – temat powróci podczas kolejnych konferencji.
Jaka ma być inteligenta kopalnia przyszłości? Bezpieczna i efektywna, ograniczająca do minimum zaangażowanie siły fizycznej
człowieka. Ma być odpowiedzią na stojące
przed górnictwem wyzwania – zwiększającą
się głębokość eksploatacji i rosnące zagrożenia
naturalne. Ma w niej funkcjonować bezprzewodowa sieć informatyczna, a wszystkie pracujące
w niej maszyny mają być automatyczne i zdalnie
sterowane. O rozwoju koncepcji inteligentnej
kopalni przyszłości zdecydują takie dziedziny
nauki jak automatyka, informatyka i robotyka.
Przykładem zakładu, który od kilku lat
praktycznie realizuje elementy koncepcji
inteligentnej kopalni, jest LW Bogdanka. –
W naszym rozumieniu inteligentne rozwiązania to nie tylko zastosowanie nowoczesnych
technik, instalacji czy zarządzania, lecz również zastosowanie prostych innowacyjnych
rozwiązań, które czynią pracę górnika bardziej
bezpieczną – uważa Sławomir Karlikowski,

kierownik ruchu zakładu górniczego i dyrektor
ds. produkcji w LW Bogdanka.
Elementami tak rozumianych rozwiązań
w przypadku Bogdanki są dobrze dobrane
do warunków górniczych maszyny, urządzenia
i instalacje, załoga o wysokich kwalifikacjach
i wysokiej kulturze technicznej oraz zastępowanie ciężkiej pracy automatyzacją, mechanizacją oraz nowoczesnymi systemami informatycznymi. Przykładem tego sposobu myślenia
jest wprowadzenie w Bogdance technologii
strugowej, pozwalającej na eksploatację pokładów cienkich, stanowiących 35 proc. zasobów
kopalni. W Bogdance pracują dwa kompleksy
strugowe, kopalnia czeka na dostawę trzeciego i już myśli o czwartym. Praca struga jest
monitorowana na niespotykaną dotąd skalę,
a zdalne sterowanie kompleksem jest możliwe
zarówno z dołu, jak i z powierzchni. Wprowadzenie strugów pozwoliło na osiągnięcie koncentracji wydobycia na poziomie 10 tys. ton.
ANNA ZYCH

Autorka artykułu jest publicystką tygodnika Trybuna
Górnicza i portalu nettg.pl.

ARCHIWUM

Inteligentna kopalnia przyszłości

Zdaniem Romana Łoja, prezesa Katowickiego
Holdingu Węglowego, kolejnym kamieniem
milowym na drodze polskiego górnictwa
będzie inteligentna kopalnia, czyli rozwiązanie
polegające na możliwie najszerszym
wykorzystaniu systemów informatycznych
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KWK M arcel . Kopalnia przez kilka lat zajmowała prestiżowe
miejsca w rankingu kopalń węgla kamiennego. W ubiegłym
roku kopalnia obchodziła jubileusz 130-lecia. I gdyby zakład
poprzestawał na wydobyciu jedynie w obszarze macierzystego
nadania, to przy zasobach w tym fragmencie w granicach
3–5 mln ton węgla w nieodległej perspektywie trzeba by się
było liczyć z jego schyłkiem. W tym historycznym polu, gdzie
eksploatacja biegnie jedną już tylko ścianą, do wybrania została
resztówka pokładu 712. Wycinane tu relatywnie wąskie fronty
mają około 2 m miąższości i w granicach 1250–1300 m wybiegów.
Uwzględniając pozostałości po byłej kopalni Rymer w możliwym
do uzyskania obszarze Niedobczyce II – stąd owa rozpiętość w
zasobowym szacunku – zakończenie produkcji w tym fragmencie
kopalni jest obliczone najdalej na lata 2020–2022.

JERZY CHROMIK

Kopalnia Marcel jest, wydawałoby się, w komfortowej sytuacji. Każda tona z wydobywanych tu węgli gazowo-koksowych (roczna
produkcja radlińskiego zakładu od kilku lat
ustabilizowała się na poziomie mniej więcej
2,8 mln ton) znajduje nabywcę. Obok koksownictwa na liście kupców są elektrownie
zawodowe i cementownie. Ba, co druga tona
węgla z Marcela trafia na eksport, głównie
do odbiorców w obrębie tzw. renty geograficznej, czyli do Czech, Niemiec i na Słowację,
ale też do zamorskich kontrahentów. Innymi
słowy, kopalnia – w kontraście do sięgającej
kilku mln ton nadprodukcji w Kompanii Węglowej – nie użera się ze zgryzotą przepełnionych zwałów. Oczywiście, dobry węgiel
to nie tylko dobrodziejstwo natury. Zdaniem
dyrektora kopalni Adama Robakowskiego
na jakość też trzeba zapracować w zakładzie
przeróbczym.

Dyrektor Robakowski wyznaje wprawdzie
zasadę, że górnikowi nie przystoi się chwalić,
niemniej nie tai, że z satysfakcją odbierał przed
kilkoma tygodniami drugą nagrodę w konkursie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
i Szkoły Eksploatacji Podziemnej „Najlepsza
kopalnia w 2013 roku”. Splendorem tym razem
dzielił się z kolegą z Budryka, przy czym obaj
gratulowali prymatu Bogdance. Trzy lata temu
Marcel był na czele tej rankingowej listy. Tak
więc radliński zakład – w eksperckich ocenach
uczestników sądu konkursowego – od kilku lat niezmiennie utrzymuje się na samym
wierzchołku drabiny polskich kopalń węgla
kamiennego.

P owodzenie w polu
marklowickim
Metrykę Marcela ilustruje już sama zabytkowa architektura jego gmachów i okolicznych

budynków. W ubiegłym roku kopalnia obchodziła jubileusz 130-lecia. I gdyby zakład
poprzestawał na wydobyciu jedynie w obszarze macierzystego nadania, to przy zasobach
w tym fragmencie w granicach 3–5 mln ton
węgla w nieodległej perspektywie trzeba by się
było liczyć z jego schyłkiem. W tym historycznym polu, gdzie eksploatacja biegnie jedną już
tylko ścianą, do wybrania została resztówka
pokładu 712. Wycinane tu relatywnie wąskie
fronty mają około 2 m miąższości i w granicach 1250–1300 m wybiegów. Uwzględniając
pozostałości po byłej kopalni Rymer w możliwym do uzyskania obszarze Niedobczyce II – stąd owa rozpiętość w zasobowym
szacunku – zakończenie produkcji w tym
fragmencie kopalni jest obliczone najdalej
na lata 2020–2022. Marcel, począwszy od 1979
roku, czyli od chwili uruchomienia pierwszej
tamtejszej ściany, żyje więc przede wszystkim
z pola marklowickiego z pokładami grupy 500.
Miąższość na przykład pięćset piątki jest już
w granicach 6,5–8 m, toteż pozwala na wycinanie zdecydowanie hojniej sypiących ścian.
Zasoby operatywne tego pola są szacowane
na 70–75 mln ton, a zatem ustalają żywotność
kopalni na mniej więcej 28–30 lat eksploatacji.
Dodajmy, że w układzie szufladkowym na innych piętrach pola marklowickiego wydobycie
prowadzą jednocześnie Jankowice.

W księgowej optyce
Wracając do wysokiej konkursowej pozycji Marcela, odwołajmy się do niektórych
kryteriów oceny. W 2013 roku produkcja kopalni przekroczyła nieco 2781 tys. ton węgla
netto. Eksploatacja, średnio biorąc, biegła 3,5
ścianami. Jednostkowy koszt produkcji węgla handlowego wyniósł 222,10 zł, uzyskana
cena – niespełna 301 zł. Tak więc akumulacja na każdej tonie sięgnęła 79 zł z groszami.
Średnie dobowe wydobycie z jednej ściany

Pod koniec marca w radlińskim zakładzie pracowało 3240 osób, w tym 2578 na dole oraz 662 na powierzchni
wyniosło 3072 tony. Wydajność liczona na jednego zatrudnionego – 855 ton. Zdaniem dyrektora to dobry wynik. Radliński zakład –
w skomplikowanym logarytmie, stosowanym
w ocenach przez sąd konkursowy, stopień
zagrożeń naturalnych stanowi istotny czynnik – prowadzi eksploatację w warunkach III
kategorii zagrożenia metanowego. Na drugim
miejscu tutejsi inżynierowie wymieniają zagrożenie pożarowe.
Pytany o główne atuty kierowanej przezeń
kopalni dyrektor Adam Robakowski w pierwszej kolejności – zastrzegając, że nie jest to jedynie tania kurtuazja – wskazuje na rzetelną
załogę. Pod koniec marca w radlińskim zakładzie pracowało 3240 osób, w tym 2578 na dole
oraz 662 na powierzchni. W tej drugiej grupie
308 osób to pracownicy zakładu przeróbki
mechanicznej węgla. Dyrektor, rzeczywiście,

nie schlebia, bo oprócz ukłonu pod adresem
pracowników nie tai jednocześnie problemów
łączących się przede wszystkim ze strukturą
wiekową załogi.

P rofesjonalizm
przychodzi ze stażem
– W ubiegłym roku, głównie w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych,
z kopalni odeszło 160 doświadczonych pracowników. Takiej „wyrwy” kadrowej nie da
się w prosty sposób załatać dziewiętnasto-,
dwudziestoletnimi chłopakami tuż po szkołach. Dziś jest więc tak, że dołowych pracowników o dziesięcioletnim stażu, a więc już
doświadczonych profesjonalistów, jednocześnie w najlepszym okresie zawodowej drogi,
mam raptem… sześciu. Na jednym biegunie są więc młodzi absolwenci, natomiast

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 K W I E T N I A 2 014

A K T U A L N O Ś C I

na
aruszka

za nami. Z gminnymi partnerami gramy
przede wszystkim fair, bo w przeciwnym
wypadku kiedy raz się ich zrazi, to później
idzie już tylko jak po grudzie – przekonuje
dyrektor.
Także w relacjach z indywidualnymi właścicielami nieruchomości dominują ugody,
choć – dyrektor nie ukrywa także tej prawdy
– wcale nie incydentalne są sytuacje, kiedy
w dochodzeniu odszkodowań poszkodowani
w wyniku górniczej eksploatacji uciekają się
do sądów cywilnych.
l
NOWY GÓRNIK

sprawie kopalnia znosi się z trzema, głównie
gminnymi, sąsiadami: Radlinem, Marklowicami i Rybnikiem.
– W tym czworokącie udaje nam się racjonalnie układać współistnienie. W dwustronnych relacjach oraz w obrębie komisji
porozumiewawczych udaje się harmonijnie
rozwiązywać problemy będące następstwem
eksploatacji górniczej oraz uzgadniać plany
ruchu. Myślę, że wraz z wygasaniem najgorszej, czyli płytkiej, eksploatacji pokładów
grupy 400 i uspokojeniem terenu największe
kłopoty w ochronie powierzchni pozostaną

7

na drugim pracownicy w wieku przedemerytalnym. W tej sytuacji instruktorami
chłopaków przyjętych do pracy we wrześniu
i kolejnych miesiącach są niejednokrotnie
ich niewiele starsi koledzy, którzy skończyli
naukę pięć lat wcześniej. Nie inaczej ta proporcja wygląda wśród kadry inżynierskiej.
Ten pusty środek jest sporym problemem
– wyjaśnia Adam Robakowski, napomykając na marginesie, że dyscyplina i szacunek
do przełożonych nie należą już, jak w czasach
jego własnej zawodowej inicjacji po studiach,
do największych cnót nowo przyjmowanych
pracowników.
– Dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach – ucina natomiast dyplomatycznie
dyrektor ciekawość odnośnie tego, czy dobrze jest przez pryzmat górniczych portfeli
pracować w dobrej kopalni. Dodaje jedynie,

że w kontekście możliwości spółki i zakładu
oraz dzisiejszych realiów rynku pracy załoga Marcela nie ma specjalnych powodów
do narzekania.
Wśród atutów kopalni Adam Robakowski
wymienia jeszcze jej nowoczesność. Dotyczy
to zwłaszcza wysokich standardów systemów ścianowych i transportowych. Wyposażenie zakładu w zasadniczej części opiera
się o sprzęt dwóch krajowych tuzów w ich
produkcji, tj. grup Kopex i Famur.

Z sąsiadami
trzeba grać fair
Miąższość pokładów w polu marklowickim przy prowadzeniu ścian na zawał,
nie wspominając już o owej wielopiętrowej
„szufladce”, natychmiast sygnalizuje też nie
lada problemy z ochroną powierzchni. W tej
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Zależność od dostaw gazu ziemnego z Rosji
jest fundamentalna dla całej energetyki

Górnicza Ukraina
Na Ukrainie występuje wszystko, co jest potrzebne gospodarce państwa. Dwa centra
górnicze mają decydujące znaczenie. Pierwsze z nich położone jest w zakolu Dniepru
około 200 km na północ od Krymu. Są to największe na świecie odkrywki rud żelaza znane pod nazwą Krzywego Rogu. Drugie to basen doniecki z wydobyciem węgla dla kraju
i na eksport.

K rzywy
R óg *
Taką nazwę nosi również miasto wielkości Wrocławia. Obok niego znajdują się
kolosalne odkrywki eksploatujące żelaziste
kwarcyty zawierające do 67 procent żelaza.
Największa z nich nazywa się Pierwomajaskaja i ma głębokość ok. 400 m. Wydobycie
prowadzone jest kilkunastoma poziomami
o wysokości 15 m w górnej części i 10 m
w dolnej. Obszar złożowy rozciąga się wzdłuż
dolnego biegu rzeki Ingulec na długości
ok. 120 km. Zasoby złoża wynoszą 13 mld
ton rudy (prognostyczne do 1500 m – 19,6
mld). Wydobycie roczne: 190 mln ton rudy
i 70 mln uzyskanej z niej surówki żelaza.
Podobne zasoby posiada rejon krzemieńczucki na północno-wschodnim przedłużeniu
złoża Krzywego Rogu. Jego zasoby ocenia
się na 88,5 mld ton rudy żelaza. W rudach
tych występują: wolfram, molibden, german,
złoto, platyna i platynowce oraz metale ziem
rzadkich.

B ezpieczeństwo
energetyczne
Jest ono na poziomie ok. 70 procent.
Najważniejszym surowcem energetycznym
jest tutaj gaz ziemny, którego zużycie wynosi
około 54 mld m sześc. rocznie. Wytwarza się
z niego około 43 procent zużywanej energii.
Własne wydobycie gazu ziemnego wynosi
ok. 20 mln m sześc. Sieć rurociągów gazowych odpowiada staremu układowi politycznemu, dlatego wciąż dochodzi w tej
kwestii do sporów z Rosją. Jednym z ich
powodów jest to, że gaz wydobyty w kraju
i importowany są transportowane tymi samymi rurociągami, co stale wywołuje nieporozumienia w ich rozliczaniu. Zauważalny jest stały spadek gazu importowanego.

Prowadzone są poszukiwania gazu łupkowego, którego zasoby wynoszące od 1,2 do 3,6
bln m sześciennych oceniane są jako czwarte
w Europie – po Polsce, Francji i Norwegii.
Na drugim miejscu jest węgiel kamienny,
który wydobywany jest w Donieckim Zagłębiu Węglowym w ilości zbliżonej do ok. 70
milionów ton rocznie. Bilans jego eksportu
i importu jest ujemny w skali ok. 5 mln ton.
Energia wytwarzana na węglu wynosi ok. 23
procent. Na trzecim miejscu jest ropa naftowa, która w ilości ok. 3 milionów ton wydobywana jest z własnych złóż, konieczny jest
jednak jej import z Rosji w skali ok. 9 mln
ton. Około 16 procent energii elektrycznej
wytwarzane jest w reaktorach jądrowych,
które powstały jeszcze za czasów ZSRR i być
może nie spełniają obecnie warunków bezpieczeństwa wymaganych w krajach UE.
Zależność od dostaw gazu ziemnego z Rosji jest fundamentalna dla całej energetyki.
Obok perspektyw eksploatacji gazu łupkowego ocenia się, że możliwe jest również
wydobycie z tego samego źródła ok. 2–3
milionów ton ropy naftowej.

B ogactwo
surowcowe
Ostatnio górnictwo węglowe w Zagłębiu
Donieckim przeszło proces restrukturyzacji
przynajmniej ilościowo podobny jak w Polsce. W 1975 roku wydobywano tu 200 milionów ton węgla – obecnie już tylko ok. 70
mln ton. Na Ukrainie występuje ponad 90
rodzajów kopalin użytecznych. Dotychczas odkryto 8 tys. złóż. Zasoby naturalne
dzielone są na trzy grupy: zasoby paliwowe
(energetyczne), rud metali i niemetaliczne.
Są tu wielkie zasoby rud manganowych (3
mld ton) i żelaza (28 mld ton) w górniczym
zagłębiu Krzywy Róg. Występują złoża uranu, węgla koksującego, siarki rodzimej, soli
kamiennej i potasowej, surowców do produkcji cementu oraz kamieni szlachetnych.
Stanowią one zaplecze dla przemysłu, hutnictwa i energetyki. W zeszłym roku w produkcji stali Ukraina zajmowała 10. miejsce
na świecie.
ADAM MAKSYMOWICZ

* Jadwiga Pieczonka, Adam Piestrzyński, Igor Parańko,
„Geologia wybranych złóż surowców mineralnych
Ukrainy”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2011.

Nowości
wydawnicze

Polski górnik
został świętym
Kanonizacja Jana Pawła II stała się okazją
do wydania w ramach Pocztu Gwarków Śląskich książki pod tytułem „Polski górnik został świętym”.

Pozycja zawiera opis drogi Karola Wojtyły do świętości, począwszy od jego pracy
w charakterze robotnika w kamieniołomie
w Zakrzówku koło Krakowa. Ukazuje wpływ
osobowości papieża na kształtowanie się
tożsamości ludzi pracy.
Gromadząc obszerny materiał faktograficzny, podjęto próbę ukazania w nowym świetle związków łączących papieża z górnikami
(węgla i soli) południa Polski.
Zamieszczone zostały m.in. zdjęcia
ze wspólnych spotkań Jana Pawła II z górnikami. Pozycję opracował zespół redakcyjny
pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Bronisława Barchańskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Książkę można nabyć m.in. w siedzibie
Bractwa Gwarków w Katowicach przy ul. Kilińskiego 15; tel.: 519 318 850, 519 318 856.
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Bentley do piachu

Firma planuje produkować rocznie 3000 sztuk tego SUV-a

Najbardziej znana na świecie polska marka samochodów elektrycznych

Bentley startuje w nowym dla tej marki segmencie SUV. W przygotowanie nowego samochodu zainwestowano 800 mln funtów
szterlingów, za które ma powstać samochód
odmienny od innych SUV-ów, odpowiadający
luksusowi, osiągom i jakości rzemiosła prezentowanym przez Bentleya.

na torze 51,4 l benzyny z baku zajęło ponad
32 godziny.
Kiedy samochód wejdzie na rynek jako
1,2 e-THP 130, jego oficjalne średnie spalanie
będzie wynosiło 4,6 l/100 km. Przewidywana
jest także wersja o mocy 110 KM, która będzie
montowana w modelach 208 i 2008.

M elex

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Polska narusza unijne prawo,
nakazując w przypadku samochodów sprowadzanych z Wielkiej Brytanii przełożenie
kierownicy na lewą stronę.
W uzasadnieniu trybunału czytamy m.in.,
że państwa członkowskie nie mogą „zabronić,
ograniczyć lub przeszkodzić rejestracji, sprzedaży, wprowadzaniu do ruchu bądź użytkowaniu pojazdów, części i oddzielnych zespołów
technicznych ze względów związanych z ich
konstrukcją, funkcjonowaniem lub układem
kierowniczym, jeżeli odpowiadają one wymogom dyrektywy ramowej 2007/46 i dyrektywy
70/311”. Trybunał uznał, że przytoczone przez
stronę polską argumenty w niedostateczny

M istrz oszczędności
W gamie Peugeota 308 pojawiła się
nowa wersja silnikowa – trzycylindrowy
silnik turbo Pure Tech. Będzie to jednostka
o pojemności 1,2 l i mocy 130 KM, która
na torze Almeria w Hiszpanii ustanowiła
właśnie nowy rekord zużycia paliwa – samochód w standardowej specyfikacji produkcyjnej przejechał na jednym baku 1810 km,
osiągając średnią 2,85 l/100 km. Wypalenie
MATERIAŁY PRASOWE

zjeżdża z pola
Najbardziej znana na świecie polska marka samochodów (elektrycznych) będzie teraz

L egalne lewusy

Czteroosobowy pojazd o długości 3,27 m, szerokości 1,39 m i dysponujący rozstawem osi 2,40 m

sposób wykazały związek między umiejscowieniem kierownicy a wypadkami drogowymi.
W Wielkiej Brytanii można rejestrować
samochody z kierownicą po lewej stronie dostosowane do prawostronnego ruchu, jaki
obowiązuje na kontynencie.

T rackster trafi na rynek
Podobno wśród nowych samochodów,
jakie ma wprowadzić na rynek Kia, znajdzie
się coupe zbudowane na bazie prototypu
Trackster. Biorąc pod uwagę to, że prototyp stworzono na bazie popularnej Kii Soul,
wiadomość może być prawdziwa. Według
doniesień jednego z portali motoryzacyjnych
auto ma mieć dwulitrowy silnik o mocy 250
KM, obniżone zawieszenie i mocne hamulce.
Do sprzedaży ma trafić za dwa lata.
Jeszcze w tym roku na europejskim rynku
pojawi się natomiast Soul w wersji elektrycznej, który – według informacji marki – budzi
takie zainteresowanie, że liczbę przewidzianych do sprzedaży w Europie samochodów
zwiększono do 1000 sztuk.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

– Ten samochód stworzy zupełnie nowy
segment na rynku SUV-ów – powiedział
dr Wolfgang Schreiber, prezes Bentley Motors. Firma planuje produkować rocznie 3000
sztuk tego SUV-a. Na razie nie są znane żadne
szczegóły techniczne, pojawiło się tylko jedno
oficjalne zdjęcie. Można się jednak domyślać,
że pod maskę trafi stosowany od dawna przez
Bentleya, a od niedawna tylko przez tę markę
(bo dla innych marek Volkswagena okazał
się zbyt drogi w utrzymaniu) sześciolitrowy
silnik W12.

dostępna w nowej wersji miejskiego pojazdu
– chodzi o samochód noszący nazwę 363. Tym
razem marka, znana przede wszystkim z elektrycznych wózków golfowych, przygotowała
niewielki czteroosobowy pojazd o długości
3270 mm, szerokości 1390 mm i dysponujący
rozstawem osi 2400 mm.
Samochód będzie napędzany silnikiem
prądu stałego o mocy 5 kW zasilanym z zespołu 8 akumulatorów. Nowy samochód debiutuje
podczas salonu samochodowego w Poznaniu,
obok niego stanie także wersja towarowa, która będzie mogła przewieźć 1 tonę i mieć zasięg
ponad 100 km.

Prototyp stworzono na bazie popularnej Kii Soul
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Marginesy

Podrywacz
Tomek urodził się jako wcześniak, długo był bardzo niski i chorowity. Miał problemy
z nogami, chorował na astmę, leczono go z powodu problemów z sercem. Zbyt wiele czasu
spędził w szpitalu. Między innymi dlatego też nie czuł się specjalnie dobrze wśród rówieśników i kolegów z klasy. Mama nie pozwalała mu biegać za piłką, choć wiedziała, że syn
nie ma prawie żadnych kolegów. Dużo za to czytał, słuchał i oglądał. Gdy skończył 15 lat,
wszystko się zmieniło – błyskawicznie urósł, jakby chciał nadrobić to, co stracił. Przybrał
na wadze, zaczął trenować karate, pływać i biegać w sztafecie dla licealnej drużyny. Choć
fizycznie całkowicie się zmienił, nadal pozostał ogromnie nieśmiały. Przez całe liceum nie
tylko nie miał dziewczyny, ale praktycznie z żadną nie rozmawiał. Zadawał się z niewielkim
gronem kilku kumpli, i właściwie tyle.
Sprawa miała się diametralnie zmienić na studiach. Tomek poszedł na akademię wychowania
fizycznego – w ciągu kilku lat zmienił się tak bardzo, że trudno było w nim dojrzeć choćby ślady
drobnego, chorowitego chłopczyka. Szybko całkowicie stracił głowę dla koleżanki z roku, której
oświadczył się po kilku miesiącach związku. Jeszcze przed końcem studiów wzięli skromny ślub
i zamieszkali w małym mieszkaniu po babci Tomka. Wielkie szczęście Tomka nie trwało jednak
długo – pół roku po ślubie zatrzymał się u niego kolega z jakiegoś zgrupowania sportowego.
Akurat był przejazdem, chciał zostać na weekend w mieście. Został jednak prawie tydzień,
a wyjeżdżając, zabrał ze sobą żonę Tomka. Szybki rozwód dużo Tomka kosztował i całkowicie
go załamał – pozbył się większości rzeczy, które kojarzyły mu się z nieudanym małżeństwem,
i wyjechał na kilka miesięcy z kraju.
Trochę podróżował, imał się różnych dorywczych zajęć, dużo pił i często romansował.
Gdy kończyły mu się pieniądze, a wspomnienia stały się mniej bolesne, postanowił wrócić
do domu. Wielki zawód miłosny spowodował, że Tomek całkowicie stracił poczucie, że jeszcze
kiedyś kogoś pokocha. Był jednak wysoki, wysportowany, miał rozjaśnione słońcem włosy
i mocną opaleniznę – nie musiał wiele robić, żeby tabuny dziewczyn się za nim uganiały.
Nie miał też specjalnych skrupułów, żeby z tego nie korzystać. Jak się szybko okazało – także
finansowo. Kiedyś kumpel w barze powiedział mu, że ma wrażenie, że jego dziewczyna go
zdradza, a jeśli jeszcze nie zdradza, to niewiele jej potrzeba, żeby zaraz zaczęła. Po kilku
piwach stwierdzili, że w sumie nietrudno będzie to sprawdzić i już następnego dnia Tomek
spróbował umówić się z dziewczyną kumpla, która szybko mu uległa. Związek kolegi błyskawicznie się zakończył, a Tomek utwierdził się w przekonaniu, że nie on jeden niewłaściwie
ulokował swoje uczucia. Plotka o prowokacji szybko się rozniosła i niebawem Tomek miał
rozszerzyć „działalność” w zupełnie innym kierunku. Chodziło o pomoc chłopakom, którzy
zawiedli swoje dziewczyny tak bardzo, że te postanowiły odejść. Tomek miał je w sobie
rozkochać, a następnie udowodnić, jak wielki błąd zrobiły, przekreślając poprzedni związek.
Zachowywał się arogancko, obleśnie, przekraczał wszystkie bariery i wszystko to sprawiało,
że zamierzony cel często zostawał osiągnięty.
Problem pojawił się, gdy osobą, która zwróciła się do niego o pomoc, okazał się jego kuzyn,
który niedawno został porzucony, nie bez powodu, przez swoją dziewczynę. Tomek trochę się
wahał, ale w końcu przyjął propozycję. Spotkał się z dziewczyną, ale już po pierwszej „randce”
wątpliwości wróciły. Magda była inna niż wszystkie, z którymi wcześniej się spotykał. Sama
przeszła przez to co on kilka lat wcześniej – była zdradzona, porzucona, z tą jednak różnicą,
że jej były chłopak, czyli kuzyn Tomka, chciał teraz do niej wrócić. Sprawa się skomplikowała, tym bardziej że Magda była inteligentna, śliczna, delikatna i subtelna – zupełnie inna niż
kuzyn Tomka. Pierwotny plan jednak się powiódł – Tomek uwiódł Magdę, porzucił, a ona
w wielkiej rozpaczy umówiła się ze swoim byłym, do którego po kilku tygodniach ponownie
się wprowadziła.
To było ostatnie „zlecenie” Tomka, który czuł się po nim fatalnie, tym bardziej że na jednej
z imprez spotkał swojego kuzyna, który w objęciach trzymał inną, ale mimo to podziękował
mu za zrealizowanie planu. I to zdecydowało o tym, o czym Tomek myślał przez ostatnie
tygodnie. Jeszcze tej samej nocy udało mu się namówić Magdę na spotkanie i opowiedzieć jej
o wszystkim ze szczegółami.
Związek Magdy zakończył się błyskawicznie, dowodów na niewierność nie musiała zbyt
długo i daleko szukać. Tomek postanowił więcej nie udzielać tego typu pomocy swoim kolegom,
za to zrobić wszystko, żeby Magda ponownie dała mu szansę.
l

G Ó R N I C T W O
K anada : poszukiwanie
i eksploatacja złóż
6 marca w Toronto odbyła się międzynarodowa konwencja górniczego stowarzyszenia
Prospectors and Developers Association of
Canada (PDAC). Obecny na konwencji minister zasobów naturalnych Joe Oliver zapewnił, że rząd zrobi wszystko dla wzmocnienia
i rozwoju górnictwa, m.in. w najbliższych latach wyda 100 mln dolarów na sporządzenie
map energetycznych kraju (Geomapping).
Na konwencję przybył również premier Stephen Harper, który zapowiedział realizację
programu poszukiwań złóż (Geosciences).

Stwierdził, że „górnictwo tworzy miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu i długotrwałego
dobrobytu w całym kraju. To dlatego rząd jest
tak gorącym zwolennikiem tej branży”.

M ongolski szczyt
górniczy w L ondynie
Zachodnie media informują o mającej się
odbyć w Londynie w dniach 29 kwietnia–2
maja drugiej już imprezie pod nazwą Mongolian Investment Summit. Przy tej okazji
przypomina się, że Mongolia jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
Dzieje się to poprzez zagospodarowywanie
zasobów surowcowych tego kraju – począwszy

Na prostej i zakrętach

Zimowe obrachunki
Zimowy sezon sportowy mamy już za sobą. Był to udany sezon w wykonaniu polskich
sportowców. Punktem kulminacyjnym były oczywiście XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie
w Soczi. Była to dla nas całkiem udana impreza – 6 medali (4 złote, 1 srebrny i 1 brązowy)
to największy dorobek polskich sportowców w historii naszej rywalizacji w zimowych
igrzyskach. Dorobek piękny. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy potęgą w sportach zimowych, po prostu mamy tylko paru wybitnych sportowców, którzy pokazali w Soczi
prawdziwą klasę.
Nas, mam na myśli sympatyków sportu, najbardziej interesował występ skoczków narciarskich, co było oczywiście zrozumiałe, wszak nasi skoczkowie zaliczyli bardzo udany sezon. Byli
widoczni podczas wszystkich konkursów Pucharu Świata, stawali na podium, a Kamil Stoch,
mistrz świata z ubiegłego roku, walczył o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Przed wyjazdem do Soczi Kamil Stoch wygrał dwa ostatnie pucharowe konkursy i stał się
jednym z głównych kandydatów do olimpijskich medali. Na olimpijskich skoczniach w Soczi
Kamil nie zawiódł i w pięknym stylu wywalczył dwa złote medale.
Po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji zastanawiano się, czy naszemu skoczkowi nie zabraknie sił i motywacji, a to dlatego, że rywalizacja na skoczniach jeszcze się nie zakończyła.
Przed skoczkami były kolejne konkursy Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej prowadził
Kamil Stoch, który – jak się szybko okazało – nie stracił wypracowanej wcześniej znakomitej
formy. Po kolejnych konkursach w Skandynawii polski skoczek umocnił się na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej. Do zakończenia obecnego sezonu pozostały tylko dwa konkursy
na skoczniach w słoweńskiej Planicy.
Przed tymi konkursami Kamil Stoch miał 168 punktów przewagi nad Słoweńcem Peterem
Prevcem i 197 punktów przewagi nad Niemcem Severinem Freundem. Pozostali zawodnicy nie
mieli już szans wyprzedzić wymienionej trójki. W tym momencie można było śmiało zakładać,
że polski skoczek zwycięży w klasyfikacji generalnej i zdobędzie Kryształową Kulę. Tak też się
stało. Kamil Stoch w obu konkursach na skoczni w Planicy zajął czwarte miejsce – w efekcie
zaliczył kolejny sukces w swojej sportowej karierze i jako drugi polski skoczek wywalczył Puchar Świata. Przed nim tylko Adam Małysz sięgnął cztery razy po zwycięstwo w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata.
W zakończonym sezonie dobrze spisywali się także nasi pozostali skoczkowie. Na 17.
miejscu sklasyfikowany został Maciej Kot z 398 pkt. 20. miejsce zajął Piotr Żyła z 346 pkt, zaś
25. miejsce należało do Jana Ziobry, który zdobył 312 pkt. Nigdy dotąd w historii rywalizacji
o Puchar Świata w pierwszej dwudziestce piątce nie było aż czterech Polaków. Dodajmy
jeszcze, że punktowali: 35. miejsce – Krzysztof Biegun (144 pkt), 38. Klemens Murańka (132
pkt), 49. Dawid Kubacki (87 pkt) oraz Stefan Hula (3 pkt) i Krzysztof Miętus (1 pkt). Można
więc śmiało powiedzieć, że polskie skoki narciarskie stały się istotną siłą w międzynarodowej
rywalizacji.
Wyjątkowo sympatyczną niespodziankę w Soczi sprawili łyżwiarze szybcy na czele ze Zbigniewem Bródką, złotym medalistą w biegu na 1500 m i brązowym w drużynie. Trzeci medal
srebrny wywalczyły panie w biegu drużynowym.
Wielkim marzeniem naszych łyżwiarzy szybkich jest wybudowanie krytego toru lodowego.
Mówi się o tym od wielu lat, ale na mówieniu się kończy. Mamy w kraju cztery otwarte tory
lodowe (Stegny w Warszawie oraz tory w Zakopanem, Tomaszowie Mazowieckim i w Sanoku).
Na wymienionych torach nie można prowadzić systematycznego szkolenia z różnych względów,
w tym i pogodowych. Łyżwiarze szybcy już dawno przenieśli się na kryte lodowiska, a przypomnijmy, że w dotychczasowych zimowych igrzyskach olimpijskich nasi łyżwiarze szybcy zdobyli
6 medali (1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe). W Soczi na 6 medali aż 3 były udziałem łyżwiarzy
szybkich. Dodajmy do tego, że nasi reprezentanci w zimowych igrzyskach zdobyli dotąd 20
medali. Dorobek łyżwiarzy szybkich w tym porównaniu jest bardzo wymowny. Do tego były
jeszcze medale mistrzostw świata i Europy. Po Soczi zaczęto głośno mówić o krytym lodowisku.
Co z tego wyniknie – zobaczymy.
Pozostała nam Justyna Kowalczyk. Wszyscy wiedzą o jej perypetiach z kontuzjowaną stopą.
Justyna pobiegła jednak na igrzyskach i zwyciężyła w biegu na 10 km stylem klasycznym. Trzeba przyznać, że był to wielki wyczyn. To by było na tyle, jeśli chodzi o perełki zakończonego
właśnie sezonu zimowego.
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Ś W I E C I E

od miedzi (Rio Tinto), poprzez węgiel kamienny (Tavan Tolgoi), po złoża złota, srebra,
molibdenu, pierwiastków ziem rzadkich oraz
gazu ziemnego i ropy naftowej. Jest to jeden
z najbogatszych w surowce naturalne krajów Azji. Ich eksploatacji sprzyja sąsiedztwo
z Chinami, które gotowe są je importować.
Mongolia nie posiada jednak ani kapitałów
do ich zagospodarowania, ani technologii
do ich wydobycia.

R osja : sterowce dla
górnictwa
Brytyjska firma Amur Minerale Corporation przygotowuje odkrywkową eksploatację

złoża rud niklu i miedzi Kun-Mine w Rosji.
Złoże o zasobach 660 tys. ton niklu i 170 tys.
ton miedzi znajduje się na granicy obwodów
Amurskiego, Jakuckiego i Chabarowskiego
ok. 640 km na północ od Błagowieszczeńska.
Brak dróg i niskie temperatury zmusiły firmę
do zastosowania sterowców do transportu
koncentratów. Nowoczesny sterowiec wypełniony niepalnym gazem ma udźwig 250 ton
i prędkość do 100 km na godzinę. Może on
startować i lądować pionowo. Oszczędność
ocenia się na 140 mln dolarów, gdyż tyle kosztowałaby linia kolejowa prowadząca do portu
nad Morzem Ochockim.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska ma najkorzystniejszy w Europie
bilans rozliczeń ze wspólnym budżetem
UE – wynika ze zbiorczych danych z lat
2004–2012 (najświeższe dostępne) dotyczących całej UE. W tym okresie nasza

nadwyżka – różnica między tym, co otrzymaliśmy ze wspólnej kasy, a tym, co do niej
wpłaciliśmy – wyniosła do końca stycznia
2014 r. już prawie 61 mld euro, czyli 1,6 tys.
na głowę statystycznego mieszkańca Polski.
Druga jest Grecja z nadwyżką 46 mld euro,
a trzecia Portugalia – 25 mld euro.
Branża samochodowa została uznana
w tym roku za najbardziej atrakcyjnego
pracodawcę w najnowszej edycji badania
Randstad Award 2014, w której uczestniczyło w Polsce 8 tys. osób (na świecie
200 tys.). 52 proc. Polaków uznało motoryza-

cję za najbardziej atrakcyjną branżę do pracy.
W tym roku zyskała też branża energetyczno-ciepłownicza, która otwierała zeszłoroczne
zestawienie. Teraz ledwie o włos przegrała
z motoryzacją – ponad połowa Polaków ceni
pracę w energetyce i ciepłownictwie za bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia oraz wysokie
zarobki. Branżą, której wizerunek poprawił
się najbardziej, jest sektor farmaceutyczno-kosmetyczny. Obecnie za atrakcyjnego pracodawcę uważa go 40 proc. Polaków, m.in.
dzięki dobrym ocenom za przyjazną atmosferę
pracy. Wysoko w polskiej dziesiątce są też elektrotechnika, surowce i paliwa oraz rozrywka.
Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce nie ma branży nowych technologii i IT.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Gaz kopalniany”.
Nagrodę wylosowała: Monika Jończy z Żor.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Wiosna i piwo
W kalendarzu i – co ważniejsze – za oknami
mamy wreszcie wiosnę. Choć tegoroczna zima
nie należała do najsurowszych, każdy z nas
tęsknił z pewnością za słońcem i jego zbawiennym wpływem na życie w każdej możliwej postaci. Już niedługo przestrzenie naszych miast pokryją się gwarnymi ogródkami,
na terenie których królować będzie złocisty
trunek, jednak na razie mamy tzw. martwy
sezon, czemu trudno się dziwić – największe
browary dopiero rozpoczynają przygotowania do lata, czyli czasu największej piwnej
ofensywy w naszym kraju.

Mając to na uwadze, w niniejszej części naszego cyklu chciałbym zaproponować
Szanownym Czytelnikom zabawę polegającą
na szukaniu kontekstów. Cóż to za zabawa?
Otóż postanowiłem prześledzić doniesienia
prasowe (i internetowe) z ostatnich tygodni,
w których – w takim czy innym kontekście –
pojawia się piwo. Nie muszę chyba wyjaśniać,
że te konteksty są niekiedy naprawdę zabawne
i z prawdziwym birofilstwem mają niewiele
wspólnego, ale czy to ważne? Ten jeden jedyny
raz pozwólmy, by nam wiosna zaszumiała
w głowach i schowajmy do kieszeni powagę.
Zaczniemy jednak od informacji niezwykle istotnej i radosnej dla każdego miłośnika
złocistego trunku. Miłosławski Browar Fortuna, o którym kilkukrotnie pisaliśmy na naszych łamach, wprowadził na rynek, na razie
jedynie z myślą o okresie wiosenno-letnim,
nowy specjał – piwo Fortuna Mirabelka. Trunek jest pierwszym w Polsce miksem piwa

i soku ze śliwek mirabelek. Biorąc pod uwagę wzrastającą u nas w ogromnym tempie
popularność wszelkich piw owocowych czy
radlerów, można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nowe dzieło piwowarów
z Fortuny znajdzie swoich amatorów. Co ciekawe, w związku ze swoim 125-leciem browar
zapowiada więcej nowości i niespodzianek.
– Stawiamy na naturalność, tradycję i wysokiej jakości składniki. Nowe trunki będą
odzwierciedleniem naszej filozofii tworzenia
specjalności – mówi Ewa Pajewska-Wawrzyniak z Browaru Fortuna.
Druga z dość świeżych informacji, w której kontekście pojawia się piwo, dotyczy świata
celebrytów. Otóż – jak zdążyły już zapewne

poinformować wszystkie portale plotkarskie
– w najnowszej kampanii reklamowej piwa
Warka wezmą udział znani obecnie głównie
z tego, że są znani, Radosław Majdan oraz Natalia Siwiec. Grupa Żywiec, pod której banderą
powstaje rzeczony trunek, zdecydowała się
ponoć na zaangażowanie do reklam telewizyjnych wspomnianych wyżej „osobistości”
po przeprowadzeniu dokładnych badań marketingowych. W dotychczasowych spotach
Warki celebryci, jak powszechnie wiadomo,
nie występowali. Czy taka wolta wyjdzie nieodznaczającemu się niczym szczególnym piwu
na dobre? Czas pokaże, choć – szczerze powiedziawszy – śmiem wątpić.
Na koniec historia iście mrożąca krew
w żyłach. 25 marca portal Gazeta.pl poinformował, że przed kilkoma dniami w Korfantowie nieopodal Nysy ok. godz. 22:40
dwóch mężczyzn włamało się do sklepu
spożywczo-przemysłowego. Rabusie mieli
jednak pecha, w trakcie ucieczki zauważył
ich bowiem właściciel sklepu, który ruszył
za nimi w pogoń, a zatrzymawszy ich obu,
powiadomił czym prędzej policję. Nie byłoby
w tej sprawie nic szczególnego, gdyby nie
fakt, że – jak się okazało po zatrzymaniu
– łupieżcy zabrali ze sklepu… kilka butelek
piwa i chipsy. Złodzieje usłyszeli już zarzuty
– za kradzież z włamaniem grozi im nawet
10 lat więzienia. Policja poinformowała również, że w czasie zatrzymania mężczyźni byli
pijani. Co za dużo, to niezdrowo – zawsze
o tym pamiętajmy.

MACIEJ RZEPECKI

Suplementy diety zażywa w naszym kraju
aż 35,4 proc. kobiet oraz 28,8 proc. mężczyzn. Najczęściej są to preparaty zawierające
witaminy i minerały. Zażywamy je na stres,
wzmocnienie organizmu i odporności. Tymczasem możemy uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego – przekonywali specjaliści na konferencji prasowej w Warszawie. Eksperci alarmowali,
że coraz częściej zdarzają się przypadki przedawkowania spożywanych w preparatach sztucznych witamin i minerałów. W 2013 r. Polacy
przeznaczyli na preparaty dostępne bez recepty
11,2 mld zł, z tego na tzw. suplementy diety 3
mld zł. Dla porównania wydatki na leki dostępne
wyłącznie na receptę wyniosły w tym samym
roku 15,2 mld zł. Zainteresowanie suplementami
stale rośnie. Ich sprzedaż w 2013 r. w porównaniu
do 2012 r. wzrosła o 6 proc. W Polsce dostępnych jest już 8 tys. różnego typu suplementów,
spośród których najczęściej sprzedawanych jest
ponad 750 preparatów. Na łamach Journal of the
American Medical Association opublikowano
badania, z których wynika, że witaminy A, E i C,
czyli najbardziej popularne antyoksydanty, osłabiają naturalną odporność organizmu i o 16 proc.
zwiększają ryzyko nowotworów.
D W U T Y G O D N I K
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