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Rok 2018 – wydarzenia opisane sprawiedliwie i zgodnie z prawdą ?!
Nie będąc na usługach nikogo – bez jakiegokolwiek sponsorowania oraz dotacji
, piszemy w oparciu o posiadaną wiedzą sprawiedliwie i zgodnie z prawdą. Nie
możemy nie mówić o tym co widzieliśmy i słyszeliśmy. Służymy ogółowi
społeczeństwa, a nie wybranych grupom społecznym . Podnosimy naszym
zdaniem istotne wydarzenia , które wystąpiły w minionym roku w świecie i
Europie, Polsce i na Śląsku, a także sygnalizujemy przyszłe zdarzenia .
I. Świat , w tym Europa.
1. Gospodarka decyduje o zasadniczym kształcie działań politycznych.
Hegemon światowy USA świadomy ,że gospodarka Chin ma potencjał zbliżony
do Stanów Zjednoczonych rozpoczął wojnę handlową . Wstrzymanie działań
restrykcyjnych wobec Chin na 90 dni wynikło zapewne z uzmysłowienia sobie
możliwości chińskiego odwetu i znaczących reperkusji w całej gospodarce
światowej. Niebagatelną rolę odgrywa fakt, że USA są winne Chinom ponad 3
biliony dolarów. Mniejsze rozmiary dostaw towarów chińskich na rynek
amerykański przełoży się na wzrost cen i mniejszą konsumpcję . Społeczeństwo
amerykańskie przez wiele minionych lat żyło z nadmiernego kredytu. Rok
fiskalny 2018 w USA zakończył się 30 września. Zadłużenie państwa zwiększyło
się o 1,2 bln USD i w ostatnim dniu roboczym wynosiło 21 bilionów 516 miliardów
dolarów. Dług w relacji do PKB pozostaje na stabilnym poziomie rzędu 105
procent.Wiadomo, że długi trzeba prędzej, czy później spłacić. 2 Chiny
ewentualny mniejszy eksport częściowo zrekompensują sobie wykreowaniem
popytu wewnętrznego. Dziesiątki milionów Chińczyków stać już na większą
konsumpcję porównywalną do tej która występuje w Europie, a większość na
wyższą niż obecnie bez zaciągania kredytów. Spowodowane to jest oszczędnym
trybem życia tego narodu. Spadek wzrostu gospodarczego wydaje się jednak
pewny.
3. Rosja.,Chiny i Iran to główne państwa które kontynuowały działania mające
na celu ograniczenia dolara jako pieniądza światowego używanego w
transakcjach biznesowych. Jest to znaczące zagrożenie dla interesów USA , bo
powszechne używanie w rozliczeniach wszelakich - dolarów , przynosi profity
zarówno gospodarce jak i operacjom finansowym.
4. Pochodną potencjału gospodarczego są siły wojskowe. Wysokość wydatków
USA na zbrojenia była ogromna i zasadniczo odbiegała od kolejnych państw.
Stany Zjednoczone w 2017 roku wydały na zbrojenia 610 miliardów dolarów, a
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drugie państwo o najwyższych wydatkach na ten cel Chiny 228 miliardów
dolarów, A. Saudyjska 69 mld dolarów, Rosja 66 mld dolarów. . Prezydent Tramp
chce większego udziału sojuszników w kosztach utrzymania NATO i nie tylko.
Stały wzrost wydatków na zbrojenie idzie w parze z brakiem wystarczających
środków na walkę z ubóstwem …..
5. Stany Zjednoczone były i będą przez następną dekadę hegemonem
militarnym . Rosja wypróbowała rakietę „Awangard” o szybkości 27 razy większej
od szybkości dźwięku co czyni obronę antyrakietową wysoce wątpliwą. Oznacza
to, że w konflikcie globalnym nie będzie zdecydowanego zwycięscy, a
bezpośrednie skutki III wojny światowej po raz pierwszy w historii ludzkości
odczuwać będą terytoria , gdzie dotychczas nie było teatru działań wojennych.
Z kolei Chiny wyprodukowały konwencjonalna superbombę i utrwaliły swoją
obecność w kosmosie.
6. Broń nuklearna oraz nowe środki do jej przenoszenia na inny kontynent w
posiadaniu Korei Północnej wymusiły na USA zmianę retoryki wojennej na
bardziej łagodną. Rozmowy USA – Korea Północna były i są koniecznością w
aspekcie utrzymania pokoju.
7. Postępował dalszy proces nadmiernego bogacenia nielicznych ludzi kosztem
większości. W dyspozycji około 2 tysięcy ludzi są bogactwa równoważne stanowi
posiadania kilku miliardów ludzi . Wiedząc, że korzeniem wszelkiego zła jest
miłość pieniądza można stwierdzić, że Powszechne Imperium Szatana / PIS skrót nie wiązać z partią o skrócie PiS …./ zostało umocnione. Rośnie liczba
ludzi nie przestrzegających Dekalogu oraz nakazów ewangelicznych. Bez
należytej reakcji społeczności międzynarodowej , przy bezsilności Organizacji
Narodów Zjednoczonych pozostają o pomstę wołające do nieba naruszenia
elementarnych praw człowieka do życia. W Jemenie od 2015 roku trwa wojna
domowa pomiędzy antyrządowymi rebeliantami, a władzami kraju wspieranymi
przez Arabię Saudyjską i USA. W 2017 roku umarło tam 50 tysięcy dzieci poniżej
piątego roku życia z powodu skrajnego głodu i chorób. W minionym roku
zjawisko to występowało nadal.
8. Erozja demokracji jest coraz wyraźniejsza. Służba władz państwowych na
rzecz banksterów i globalnych korporacji jest coraz bardziej widoczna dla ludzi
dociekliwych. Dzieje się to z mniejszym lub większym nasileniem we wszystkich
państwach. Protesty „żółtych kamizelek” we Francji mają po części swoja
przyczynę właśnie z tego powodu
9. Przyrost ludności i wzrost konsumpcji indywidualnej wywoływał większe
zapotrzebowanie na surowce i energię. Jest to również przyczyna wzrostu
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zanieczyszczenia środowiska , w tym powietrza, a co za tym idzie ocieplenia
klimatu. Występująca chwiejność cen ropy pośrednio wpływała na wzrost cen
węgla . Świat potrzebował również coraz więcej gazu w związku ze zwalczaniem
procesu ocieplania się atmosfery ziemi i lansowaną dekarbonizacją. Korzysta na
tym głównie USA, Rosja i kraje arabskie - tak będzie również w najbliższych
latach.
Przykładowo z Rosji prowadzone są po dwa rurociągi gazowe do Chin o
nazwach Siła Syberii 1 oraz 2. Pierwszy przesył 20 grudnia 2019 , przy rocznej
zdolności przesyłowej 38 miliardów m 3 w odniesieniu do Siły Syberii 1. Budowa
gazociągu „Ałtaj „ jako Siła Syberii 2 o zdolności przesyłowej 30 miliardów
metrów sześciennych - z rozmachem rozpocznie się lada moment. Dwie nitki
gazociągów o nazwie „Turecki Potok” będą miały zdolność przesyłową po
niecałe 16 miliardów metrów sześciennych gazu każdy. Rosja dostarczy gaz
poprzez jeden gazociąg już pod koniec 2019 roku. Pod koniec 2019 roku
wystartuje Nord Stream 2 o którym nie trzeba pisać bo jest to sprawa
powszechnie znana. Trwa ostra walka pomiędzy USA i Rosją na odcinku
sprzedaży gazu skroplonego i węgla zarówno w Azji jak i w Europie. Polska
zakupi znaczne ilości skroplonego gazu od Stanów Zjednoczonych w wieloletnim
horyzoncie czasowym.
10 „Brexit”

to wzajemna wymiana ciosów pomiędzy Wielką Brytania a Unią
Europejską. Osłabienie gospodarcze i militarne dotyczyć będzie obydwu stron.
Która strona odczuje to mocniej – chyba ta słabsza czyli Wielka Brytania.
Interesy Polaków pracujących i od lat przebywających w W. Brytanii wydają się
zabezpieczone.
11. Postępujący proces globalizacji utrwalił nie zrównoważone wyniki pomiędzy
państwami , a także w ich regionach. Jest to obok wojen i zamieszek o podłożu
narodowym /plemiennym/ i religijnym zasadnicza przyczyna przemieszczania
się ludności do bogatszych i spokojniejszych krajów. Migracje żywiołowe
obejmujące uchodźców , a przede wszystkim emigrantów zarobkowych / do
zasiłków społecznych ? / . do Europy i USA utrzymywały się w skali nadmiernej
i tak będzie w przyszłości. Ośrodki władzy kierujące globalizacją ograniczyły
suwerenność w wielu krajach , co bezpośrednio wpłynęło na możliwości
podejmowania autonomicznych decyzji , co ograniczało możliwość względnego
podnoszenia poziomu dobrobytu obywateli.
12. Siła Kalifatu / państwa islamskiego / została znacząco zredukowana, ale
zamachy terrorystyczne nie przeszły do lamusa. W przyszłości zamachy te mogą
przybrać na sile zwłaszcza w Europie , a nawet nosić charakter lokalnych
rozruchów społecznych.
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13. Świat posiada wystarczająco dużo, silnych grup nacisku , które w imię swoich
jawnych lub ukrytych interesów dążyć będą jak obecnie do wywoływania wojen
lokalnych i zamieszek . Próby destabilizacji obejmą cały świat na czele z Europą.
Kwestią otwartą jest tylko odpowiedź na pytanie o miejsce , rozmiary i siłę tych
konfliktów. W Europie nie można wskazać państwa, które z całą pewnością nie
będzie areną zamachów, zamieszek i dużych protestów społecznych.
Najbardziej prawdopodobnym miejscem tych zdarzeń w Europie wydaje się
Ukraina .
14. Rosnący w siłę nacjonalizm w wiele krajach w tym we Francji, Niemczech,
Polsce, na Węgrzech ,Turcji oraz polityka USA pod hasłem , „ Stany
Zjednoczone przede wszystkim „ jest i będzie źródłem negatywnych dla
ludzkości działań.
15. Silne rozwarstwienie zamożności społeczeństwa , współistnienie ogromnego
bogactwa jednostek obok ubóstwa i nędzy , są oczywistym złem i wyrazem
ciężkiego grzechu , w związku ze sprzeniewierzeniem się najważniejszemu
Bożemu przykazaniu - „ Miłuj bliźniego … „. 16 Eksplozja w komunikacji zarówno
w zakresie podróżowania, jak i przemieszczania się towarów w połączeniu z
dotarciem Internetu do miliardów ludzi , wpływa na wzrost świadomości co do
wszelakich niesprawiedliwości. Świat stoi przed koniecznością zasadniczej
przeróbki wielu aspektów życia gospodarczo – politycznego . Przeprowadzenie
tego będzie bardzo trudne, bo postęp technologiczny i towarzysząca mu
globalizacja doprowadziły do sytuacji, że ponadnarodowe koncerny i grupy
największych bogaczy są równorzędnymi partnerami dla władzy państwowej.
Najwyższy czas, aby mocarze tego świata zaczęli działać szybko, zdecydowanie
i mądrze ; chociażby zgodnie z propozycjami usprawnień laureata nagrody
Nobla 2001 , J. Stiglitza – patrz książka „Wizja sprawiedliwej globalizacji „. 17 .
Niestety brak pozytywnych sił sprawczych do realizacji zmian świata na lepszy.
A alternatywa jest straszna - czekanie na wysoce prawdopodobny wybuch III
wojny światowej skutkującej ludobójstwem dziesiątek , a może i setek milionów
ludzi . Czas ludzkiej głupoty jeszcze nie minął. Klęska rozumu jest oczywista.
Stan ten jest skutecznie podtrzymywany i utrwalany poprzez środki społecznego
przekazu. Wykorzystywane są perfidne metody przekazywania nieprawdy lub
półprawdy, które oddziałują na sferę pozaracjonalną umysłu i uczucia odbiorcy.
II.

Polska , ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska.
1. Media narodowe perfekcyjnie prezentowały w minionym roku
najdrobniejsze osiągnięcia ekipy rządzącej , co umożliwia pominięcie
niektórych zdarzeń gospodarczo – politycznych, jakie miały miejsce w
Ojczyźnie w minionym roku.
Adam Pustelnik, - Prezes; tel. 574 890 320; Rudolf Kołodziejczyk, - Sekretarz; tel. 602 393 299

KRS: 0000422603; REGON 242982168, Bank PKO BP 15102024720000670204143624

2. Kolejny rok minął w Polsce pod znakiem niewykorzystanych szans w
budowie wyższego poziomu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Przekłada się to na niewykorzystanie w sposób optymalny potencjału
gospodarczego i politycznego Polski. Przekonywującym dowodem na to
był brak rozwoju demokracji, a tym samych roli obywateli w zarządzaniem
państwem jest pseudodemokratyczna ordynacja wyborcza obowiązująca
w czasie wyborów po przejęciu władzy przez obecne „elity polityczne” .
Nastąpiła zmiana względnie demokratycznej ordynacji , która pozbawiła
„komunę” władzy, na rzecz uregulowań w zasadzie uniemożliwiających
uzyskanie mandatów zgodnie z preferencjami wyborców. Marazm i szereg
negatywnych zjawisk we władzach „ przedstawicielskich” wynikających z
tego szkodzi Polsce. Dowodem na to jest zastosowanie przy rozdziale
mandatów metody d”Hondta , której nie można uznać za proporcjonalną.
Oznacza to, że jest ona niekonstytucyjna bo nie jest proporcjonalna . Za
słuszne przyjęto komunistyczne założenie , że nie ważne jak wyborcy
głosują, ale kto i jak liczy głosy. ….. Metoda d” Hondta w zasadniczy
sposób wypacza sprawiedliwy rozdział mandatów preferując z nadmiarem
Komitety Wyborcze, które uzyskały najwięcej głosów. Problem ten szeroko
został przedstawiony w naszym patriotycznym opracowaniu „Naprawić
Polskę można i trzeba, podstawowym warunkiem jest wdrożenie
przedstawionych postulatów '...'' „ z 2014 roku oraz opracowaniach
późniejszych na ten temat – patrz strona www.nwsd,pl . Wybór
dokumentów Stowarzyszeń: Nasz Wspólny Śląski Dom oraz
Sprawiedliwość i Prawda – Rozdział I. Konieczność naprawy
Rzeczpospolitej. Polska zmierza do złego w uwarunkowaniach polskich systemu dwupartyjnego, który wykluczy społeczeństwo z nawet ze
szczątkowej roli „suwerena'. Jedną z metod wskazywania przez
społeczeństwo polskie niedemokratyczności kodeksu wyborczego jest
oddawanie głosów nieważnych. W ostatnich wyborach samorządowych
głosów nieważnych było ponad 1 milion 100 tysięcy.
Problem wyborów samorządowych 2018 r. zostanie przedstawiony w
odrębnym opracowaniu.
3. W szczególnie agresywny sposób prezentowano problem pedofilii
wśród księży. Jest rzeczą oczywista, że są to zdeprawowani ateiści nie
bojący się Boga, pomimo tego, ze jako znawcy prawa Bożego wiedzą , że
będą surowiej sądzeni.
4. Opinią publiczna wstrząsały w dalszym ciągu przeróżne afery, tak
charakterystyczne dla polskich elit rządzących w ostatnich
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dziesięcioleciach. Wyliczanka może być bogata : Amber Gold, taśmowa,
Komisji Nadzoru Finansowego , SKOKI … itd.
5. Afery nasilały niezadowolenie społeczne , a mnogość protestów
publicznych : rolników, kobiet, obrońców : demokracji, Konstytucji ;
niepełnosprawnych wskazują , że władza nie ma silnej więzi ze
społeczeństwem i jego szerokiego poparcia. Przypomnieć należy, że w w
ostatnich wyborach parlamentarnych partię PiS nie poparło około 82
procent ogółu wyborców. Partia sprawuje rządy dzięki metodzie d”Hondta
zastosowanej przy rozdziale, mandatów parlamentarnych i 5
procentowemu progowi wyborczemu.
6. Obchody 100 - lecia odzyskania niepodległości , nie zintegrowały silnie
narodu. Symptomy totalnej opozycji są niezaprzeczalnym faktem. Parada
wojskowa z dla uczczenia odzyskania niepodległości w porównaniu z
defiladą zwycięstwa w Moskwie była nadzwyczaj skromna. Jest to smutne
bo pamiętamy, zwycięską wojnę z bolszewikami . Analiza przyczyn
słabości Polski wskazuje na zbyt niski poziom mądrości i patriotyzmu
władzy w okresie odzyskanej niepodległości.
7. Ułomność działalności ustawodawczej zwłaszcza „sądowniczej' i o IPN
dostrzega nawet mniej wyrobiony obywatel. Prowadziło to do zastrzeżeń
Unii Europejskiej , w USA i Izraelu . Dalej brak było uregulowań na rzecz
utrwalenia narzędzi nadzoru społecznego i rzeczywistych konsultacji
społecznych.
8. Do kilkaset tysięcy stron ustawodawstwa wydanego przez władze RP ,
w minionym roku doszło kilkadziesiąt tysięcy . Doliczając do tego radosną
twórczość organów samorządowych i innej władzy lokalnej , a także
postanowień wszelakich regulaminów i umów – nie możliwym jest
przeczytanie tego wszystkiego. A brak znajomości prawa nie zwalnia od
winy. Takie regulacje praktycznie niemal wszystkiego co dotyczy
obywatela można już chyba uznać za władzę totalitarną. Obowiązki
obywatela są już tak rozliczne , że wytyczono mu „ drogi zdrowia ” ,to jest
bieganie od urzędu do urzędu . Resztę dopełnia obowiązek korzystania z
internetu dla załatwienia spraw urzędowych , którego znajomość wśród
ludzi starych jest znikoma lub jej brak. Urzędy pod groźbą sankcji żądają
dostarczenia dokumentów w ciągu 7 dni , same pozostając bezkarne w
sytuacji braku załatwienia sprawy przez rok , a nawet dłużej
9. Miniony rok był ostatnim pełnym rokiem do spełnienia obietnic
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Nie wywiązano się z podstawowej
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obietnicy podniesienia kwoty wolnej od podatku do 8000 złotych dla
wszystkich podatników; to znaczy zarówno dla osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą , pracowników jak i emerytów
oraz rencistów. Co więcej , w tym zakresie deklarację wraz z projektem
stosownej ustawy złożył w Sejmie - Prezydent RP w 2015 roku !.
Wykręcanie się przysłowiowym sianem w postaci podniesienia tej kwoty
dla wąskiego grona osób mających wyjątkowo niskie dochody jest
wyjątkowym cwaniactwem , które zmyliło część społeczeństwa. Próby
załatwienia sprawy przez inne partie mające kluby parlamentarne w
Sejmie budziły uśmiech politowania wobec pewności, ze nie zostaną
zakończone pomyślnie.
10. Kontynuowano rozdawnictwo pieniędzy w ramach przeróżnych
programów bez bezpośredniego powiązania z pracą obecną lub przeszłą
/ emeryci /. Jest to podeptanie ethosu pracy, które będzie miało
negatywny wpływ na rozwój kraju. Wszelkie programy „+” nie mają
przeciwności zaniechań i braku rozwiązań „ _” , chociażby w odniesieniu
do podniesienia kwoty wolnej od podatku i godziwej podwyżki emerytur.
Uczciwość nakazuje wykazania „plusów” i „minusów” tak , aby bilans
wyszedł na zero .
11. Prowadzenie polityki pro rodzinnej było ułomne, bo wyłączało poza
Rodzinę dziadków i babcie ze względu na coraz gorszą ich kondycję
finansową i zły stan zdrowia. Kontynuowano polityka uczynienia z
dziadków - dziadów poprzez niską podwyżkę emerytur. Nie
rekompensowane były w pełni wzrosty kosztów utrzymania. 12 Nepotyzm
i podobne powszechne negatywne zjawiska uzmysłowiły kolejnej bardziej
wyrobionej społecznie grupie wyborców, że obecna władza niewiele się
różni od poprzedniej. Przydział wysoko płatnych stanowisk „Swoim”
kwitnie nadal. Może to znaleźć przełożenie na wyniki wyborów w 2019
roku zarówno w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego jak i wyborów
parlamentarnych w Polsce.
13. Modnym i głośnym tematem przez cały rok był problem globalnego
ocieplenia oraz walka ze smogiem. W grudniu w Katowicach odbyła się
Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych
mająca na celu opracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania
zmianom klimatu. Dokument końcowy liczący ponad 130 jest
kompromisowy. Nie podkreślono w nim , że wpływ człowieka na ocieplenie
klimatu jest spowodowany życiem 7,5 miliarda ludzi i ich nieposkromioną
konsumpcją.
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Wszelkie społeczne wołania o racjonalne działania w warunkach
wszechwładnego panowania jedynej słusznej racji żądającej
bezwzględnie dekarbonizacji są generalnie przemilczane. Wymogi
sprawiedliwości i prawdy wymagają zasygnalizowania niektórych
problemów , a mianowicie :
1/ ocieplenie klimatu za sprawą gazów wyemitowanych przez ludzi to
sprawa wysoce dyskusyjna . Gorętszy lub zimniejszy klimat występował
na ziemi bez działalności człowieka.
2/ ewentualne ocieplenie przynoszące Polsce wzrost średniej temperatury rzędu
2-3 stopnie , byłoby dobrodziejstwem. Wynikałoby z tego : mniejsze zużycie
węgla, gazu i innych paliw do celów grzewczych , minimalne wydatki na
odśnieżanie, sprawniejsze działanie transportu zarówno kolejowego jak i
samochodowego w zimie , ograniczenie ubóstwa energetycznego milionów
Polaków , a co za tym idzie liczby 4 - 9 milionów ludzi mieszkających w
niedogrzanych mieszkaniach. Z kolei zmniejszenie wydatków na ogrzewanie
umożliwiło by skierowania większych środków finansowych na ochronę zdrowia
… itd. Dziwnym jest, że Polska nie podnosi w sposób należyty
kwestii pozytywnego wpływu ocieplenia na gospodarkę narodową – obniżka
wielu składników kosztów prowadząca do wzrostu konkurencyjności itd.
3/ zanieczyszczenia powietrza to nie tylko wynik spalania węgla, ale i produktów
uzyskiwanych z ropy i innych paliw. W dalszym ciągu brak jest obiektywnego
spojrzenia na przyczyny emisji zanieczyszczeń oraz kompleksowych działań
naprawczych.
4/ histeryczna walka i czyste powietrze w Europie emitującej zaledwie 10 – 12
procent zanieczyszczeń światowych, przy braku dobrej woli i zdecydowanych
działań głównych trucicieli zwłaszcza USA i Chin oznacza zasadniczy spadek
konkurencyjności produkcji wszelkich wyrobów na terenie Unii Europejskiej.
5/ powszechnym miernikiem oceniającym rolę danego państwa w skażeniu
atmosfery powinno być przeliczanie danego parametru zanieczyszczenia na
jednego mieszkańca. Okazałoby się , że Chiny potrzebowałyby dziesiątków lat
na zrównanie się z porównywalnymi wynikami państw europejskich , czy też
USA. Wskazać również należy, że Chiny, jako główna „fabryka świata” niszczy
swoje środowisko naturalne z korzyścią dla innych państw , które przejmują
gotowe dobra konsumpcyjne.
6/ w odniesieniu do Polski domniema się, że celowo nie prowadzi się
optymalnego i intensywnego zwalczania smogu stosownie do uwarunkowań i
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możliwości państwa. Problemy związane ze smogiem i jego kompleksowym
zwalczaniem zajmują cały V rozdział / 33 strony/ Wyboru Dokumentów
Stowarzyszeń : Nasz Wspólny Śląski Dom oraz Sprawiedliwość i Prawda
zamieszczonych na www.nwsd.pl
7/ w Polsce nagłośniono sprawę zamknięcia w Niemczech ostatniej kopalni
węgla kamiennego , jako efekt działań na rzecz dekarbonizacji. Zapomniano,
przy tym dodać, że koszt wydobycia 1 tony węgla kamiennego przez ostatnie
dziesięciolecia był w Niemczech kilkadziesiąt procent wyższy niż Polsce ,
pomimo faktu mniejszych podatków i opłat na rzecz państwa. Wiadomo, że w
Polsce górnictwo węgla kamiennego obciążone jest ponad 30 podatkami i
opłatami na rzecz budżetu, co w wyrażeniu kwotowym stanowi wpływ do skarbu
państwa ponad 100 złotych od każdej sprzedanej tony węgla. Nie
poinformowano , może celowo polskiego społeczeństwa , że Niemcy importują
ponad 50 milionów ton węgla kamiennego rocznie oraz wydobyli około 171
milionów ton węgla brunatnego w 2017 roku, wobec 61 milionów ton w Polsce.
Już kilka lat temu niemieckim emerytom górniczym pobierającym deputat
węglowy w naturze , jego wartość rzetelnie licząc włączono do świadczeń
emerytalnych pieniężnych, a nie jak w Polsce gdzie wypłacona jednorazowo
rekompensatę za 4 lata pobytu na emeryturze ; pomijając fakt, że emeryci żyć
będą jeszcze 20 – 25 lat. Konstruktywna dyskusja nad karygodnym
pogwałceniem praw nabytych emerytów - pracowników branży węgla
kamiennego , nie nastąpiła.
8/ Polska również importuje węgiel , za 10 miesięcy ubiegłego roku sprowadzono
go ponad 16 milionów ton , z tego 11,2 miliona ton z Rosji ! Zakładając w
listopadzie i grudniu dostawy z Rosji na średnio miesięcznym poziomie z 10
miesięcy roku 2017 - roczne dostawy z Rosji szacować można w wysokości
13,44 miliona ton. Zakładając wartość opałową gazu 39 MJ/ metr sześcienny
oraz węgla 26 MJ/ kg oznacza to równoważność dostawy 8 miliardów 960
milionów metrów sześciennych gazu. Umowa polsko – rosyjska zakłada do 2020
roku , coroczne dostawy do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu .
Przypisywanie obecnej władzy „umiłowania górnictwa węglowego „ jest
niedorzeczne. Realna rzeczywistość , a nie mity powodują, że Polska musi
opierać swój suwerenny byt i ekonomikę na własnych paliwach kopalnych –
węglu kamiennym i brunatnym .
9/ ogłoszony program „czyste powietrze” mający przynieść zasadnicze
ograniczenie zanieczyszczeń powietrza wsparty „radosną ' twórczością władz
lokalnych na rzecz wymuszenia przejścia na ogrzewanie gazowe, ciepło
systemowe lub inne droższe; ma pochłonąć 103 miliardy złotych. Nie tutaj jest
miejsce na szczegółowe wyliczenia, tym niemniej należy domniemać , że
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beneficjenci wywodzący się z uboższej ludności tkwiący w ubóstwie
energetycznym , celem pozyskania tej dotacji będą musieli ponieść wydatki na
kwotę 300 – 400 miliardów złotych. Warto w tym miejscu uzmysłowić sobie, że
o efektywności ekonomicznej ogrzewania decyduje koszt pozyskania jednostki
ciepła zawartej w paliwie i tak : kaloryczność gazu 1 metra sześciennego 39 MJ
przy cenie około 2,1 zł/ m 3; węgiel kamienny 26 MJ/ kg przy cenie 800 zł/ tonę
. Z sondaży i autopsji wynika że uwzględniając stare budownictwo średnio
zużywa się 8 ton węgla w ciągu roku to jest 8 000 kg x 26 MJ/kg = 208 000 MJ .
Odpowiada to 5333 metrom sześciennych gazu / wyliczenie: 208 000 MJ : 39
MJ/ m3./ Koszt paliwa : węgiel 6400 zł / 8 ton x 800 zł/t / , gaz 11 200 zł / 5 333
m3 x 2.1 zł/m3/ . Do kosztów spalania węgla można doliczyć dodatkowo 1100 zł
- przywóz i wrzucanie węgla do piwnicy węgla około 600 zł , wywóz popiołu 200
zł , koszt drewna na podpałkę i pozostałe drobne koszty 300 zł . Tych
szczegółowych składników kosztów w innych opracowaniach zazwyczaj się nie
uwzględnia . Razem 6400 zł + 1100 zł = 7500 zł / rok - łączny koszt opalania
węglem. Koszt opalania gazem 11 200 zł/ rok . Celem doprowadzenia do lepszej
porównywalności należy pomniejszyć koszt opalania gazem o około 10 procent
z tytułu lepszej sprawności końcowej urządzeń gazowych , czyli o 1120 zł .W
rezultacie tej założonej obniżki , zaniżony koszt opalania gazem wyniesie 10 080
zł . Powyższy uproszczony rachunek , doprowadził do wystarczająco
poprawnych wyników na podstawie których można właściwie wnioskować .
Ogrzewanie gazem domu jest w praktyce , przy powyższych założeniach ,
droższe o minimum 34,4 procent , a wyrażeniu finansowym o 2580 złotych / rok
. W literaturze fachowej koszt ogrzewania gazem w porównaniu z węglem w
zależności od przyjętych założeń jest wyższy niż tutaj wyliczony i wynosi od 45
do 60 procent. . Wzrost kosztów ogrzewania z tytułu przejścia na opalanie
gazem w porównaniu z wysokością najczęściej / dominantą / pobieranej
emerytury wynoszącej netto 906 zł/ miesiąc prowadzi do końcowego wniosku –
społeczeństwo polskie jest za biedne , aby udźwignąć koszty walki ze smogiem
w wydaniu zaaplikowanym przez władze . Wymuszona konieczność poniesienia
wydatków inwestycyjnych na zmianę urządzeń grzewczych w kwocie od
kilkunastu tysięcy zł do kilkudziesięciu tysięcy zł / zwłaszcza przy wykonaniu
termoizolacji zewnętrznej budynku / doprowadzi do powstania dodatkowo
kilkusettysięcznej grupy ludzi , która obejmie dokuczliwe ubóstwo energetyczne,
a tym samym istotny spadek stopy życiowej. Problem termoizolacji zewnętrznej
budynków celowo pominięto, ze względu na fakt, że jest to inwestycja
ekonomicznie mało efektywna, ponieważ zwrot nakładów inwestycyjnych
następuje w ciągu 20 – 25 lat.
10/ Program „czyste powietrze „ wymusi w najbliższych latach przechodzenie na
paliwo gazowe do ogrzewania mieszkań . Skala tego zjawiska jest trudna do
szczegółowego oszacowania. Wiadomo jednak , że zapotrzebowanie na gaz do
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celów grzewczych w przypadku domów jednorodzinnych wynosi od 2000 metrów
sześciennych do 10000 metrów sześciennych w ciągu roku, w zależności od :
średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym, preferowanej
temperatury w pomieszczeniach domowych , systemu grzewczego w tym
sprawności kotła, ilości domowników , wielkości domu i stopnia jego termoizolacji
. Nasuwają się obawy co do bezawaryjnego dostarczania gazu do domów - w
niezbędnej ilości i kaloryczności . Troskę budzi fakt, że opalanie gazem w
zasadzie wymaga nieprzerwanego zasilania w energię elektryczną. Domowe
bezpieczeństwo energetyczne jest w jakimś stopniu zagrożone, tym bardziej że
obowiązuje wymóg demontażu i zdania na złom kotła / pieca/ opalanego węglem
. Wychodząc naprzeciw przyszłemu wzrostowi zapotrzebowania na gaz Polska
zawarła cztery umowy gazowe z USA. . Od 2023 r. PGNiG będzie dysponować
co najmniej 7,45 mln ton gazu skroplonego, co stanowi ponad 10 mld m3 gazu
ziemnego. Rząd zapewnił, że umowy przewidują niskie / konkurencyjne/ ceny
zakupu tego gazu. Szkoda, że w związku z tym, nie zadeklarowano obniżki cen
gazu w najbliższych latach. Byłby to bodziec do przyśpieszonej wymiany kotłów
węglowych na gazowe .Walka ze smogiem nabrała by rozmachu dotychczas nie
spotykanego.
14. Polska dalej tkwiła w wysokim długu publicznym, aktualnie przekraczającym
bilion złotych. Konieczność ponoszenia wysokich kosztów obsługi tego długu
ciągnąc się będzie przez wiele lat....
15. Życie na Górnym Śląsku w minionym roku było przebywaniem w jednym z
najbardziej zdegenerowanych regionów Europy. Troska władz wojewódzkich o
pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z zewnątrz na walkę z tym
stanem była znikoma i nie przyniosła liczących się efektów.
16, Ślązacy zapamiętają ten rok , jako czas bezpardonowej walki wojewody
śląskiego i jego pretorianów wspartych przez co niektórych pracowników IPN , o
usunięcie nazwy placu zasłużonego dla sprawy polskiej , pisarza i działacza
społecznego – człowieka instytucji Wilhelma Szewczyka. Wywołało to nawet
spontaniczny sprzeciw tysięcy zazwyczaj potulnych i du … szowatych
Górnoślązaków. Wyjątkowość zdarzeń z tym związanych jest oczywista i
wymaga przypomnienia.
17. Działalność Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego
cechował marazm i rutynowe załatwianie problemów. Nic więc dziwnego, że
władze te w wyniku wyborów do Sejmiku utraciły władzę. Kuriozalną sprawą było
, że o tym ostatecznie zadecydował jeden człowiek wywodzący się z szeregów
uprzedniej władzy. Wybrany przez wyborców jako kandydat z Komitetu
Wyborczego ugrupowania koalicyjnego partii: Platformy Obywatelskiej oraz
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Nowoczesnej zadeklarował pracę w ramach obozu przeciwnego. Autocenzura
powoduje , że nie będzie komentowania tej sprawy i osobowości tego człowieka.
Zdrada, aby zaistnieć musi mieć zgłoszone na nią zapotrzebowanie.
18. W województwie śląskim powstały dwie partie : Śląska Partia Regionalna
oraz Ślonzoki Razem. Budzi to zdziwienie, bo w poprzednim okresie życia w
wolności nie było ani jednej. Wróbelki ćwierkają, że narodziny tych partii musiały
być równoczesne, bo od przybytku głowa nie boli..... Radość z konkurencyjności
tych partii z minimalnymi szansami na ścisłą współpracę, w niektórych środowisk
zapewne była duża.
19. Wystąpiła przewidywalna, ale tym razem już jednoznacznie występująca
marginalizacja znaczenia Ruchu Autonomii Śląska . Złożyło się na to wiele lat
zaniedbywania spraw dla Śląska ważnych przez władze tego stowarzyszenia.
20. Zmarł Kazimierz Kutz dla którego Śląsk był Jego religią. Do trzech
najwybitniejszych Górnoślązaków działających w Polsce i dla Polski w XX wieku
, zaliczyć należy :Wojciecha Korfantego , Jerzego Ziętka, Kazimierza Kutza.
Historia się powtórzyła na pogrzebie W. Korfantego jak i K. Kutza zabrakło
należnych przedstawicieli władz centralnych najwyższego szczebla. W mniejszy
stopniu odnosi się to do J. Ziętka najlepszego polskiego wojewody pomimo dużej
niechęci do niego wierchuszki partyjnej, która wyprawiła mu jako taki uroczysty
pogrzeb. K.Kutz był ostatnim prorokiem posłanym po to aby mówić o Śląsku w
sposób sprawiedliwy i zgodny z prawdą . Strata tego ostatniego wielkiego
budziciela ducha śląskiego wydaje się nie do odrobienia.
21. Śląsk coraz bardziej spychany jest na margines życia gospodarczo –
politycznego kraju. Jest to wynikiem coraz mniejszej jego oferty na rzecz
włączenia się w nowe trendy rozwoju Polski i Europy . Utrata tradycyjnych miejsc
pracy , przy braku wykreowania nowych, na które jest zapotrzebowanie we
współczesnym świecie ,prowadzić będzie do kontynuacji silnego trendu utraty
jego znaczenia . Jest rzeczą oczywistą , że pociągnie to za sobą dalszy spadek
jakości życia jego mieszkańców.
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