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Temat na czasie
W 2016 roku będzie trwał
kryzys na rynku węgla
kamiennego. Może za dwa
lata sytuacja się poprawi. Czy
polskie kopalnie doczekają
poprawy koniunktury czy
wcześniej padną?
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Pięścią w stół

Mija rok czekania
Mija rok 2015 jak z bata strzelił. Poświęciliśmy go
na czekanie. Czekaliśmy na realizację planu poprzedniego rządu, czekamy na konkrety, które zaproponuje obecny rząd. Nie wybrzydzam i nie narzekam,
bo sytuacja w górnictwie jest naprawdę poważna.
Cały czas krytykowałem na łamach Nowego Górnika
nonszalancję, z jaką poprzednie rządy traktowały górnictwo. Przejrzałem zszywki dwutygodnika z minionych trzech lat. Nie znalazłem nawet jednego tekstu,
w którym pochwaliłbym koalicję PO–PSL za politykę
wobec górnictwa. Mam wielkie marzenie – chciałbym
już na początku 2016 roku pochwalić obecną ekipę
za konkretne i pozytywne działania.

N

a razie są optymistyczne zapowiedzi. Prezydent Andrzej Duda poinformował w Jaworznie
w czasie wizyty w tamtejszej kopalni, że patronuje polskiemu górnictwu. Oczywiście – gest symboliczny, ale moim zdaniem ważny, bo dowodzi, że ktoś
zdaje sobie sprawę ze znaczenia górnictwa dla polskiej
gospodarki. Premier Beata Szydło zapowiedziała skup
węgla przez agencję rządową odpowiedzialną za rezerwy strategiczne. Nie wiem, jak bardzo są zaawansowane prace nad tym projektem, ale to także dowód,
że rząd szuka rozwiązań. Najważniejsze, że premier
nie mówiła o luźnych pomysłach, ale poinformowała,
że już podjęła decyzję w tej sprawie. Niestety, kopalnie
JSW na tym raczej nie skorzystają, bo dla nas najważniejszy jest węgiel koksowy, jednak doceniam ten gest
ze strony rządu.
Obawiałem się, że w Paryżu na szczycie klimatycznym Polska zostanie zapędzona do narożnika przez
wrogów węgla. Udało się nam przyjąć strategię, która
nie pozbawia nas węgla jako podstawowego paliwa dla
energetyki. Skąpe informacje, jakie ukazały się kilkanaście dni temu na temat rozmów z Komisją Europejską
w sprawie wsparcia dla górnictwa, także dają nadzieję
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Węgiel jest
bezpartyjny.
Jednak nie może
być bezpański.
Przez lata
właściciel udawał,
że to nie jego
broszka.

Komentuje Paweł Kołodziej
na sukces. Jednak wciąż aktualne jest pytanie: Czy
będziemy mogli samodzielnie podejmować decyzje
w sprawach górnictwa czy też zostanie utrzymany
gorset unijnej niechęci do węgla?
Węgiel jest bezpartyjny. Jednak nie może być bezpański. Przez lata właściciel udawał, że to nie jego broszka. Udawanie było mało subtelne, ponieważ górnictwo
jako łup polityczny było atrakcyjne. Dobre zarobki, spore
wpływy – to czyniło z naszej branży cenne polityczne
trofeum. Jak już politycy podzielili się łupami, ogłaszali,
że nie będą mieszać się w sprawy węgla, bo ta dziedzina
należy do wolnego rynku. Nie należy do wolnego rynku,
ponieważ nie podlega wyłącznie jego regułom. Gdyby
tak było, kraje arabskie nie dopłacałyby do wydobycia
ropy naftowej w czasie, kiedy trwa gigantyczny kryzys.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową nie
ustalałaby wielkości wydobycia tego paliwa. Rząd USA
nie zakazywałby eksportu ropy i gazu. Ten zakaz obowiązuje od kilkudziesięciu lat i naprawdę jest złamaniem
zasad wolnego rynku i swobody handlu. Tylko my przez
lata wierzyliśmy, że jak górnictwo uzna prymat rynku
nad rozsądkiem, to ocaleje. Nie ocaleje. We współczesnym świecie nie ma liczącej się gałęzi przemysłu, która
nie byłaby chroniona przez państwa chcące być w gronie
państw rozwiniętych.
Wszystkim, którzy uważają, że węgiel jest towarem
jak każdy inny, proponuję lekturę informacji na temat
Ukrainy. Rosja zablokowała eksport węgla do ukraińskich
elektrowni. Wystarczył jeden podpis Putina. Okazuje
się, że tamtejsza energetyka stoi przed poważnym wyzwaniem. Naprawdę bardzo łatwo zablokować eksport
każdego paliwa. Dlatego opłaca się mieć własne źródła
energii. Nawet wtedy, kiedy analitycy przepowiadają,
że ich utrzymanie może być przez jakiś czas kosztowne.
Rodzinnych i radosnych świąt życzę wszystkim
Czytelnikom Nowego Górnika. Oby rok 2016 nie był
tak trudny, jak przepowiadają analitycy.
l

przewodniczący FZZG JSW SA

Pochwała
odpowiedzialności

M

iałem okazję wysłuchać homilii metropolity
katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca. Mówił
między innymi o zaniechaniach Skarbu Państwa wobec
górnictwa. Mszę barbórkową z kościoła
w Rybniku-Boguszowicach transmitował Program 1
Polskiego Radia. – Mijający rok potwierdził, że właściciel
naszych kopalń i kopalin, Skarb Państwa, jest właścicielem
niewydolnym, nieumiejącym skutecznie przeprowadzić
koniecznych reform w górnictwie węglowym – powiedział
arcybiskup katowicki. – Mimo deklaracji i obietnic, mimo
podpisanego porozumienia, mimo wprowadzonej
szybką ścieżką legislacyjną ustawy zabrakło determinacji,
a na końcu nawet czasu do jej realizacji – przypomniał
metropolita. Zaniechanie ze strony rządzących porównał
do grzechu zaniedbania. Ostrzegł, że z tego powodu
w górnictwie narastają problemy, a to grozi wzrostem
niezadowolenia i eskalacją trudności. Myślałem, że będzie
to dyplomatyczna i kurtuazyjna homilia, jaką wypada
wygłosić przy okazji uroczystości barbórkowej. Jednak
moje szczególne zainteresowanie wzbudził fragment
poświęcony związkom zawodowym. Metropolita zwrócił
uwagę na odpowiedzialne zachowanie związkowców. Jego
zdaniem związki, znając złą sytuację w firmach, wspólnie
z załogami zdecydowały się na daleko idące ustępstwa
dla ratowania zakładu pracy. – Taka postawa związków
zawodowych, pełna społecznej odpowiedzialności
i solidarności, jest godna zauważenia i podkreślenia.
Kładzie ona kres obrazowi górniczych związkowców,
którzy niezależnie od sytuacji domagają się swego,
są roszczeniowi, nieraz brutalni – mówił abp Skworc.

W

Jastrzębskiej Spółce Węglowej reprezentatywne
związki zawodowe zajęły jednoznaczne stanowisko
– chcemy wspólnie z załogą i zarządem ratować firmę.
W krótkim czasie staliśmy się obiektem bezpardonowego
ataku ze strony ludzi, którzy chcą wmówić załodze, jak
będzie dobrze, kiedy nie będziemy oszczędzać.

J

estem w trudnej sytuacji, bo komentuję i odnoszę
się do słów arcybiskupa, który ponad podziałami
politycznymi i związkowymi mówił o zagrożeniach.
Mówił z troską i wielką znajomością problemów. Kilka dni
wcześniej był w naszej spółce, w ruchu Jas-Mos, który jest
częścią kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zjechał pod
ziemię. Towarzyszył mu nuncjusz apostolski
abp Celestino Migliore. Purpuraci rozmawiali z górnikami,
oddychali kopalnianym powietrzem. Mówili o trudzie
górniczym i o tym, jak ważnym źródłem utrzymania dla
tysięcy rodzin jest ten trud. Arcybiskup Skworc chwalił
rozsądek załogi. Należę do grupy osób, które chcą
ratować firmę. Słowa arcybiskupa są wystarczającym
dowodem, że reprezentatywne organizacje związkowe
obrały dobrą drogę. Oczywiście sama załoga nie uratuje
firmy. Potrzebujemy wsparcia. Po długich negocjacjach
z bankami dostaliśmy czas do wiosny na przygotowanie
i wdrożenie kolejnych etapów programów
restrukturyzacji. Musimy o tym rozmawiać. Prognozy dla
rynku węgla koksowego nie są optymistyczne. Jednak
my nie mamy wyjścia – musimy przeżyć.

M

ój felieton nie jest próbą wciągania arcybiskupa
w jakąś rozgrywkę. Chciałbym, aby głos rozwagi stał
się okazją do refleksji. Jeżeli nawet mała, ale głośna grupa
uprze się, że trzeba firmę zniszczyć, to w trudnej sytuacji
ekonomicznej dopnie swego. Homilia arcybiskupa była
transmitowana przez radio. Słyszały ją zapewne miliony
Polaków, w tym osoby, które w życiu nie widziały na oczy
kopalni, ale żywią się mitami o górniczym dobrobycie
i pazerności na pieniądze.
l
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34. rocznica pacyfikacji kopalni Wujek

Pamięć o ofiarach
stanu wojennego
Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia
1981 roku w kopalni Wujek wybuchł strajk.
Oddział specjalny milicji (ZOMO) 16 grudnia
użył broni przeciwko strajkującym. W czasie
pacyfikacji kopalni Wujek zginęło dziewięciu
górników. W każdą rocznicę tragedii pod krzyżem-pomnikiem odbywają się uroczystości
poświęcone pamięci poległych. Prezydent
RP Andrzej Duda objął obchody rocznicowe
honorowym patronatem.

ZOMO rozpoczął szturm. Milicjanci zaczęli
strzelać do strajkujących. Na miejscu zginęło sześciu górników. Trzej zmarli w szpitalu.
Ponad 20 górników było rannych.

wówczas konstytucją. Decyzję o nim podjęła Rada Państwa, chociaż nie mogła tego
zrobić, ponieważ trwała wtedy sesja sejmowa. Niezgodna z konstytucją uchwała Rady
została wykonana, zanim ją opublikowano.
Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, żeby wojsko mogło przejąć władzę. To także było niezgodne z konstytucją.
Przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego
jako jedyny członek Rady Państwa głosował
prawnik Ryszard Reiff. Po 1989 roku procesy

G órnicy strajkowali
najdłużej
Stanowi wojennemu sprzeciwiali się nie
tylko górnicy z kopalni Wujek. Załogi kopalń
w Jastrzębiu-Zdroju protestowały równie stanowczo. Oddziały specjalne milicji brutalnie
spacyfikowały protesty w kopalniach Jastrzębie (obecnie część ruchu Jas-Mos KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) i Manifest Lipcowy
(ruch Zofiówka). W kopalniach jastrzębskich
nie było ofiar śmiertelnych, choć milicyjni
komandosi strzelali z karabinów ostrą amunicją. Pacyfikacja kopalń w Jastrzębiu-Zdroju
rozpoczęła się 15 grudnia. Protesty górnicze
najdłużej trwały w kopalniach Ziemowit
i Piast. W Ziemowicie górnicy strajkowali
do 22 grudnia. W Piaście od 14 do 28 grudnia 1981 roku pod ziemią protestowało około
1000 górników.

REKL A M A

M asowe represje

K omunistyczne bezprawie
Stan wojenny został ogłoszony i wprowadzony niezgodnie z obowiązującą
ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

Górnicy rozpoczęli strajk 13 grudnia 1981
roku. Domagali się uwolnienia przewodniczącego kopalnianej Solidarności Jana Ludwiczaka, który został internowany. W czasie strajku
postulaty uzupełniono o żądanie odwołania
stanu wojennego i zwolnienia wszystkich
internowanych. Kopalnia została otoczona
przez milicję i wojsko. Stanęły pod nią czołgi
i transportery opancerzone. Pluton specjalny

28 grudnia, po stłumieniu strajku w kopalni Piast, z pracy wyrzucono około 2 tys. osób.
Masowe zwolnienia osób sprzeciwiających
się stanowi wojennemu w całej Polsce były
powszechne. Władze komunistyczne starały
się w ten sposób zmusić osoby najbardziej
zaangażowane w działalność Solidarności
do emigracji. W krótkim czasie w więzieniach
i ośrodkach internowania znalazło się około
5 tys. osób. Od 24 grudnia ruszyły procesy
karne przeciwko osobom zaangażowanym
w protesty. Na kary więzienia skazano kilka
tysięcy przeciwników stanu wojennego.

W niedzielę, 13 grudnia, w 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, prezydent Andrzej Duda złożył
wieniec pod pomnikiem poległych górników Kopalni Węgla Kamiennego Wujek. Następnie zwiedził
muzealną Izbę Pamięci Kopalni Wujek, nad którą pieczę sprawuje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

osób odpowiedzialnych za przestępstwa
związane z wprowadzeniem stanu wojennego ciągnęły się latami i poza nielicznymi wyjątkami nie kończyły się wyrokami
skazującymi. Prawomocny wyrok skazujący
milicjantów, którzy strzelali do górników
z Wujka, zapadł po 15 latach procesów. Stało
się to w 2008 roku. Milicjanci zostali skazani na karę od trzech i pół do sześciu lat
więzienia.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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W 2016 roku będzie trwał kryzys na rynku węgla kamiennego. Może za dwa lata sytuacja się poprawi. Czy polskie kopalnie
doczekają poprawy koniunktury czy wcześniej padną?

NOWY GÓRNIK

Konferencja Górnictwo 2015
W czasie konferencji Górnictwo 2015 zorganizowanej 14 grudnia przez Grupę PTWP, wydawcę miesięcznika Nowy Przemysł i portalu
wnp.pl, trudno było o dobrą informację. Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu, poinformował,
że w październiku górnictwo miało 51,6 mln
złotych zysku. Jednak strata po 10 miesiącach
wynosi prawie 1,7 mld złotych. Nikt nie spodziewa się znaczącego wzrostu cen węgla
w przyszłym roku.

– Dopóki nie opanujemy sytuacji w kopalniach, trudno będzie o lepszy stan rzeczy – powiedział Jerzy Markowski

Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu: Strata górnictwa po
10 miesiącach wynosi 1,7 mld złotych
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej, wyobraża sobie,
że teoretycznie może zwyciężyć logika liberałów. Jeżeli 27 z 29 kopalń będzie nierentownych, to zapadnie decyzja, żeby je zlikwidować. Jakie będą skutki takiej decyzji?
Należy zrobić rachunek, jakie byłyby koszty
likwidacji określonej liczby kopalń. Trzeba
zobaczyć, ile stracimy miejsc pracy, ile padnie
firm okołogórniczych oraz małych firm, które
z nimi kooperują.
Zdaniem prezesa GIPH, gdyby zlikwidować część górnictwa w szybkim czasie,
to mielibyśmy ubytek ok. 5 mld złotych
w budżecie. Nie ma prostej recepty, dzięki
której można uzdrowić branżę górniczą.
Wspierać czy likwidować? Zanim odpowie
się na to pytanie, za każdym razem trzeba
policzyć nie tylko straty budżetu, ale też
koszty społeczne. Likwidacja miejsc pracy
w górnictwie to także ich utrata w firmach
kooperujących z górnictwem, a także w handlu i usługach.

C zekają na strategię
W czasie debaty zorganizowanej w Katowicach wciąż odwoływano się do woli polityków, właściciela (Skarbu Państwa) i wskazywano na ciągły brak jasnej polityki energetycznej,
która gwarantowałaby wykorzystanie węgla
z polskich kopalń. Ponieważ na konferencji nie
było żadnego przedstawiciela rządu, dyskusja
ograniczyła się do wygłoszenia wątpliwości
i apeli o konkrety.
Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący ZZG w Polsce, zaapelował o opracowanie
strategii dla górnictwa. W tym roku kończy
się termin obowiązywania strategii opracowanej ponad osiem lat temu przy współudziale związków zawodowych, pracodawców

i obecnego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Zdaniem Czerkawskiego była ona
na tyle dobra, że zapewniała spokój społeczny
do czasu kryzysu na rynku węgla. – Trzeba
opracować kolejny skuteczny program. Organizujemy zespół, który rozpocznie prace nad
tym dokumentem. Należy stworzyć takie ramy
rozmów, aby nie trzeba było rozwiązywać problemów górnictwa na ulicach – powiedział.
W tonie głosu wiceprzewodniczącego pojawiła się zawoalowana groźba. – Na wszystkich
demonstracjach powtarzałem, że obiecywać
jest bardzo łatwo, ale trzeba się zastanowić, jak
te obietnice zrealizować po wyborach. Ważna jest tu rola ministrów, którzy brali udział
w tych demonstracjach, żeby swoje obietnice
realizowali – powiedział Czerkawski.
Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce przypuszcza, że jeżeli zostanie rozwiązany problem
kopalni Makoszowy, to do wiosny rozmowy
o górnictwie powinny toczyć się w atmosferze
spokoju. Kopalni grozi likwidacja, jeśli nie
przejmie jej któraś ze spółek energetycznych.
– Pomysłów na rozwój górnictwa jest
dużo, ale ważne, żeby to był rozwój zrównoważony. Przypominam, że Europa wzbogaciła
się na bazie węgla i stali, więc dlaczego nie dać
takiej szansy Polsce. Czyste technologie tak,
ale nie dekarbonizacja! W tej sprawie będziemy współpracować z rządem – zadeklarował
Czerkawski.

O panować sytuację
w kopalniach
Większość polskich kopalń jest nieefektywna. W kopalni Silesia należącej do czeskiego Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia
wydajność na pracownika wynosi ponad
1000 ton. Zarząd spółki chce, aby w najbliższym czasie wynosiła ona 1200 ton. W kopalniach należących do Skarbu Państwa średnia
wydajność to około 700 ton na pracownika.
Michal Heřman, szef Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia, powiedział, że trudne czasy
dopiero nadejdą. – Mamy sytuację, w której
częściowo sprzedano węgiel, który jeszcze
nie jest wydobyty, bo spółki górnicze dostały
przedpłaty. Polskie górnictwo jest niedoinwestowane. W kopalniach wydobywa się węgiel złej jakości, a banki nie chcą finansować
górnictwa. Problemy mogą być widoczne,
kiedy trzeba będzie sporządzić coroczny
audyt. Co się stanie, kiedy wartość węgla
na zwałach po audycie będzie na przykład
o połowę niższa niż przed nim, bo w ciągu

roku ceny znacząco spadły? – pytał szef
PG Silesia. – Celem tzw. Nowej Kompanii
Węglowej w 2017 roku ma być osiągnięcie
2,19 mld złotych EBITDA. Obawiam się,
że to może być minus, a nie plus – powiedział Heřman.
– Dopóki nie opanujemy sytuacji w kopalniach, trudno będzie o lepszy stan rzeczy.
Przykładowo kiedy jedna z kopalń wydobywa
REKL A M A

na dobę 3 tys. ton węgla i 7 tys. ton kamienia,
to nie będzie dobrze. Inna kopalnia zatrudniała 3,5 tys. ludzi i przez cztery miesiące nie
miała żadnej czynnej ściany. W kopalni Silesia
kapitał inwestora poszedł na modernizację
kopalni, ale inne kopalnie nie mają kapitału
– powiedział Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Kompania Węglowa

Uroczysta Barbórka w Ziemowicie
Uroczystości barbórkowe Kompanii Węglowej odbyły się 4 grudnia w cechowni kopalni
Ziemowit.

NOWY GÓRNIK

– Mieliśmy bardzo trudny rok. Trudny
będzie także kolejny rok. W górnictwie nie
można w nieskończoność oszczędzać. Trzeba
odrobić zaległości inwestycyjne. Nie wszystko
zależy od nas. Robimy, co możemy, aby poprawić wynik finansowy. W ciągu kilku miesięcy
już pięć kopalń KW będzie rentownych. Mam
nadzieję, że wkrótce będzie ich 11. Serdecznie
za to dziękuję górnikom i pracownikom Kompanii i tym, którzy nam pomagają – przyjaciołom górnictwa – powiedział prezes KW
Krzysztof Sędzikowski.
Dyrektor KWK Ziemowit Piotr Niełacny
przekonywał, że trzeba zmienić spojrzenie
na górnictwo. – Każdy kryzys jest początkiem zmian. Liczymy na racjonalne podejście
do węgla i na rozwiązania z dziedziny nowoczesnych technologii, dzięki którym węgiel
będzie czystym źródłem energii. Mijający
rok był dla kopalń Kompanii Węglowej rokiem podnoszenia dyscypliny kosztów. Każdy

tydzień zaczynał się i kończył poszukiwaniem
oszczędności. Nowoczesna firma, która chce
odnosić sukcesy na rynku, musi mieć niskie
koszty własne i prowadzić przemyślane inwestycje. Kopalnia Ziemowit posiada złoże
oraz plany inwestycyjne. To nasz kapitał, który
powinien przekonać do inwestycji w dalszy jej
rozwój – mówił dyrektor Ziemowita. – Jeśli
otrzymamy swoją szansę, to ją wykorzystamy
– zapewnił Piotr Niełacny.
Wśród gości na barbórkowej uroczystości
był Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu. Przekazał życzenia od ministrów skarbu
i energii.
– Z punktu widzenia polskiej racji stanu
nasz bilans energetyczny przez wiele dziesięcioleci będzie oparty na węglu. Ostatni rok
był bardzo trudny. Był to rok wielu wyrzeczeń, wielu zmian. Jestem optymistą. Sprawy nabrały tempa i rozwiązania, które miały
opóźnienie w ostatnich miesiącach, nabiorą
przyspieszenia – powiedział wiceminister Kowalczyk. Senator Adam Gawęda zapewnił,
że górnictwo może liczyć na pomoc, ponieważ
jest potrzebne polskiej gospodarce. 
ST

Wyższy Urząd Górniczy

– W 2015 roku odnotowaliśmy znaczne
zmniejszenie liczby wypadków we wszystkich
kategoriach, w tym śmiertelnych i ciężkich
o 50 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.
To cieszy nas najbardziej. Niemal we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zmniejszyła się liczba wypadków. Znacznie lepsze
są wskaźniki wypadkowości, o połowę lepsze
w przeliczeniu na tysiąc osób zatrudnionych
i tonę wydobytego urobku – taką oceną wypadkowości w górnictwie rozpoczął wystąpienie na uroczystej Barbórce Wyższego Urzędu
Górniczego jego prezes Mirosław Koziura.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w intencji pracowników organów nadzoru

górniczego i ich rodzin w kościele pw. św.
Piotra i Pawła w Katowicach. Nabożeństwo
celebrował ksiądz biskup Adam Wodarczyk
z archidiecezji katowickiej.
Dalsza część obchodów odbyła się
w Muzeum Śląskim w Katowicach. Uczestniczyły w niej reprezentacje pracowników
nadzoru górniczego z całej Polski i największych przedsiębiorców z wszystkich rodzajów górnictwa oraz producentów maszyn
i urządzeń dla górnictwa, ośrodków naukowych i uczelni wspierających przemysł
wydobywczy, a także stowarzyszeń pracodawców górniczych, instytucji współpracujących z WUG i central górniczych związków
zawodowych.

Podczas barbórkowej gali zostały wręczone odznaczenia pracownikom nadzoru górniczego i nagrody dla najbezpieczniej pracujących oddziałów wydobywczych ze wszystkich
rodzajów górnictwa. W tym roku przyznano
je 15 oddziałom. Po raz drugi w historii górnictwa prezes WUG nadał Odznakę Honorową
Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie dziewięciu osobom. Odznaczeniem tym
honorowani są ludzie, których zasługi dla poprawy bezpieczeństwa w górnictwie cieszą się
uznaniem. Pracownicy nadzoru górniczego
również uhonorowani zostali odznaczeniami
państwowymi i resortowymi, w tym 17 Krzyżami Zasługi.
l

NOWY GÓRNIK
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Patronat p
nad pol

P rezydent A ndrzej D uda i premier B eata
S zydło potwierdzili szczególne znaczenie
górnictwa . Oboje brali udział w uroczystościach
barbórkowych. Zapewnili, że branża górnicza może na nich
polegać. Poinformowali o działaniach zmierzających
do uzdrowienia górnictwa. Prezydent i premier zapewniali,
że Polska będzie bronić górnictwa na arenie unijnej, ponieważ
węgiel jeszcze długo będzie dla nas najważniejszym źródłem
energii. Patronat prezydenta Andrzeja Dudy nad polskim
górnictwem jest faktem. Wizyty w Bełchatowie (obchody
barbórkowe w kopalni węgla brunatnego) i w Jaworznie
(11 grudnia w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON
Wydobycie SA) potwierdzają zainteresowanie głowy państwa
tą branżą.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

– Byłem w Bełchatowie, tam też są górnicy – węgla brunatnego. Usłyszałem wtedy
prośbę ważną, żebym jako prezydent objął
górnictwo swoim patronatem. Powiedziałem
wtedy, że zrobiłem to już dawno. Jeszcze zanim
zostałem prezydentem RP, zanim mnie wybraliście. Kiedy prowadziłem kampanię, spotkałem
się z górnikami i wyraźnie zarysowałem moje
zobowiązania. Te moje zobowiązania, dziś,
jako prezydenta RP, wobec polskich górników
pozostają aktualne. Z tego punktu widzenia
mogę mówić, że ten patronat już dawno przyjąłem na siebie – powiedział prezydent w czasie
spotkania z górnikami w Jaworznie.
– Górnictwo w Polsce jest jednym z absolutnie najważniejszych sektorów gospodarki.
To trud polskich górników – wydobycie węgla
– jest dzisiaj w dużym stopniu gwarancją polskiej suwerenności energetycznej – oświadczył

Andrzej Duda. – Polska ma 90 proc. europejskich zasobów węgla kamiennego. Nasza
energetyka wytwarza ponad 80 proc. energii
z węgla, w tym z węgla kamiennego około
55 proc. Węgiel jest dla nas podstawowym
surowcem energetycznym. Własnym, o który
nikogo nie musimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować. Możemy go wydobywać sami. To, w jaki sposób będziemy go
wydobywali, w jaki sposób będziemy działali
wobec naszego przemysłu wydobywczego,
jest naszą decyzją i naszą sprawą – powiedział
prezydent. Nawiązał w ten sposób do unijnej
polityki dekarbonizacji gospodarki. Od wielu lat Unia Europejska co jakiś czas zaostrza
politykę antywęglową i ustala kolejne bariery,
które mają ograniczyć rolę węgla.
– W Europie mówi się o dekarbonizacji.
Ja się nie zgadzam z dekarbonizacją jako
odejściem od węgla kamiennego w przemyśle. Na pewno nie w Polsce. Z uwagi na to,

ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

W Bełchatowie prezydent wziął udział w obchodach barbórkowych

W Jaworznie prezydent był gościem górników na karczmie piwnej

Prezydent Andrzej Duda: Węgiel jest dla nas podstawowym surowcem energetycznym. Własnym, o który nikogo nie mu
co powiedziałem, jakie zasoby ma Polska,
co jest naszym skarbem, czarnym złotem,
my nie możemy się zgadzać na takie rozwiązania. Trzeba prowadzić odpowiedzialną
politykę. Dekarbonizacja może oznaczać
niską emisję, ale tylko poprzez wdrażanie
nowych technologii. Poprzez badania naukowe nad technologiami, nad metodami
wykorzystywania węgla, by było to bardziej sprzyjające środowisku. W te badania powinniśmy inwestować, na te badania i modernizację powinniśmy uzyskiwać
pieniądze, również europejskie – powiedział prezydent. – To są wielkie zadania
dla władz na najbliższe lata. Ja także jestem
gotów do tego się przyłączyć, bo uważam

tę sprawę w perspektywie rozwoju Polski
za jedną z najważniejszych. Musimy utrzymać i wzmacniać naszą suwerenność energetyczną – podkreślał Andrzej Duda.
Zdaniem prezydenta powinniśmy wspierać polskie zakłady produkujące sprzęt dla
przemysłu wydobywczego, który jest bardzo
wysoko oceniany na świecie, a także eksportować maszyny i rozwijać rodzimy przemysł
wydobywczy oparty na tych technologiach.
Andrzej Duda wyraził nadzieję, że powołana Rada Dialogu Społecznego, w której
zasiadają przedstawiciele rządu i związków
zawodowych, wypracuje rozwiązania wzmacniające branżę i zapewniające godne warunki
pracy. Podczas uroczystości w Bełchatowie,
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ANDRZEJ HRECHOROWICZ/KPRP

prezydenta
lskim górnictwem

KPRM

Premier Beata Szydło: Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej gospodarce

Premier podkreśliła, że trzeba budować polskie górnictwo oparte na polskiej myśli technologicznej
i naukowej

usimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować
gdzie z udziałem prezydenta obchodzono
Barbórkę – górnicze święto, Andrzej Duda
przypomniał, że jest tu jedna z największych
kopalń węgla brunatnego w Europie i największa w Europie elektrownia, która zaspokaja
ponad 20 proc. polskiego zapotrzebowania
na energię elektryczną. – Nie sposób sobie
wyobrazić funkcjonowania państwa polskiego
bez Bełchatowa – stwierdził.
Jak mówił, ważne jest, by polityka energetyczna w Polsce była prowadzona odpowiedzialnie. – Odpowiedzialnie, to znaczy
z uwzględnieniem naszych możliwości i zasobów, a przede wszystkim z uwzględnieniem
warunków, na jakich Polska może być państwem suwerennym – zaznaczył.

P remier proponuje
skup węgla
Premier Beata Szydło podjęła decyzję,
że Agencja Rezerw Materiałowych kupi węgiel
ze zwałów.
– Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej
gospodarce – powiedziała premier Beata Szydło
w czasie uroczystości barbórkowych w Brzeszczach. – Podjęłam decyzję, żeby Agencja Rezerw
Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach – poinformowała premier.
Dzięki jej decyzji spółki górnicze będą miały
pieniądze na bieżącą działalność w najbliższych
miesiącach. Nie wiadomo, jakie będą ceny skupu i ile węgla zostanie skupione przez ARM.

Według danych przytaczanych przez media
centralne w grę wchodziłoby około 6 mln ton.
Sprawy górnictwa są bardzo ważne dla
nowego rządu. Zgodnie z przedwyborczymi
zapowiedziami utworzono Ministerstwo Energii, na którego czele stoi minister Krzysztof
Tchórzewski. W tym resorcie ma powstać
strategia rozwoju polskiego górnictwa i energetyki. Program będzie tworzony we współpracy ze stroną społeczną. – Stworzyliśmy
bardzo szybką ścieżkę procedowania najważniejszych projektów, które mają wspierać te
programy i propozycje – mówiła premier.
Podkreślała, że mieszkańcy Brzeszcz, jej
rodzinnego miasta, wykazali się wielką determinacją i stanęli w obronie kopalni. – Dzięki
mądrości tych, którzy uwierzyli i cały czas
wierzą, że kopalnia Brzeszcze może funkcjonować i rozwijać się, dzięki umiejętności
rozmowy możemy mówić o tym, że przed
Brzeszczami jeszcze wiele lat dobrego funkcjonowania i rozwoju – mówiła szefowa rządu.
Kopalnia z rodzinnego miasta premier
Beaty Szydło weszła w skład grupy węglowej
koncernu energetycznego Tauron. Według
wstępnych analiz sprzed ponad roku była
przeznaczona do likwidacji. – Los kopalni
Brzeszcze jest symbolicznie odnoszony do sytuacji całego polskiego górnictwa. Dzisiaj trzeba mówić o rozwoju polskiego górnictwa, a nie
o jego restrukturyzacji i zwijaniu czy wygaszaniu – podkreślała premier. – Polskie górnictwo
jest potrzebne polskiej gospodarce – dodała.
Zaznaczyła, że zakłady górnicze muszą być
doinwestowane i mieć perspektywy, by konkurować na rynkach światowych.

Premier Beata Szydło stwierdziła,
że ludzie, którzy tak jak ona są związani
z gminami, w których są kopalnie węgla kamiennego, wiedzą doskonale, że to nie jest
zwykły zakład pracy. – Wiemy doskonale,
że od funkcjonowania tych zakładów zależy los wielu tysięcy ludzi – mówiła szefowa
rządu. – Przed górnictwem otwiera się nowa
szansa i perspektywa– dodała.
Beata Szydło podkreślała, że należy położyć nacisk na to, by budować polskie górnictwo oparte na polskiej myśli technologicznej
i naukowej. Zdaniem premier polskie osiągnięcia badawcze są nowatorskie, ale dotychczas nie były wykorzystywane w praktyce. Dodała, że badania są także niezbędne do tego,
by polski sektor górniczy mógł być bardziej
konkurencyjny i mógł zdobywać nowe rynki.
– Trzeba upominać się o polskie górnictwo
i gospodarkę również na arenie międzynarodowej – powiedziała premier Beata Szydło.
Jednocześnie podkreśliła kwestię przekonania europejskich partnerów do tego, że Polska
potrzebuje czasu na to, by dostosować polski
przemysł i gospodarkę do wymogów unijnych.
Mówiąc o górnictwie jako jednym z wyzwań,
premier przekonywała, że rząd jest zdeterminowany do tego, by bronić tej branży i ją rozwijać.
– Każde miejsce pracy w górnictwie jest
ważne i każdego miejsca pracy musimy bronić.
Musimy robić to wspólnie– powiedziała Beata Szydło i podziękowała za zaangażowanie
stronie społecznej i związkom zawodowym
w debatę o górnictwie.
NA PODSTAWIE MAT. PRAS.
KANCELARII PREZYDENTA RP I KPRM
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podsumowanie efektów realizacji POIiŚ na lata 2007–2013 w województwie śląskim

NOWY GÓRNIK

Dla poprawy środowiska
w naszym regionie
O poprawie środowiska w województwie śląskim rozmawiano siódmego grudnia w trakcie
konferencji prasowej, zorganizowanej przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na której zostały zaprezentowane wyniki Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2007–2013. Gospodarka wodno-ściekowa oraz odpadami i ochrona powierzchni
ziemi to dwie osie priorytetowe programu,
którego realizacja kończy się 31 grudnia 2015
roku.

WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją
Wdrażającą realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarł 35
umów na dofinansowanie inwestycji na wartość około 930 mln złotych, z czego przyznane
dofinansowanie wynosiło 513 mln złotych –
stanowi to ok. 55 proc. wartości nakładów
inwestycyjnych na wszystkie projekty. – Część
beneficjentów w pełni zrealizowała swoje programy i złożyła już rozliczenia – poinformował Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW
w Katowicach. – Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków POIiŚ stan środowiska naturalnego w naszym województwie
ciągle się poprawia i nasz region staje się coraz
bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Sprzyja
to rozwojowi gospodarczemu i podnosi standard życia mieszkańców – dodał.
Dzięki wsparciu ze środków unijnych wybudowano 410,61 kilometrów kanalizacji sanitarnej, przez co blisko 52 tys. osób uzyskało
dostęp do sieci kanalizacyjnej. Przebudowano
osiem oczyszczalni ścieków i ponad 631 tys.
osób objęto systemem zagospodarowania
odpadów.
Projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej – pierwszej osi priorytetowej POIiŚ
– były realizowane w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Największym z nich była budowa
i modernizacja kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni

Andrzej Pilot, prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach: Dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków POIiŚ stan środowiska naturalnego w naszym
województwie ciągle się poprawia i nasz region staje się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów
ścieków wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Jaworznie. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła blisko 72 305 tys. złotych, z czego
36 904 181 złotych to kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności. Najwyższe dofinansowanie – 43 356 215 złotych – otrzymało
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych, realizujące budowę systemu kanalizacji
w tej gminie.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi to drugi realizowany priorytet. W jego ramach wspierane są projekty
w zakresie recyklingu i wdrażania technologii
ostatecznego unieszkodliwiania odpadów
komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Wsparcie
uzyskały trzy projekty obejmujące budowę
i rozbudowę zakładów zagospodarowania

odpadów komunalnych. Największą zrealizowaną inwestycją była budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla
Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego.
Za ponad 109 mln złotych wybudowano
ponadregionalny zakład zagospodarowania
odpadów. W skład kompleksu wchodzą: sortownia, kompostownia, sektor składowania
odpadów, budynki administracyjne i socjalno-bytowe, a także punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych, punkt przeróbki
odpadów budowlanych i magazyn odpadów
niebezpiecznych. Zrekultywowano również
stare składowisko odpadów. Fundusz Spójności dofinansował tę inwestycję kwotą 64 425
555 złotych. Dzięki niej 274 tys. osób objęto
systemem zagospodarowania odpadów.
Ze środków POIiŚ na lata 2007–2013
przygotowywane są również projekty przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej

W ekologicznym kalendarzu

Data nie jest przypadkowa, ponieważ
zgodnie z polską tradycją karp zagości na stołach w wielu domach. Nie zastanawiamy się
jednak, że zanim te ryby stały się świąteczną
potrawą, były żywymi stworzeniami. Niewiele
o nich wiemy (np. myślimy, że są nieme i nie
czują bólu). Liczne badania naukowe wykazały, że wiele gatunków ryb rozróżnia kolory, różnice ciśnienia wody, odczuwa smaki
i zapachy (niektóre są w tym doskonalsze

ARCHIWUM

od psów!). Czują ból, a ich zachowanie to nie
tylko instynktowne odruchy. Ryby potrafią
się komunikować (np. w czasie godów lub
ostrzegając przed niebezpieczeństwem) i nie
są nieme. Wiele gatunków wydaje dźwięki.
Ryby to najliczniejsza gromada kręgowców (liczy ponad 20 tys. gatunków), a do tego
bardzo ciekawa biologicznie. Dobrze z okazji
świąt inaczej pomyśleć o karpiu.
l

HK

Najważniejsze daty w kalendarzu
ekologicznym

Dzień Ryby
Dwudziestego grudnia po raz trzynasty będzie w Polsce obchodzony Dzień Ryby. Przedstawiciele Stowarzyszenia Empatia i Fundacji
Viva podczas akcji ulicznych organizowanych
w wielu miastach będą próbowali zwrócić uwagę społeczeństwa na niehumanitarne traktowanie żywych karpi w punktach sprzedaży.

UE w okresie 2014–2020. WFOŚiGW w Katowicach zawarł siedem umów o dofinansowanie na taki zakres rzeczowy. – Umowy o dofinansowanie, w których beneficjent zobowiązał
się aplikować o wsparcie realizacji projektów
ze środków POIiŚ na lata 2014–2020, zapewnią kontynuację działań inwestycyjnych w celu
dalszej poprawy środowiska naturalnego w naszym województwie – mówił Rafał Adamus,
zastępca prezesa Funduszu.
Zgodnie z porozumieniem zawartym
z NFOŚiGW Fundusz w latach 2014–2020,
jako Instytucja Wdrażająca, będzie przygotowywał i prowadził warsztaty dla wnioskodawców, wspierał w przygotowaniu wniosków
i kontrolował realizację projektów. Dodatkowo
ma pełnić rolę Instytucji Wdrażającej dla programu Kompleksowa likwidacja niskiej emisji
na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

23 stycznia – Dzień bez Opakowań Foliowych
2 lutego – Dzień Mokradeł
12 lutego – Dzień Darwina
15 lutego – Dzień Wielorybów
3 marca – Dzień Dzikiej Przyrody
17 marca – Dzień Mórz
20 marca – Dzień Wróbla
21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny
22 marca – Światowy Dzień Wody
22 marca – Dzień Lasów
1 kwietnia – Dzień Ptaków
4 kwietnia – Dzień Zwierząt Bezdomnych
7 kwietnia – Dzień Bobrów
22 kwietnia – Dzień Ziemi
24 kwietnia – Dzień Zwierząt Laboratoryjnych
12 maja – Dzień Ptaków Wędrownych
15 maja – Dzień Polskiej Niezapominajki
21 maja – Światowy Dzień Kosmosu
22 maja – Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja – Dzień Parków Narodowych
31 maja – Dzień Bociana Białego
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska
8 czerwca – Dzień Oceanów
15 czerwca – Dzień Wiatru
1 lipca – Dzień Psa
11 lipca – Światowy Dzień Ludności
8 sierpnia – Dzień Pszczół
19 września – D
 zień Dzikiej Fauny, Flory
i Naturalnych Siedlisk
22 września – Dzień Bez Samochodu
28 września – Dzień Rzek
4 października – Światowy Dzień Zwierząt
10 października – Święto Drzewa
15 października – Dzień Mycia Rąk
16 października – Światowy Dzień Żywności
25 października – Dzień Kundelka
11 grudnia – Dzień Terenów Górskich
20 grudnia – Dzień Ryby
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Oto nowe Volvo S90

Przednie światła w technologii LED mają charakterystyczny kształt młota Thora

W modelu S90 postawiono na dwulitrowe silniki Drive-E

Nowa flagowa limuzyna Volvo to połączenie
nowoczesnych technologii z minimalistyczną
elegancją stylizacji. Nowa płyta podłogowa
SPA pozwoliła na dużą swobodę w kształtowaniu linii i proporcji nadwozia. Nowa limuzyna jest o ponad 11 centymetrów dłuższa
od modelu S80 – ma 496 centymetrów. Eleganckie proporcje nadwozia to także zasługa dużej szerokości wynoszącej 202 centymetrów i nisko poprowadzonej linii dachu.
Auto ma wysokość 144 centymetrów. Przednie światła w technologii LED mają charakterystyczny kształt młota Thora, znany z modelu
XC90. Tylne lampy nawiązują do tych, jakie
zastosowano w Concept Coupe.

190 KM i D5 AWD o mocy 233 KM. Później
dołączy do nich jeszcze jedna, bazowa odmiana z dieslem o niższej mocy. Najmocniejsza
odmiana benzynowa T6 AWD 320 KM osiąga
100 km/h ze startu zatrzymanego w 5,8 sekund. Odmiana hybrydowa T8 AWD Twin
Engine będzie dysponowała dodatkowo silnikiem elektrycznym o mocy ponad 62 kW.
Do oferty dołączy także wersja T5 z napędem
na przednią oś.
Kierowca S90 łosia się już nie wystraszy –
w samochodzie zastosowano po raz pierwszy
na świecie system wykrywający duże zwierzęta, takie jak łosie, jelenie czy konie.

Nawiązań do XC90 jest więcej, choćby
we wnętrzu, gdzie panuje minimalistyczna elegancja znana z flagowego SUV-a. Większość
funkcji wywołuje się za pomocą pionowego,
dziewięciocalowego ekranu dotykowego, który powstał przy współpracy z firmą Apple.
Cechą odróżniającą S90 od XC90 są pionowo umieszczone szczeliny nawiewu, po obu
stronach panelu dotykowego. Inaczej poprowadzono listwy ozdobne i przeprojektowano
system nagłośnienia Bowers & Wilkins pod
kątem kabiny S90.
W modelu S90 postawiono na dwulitrowe
silniki Drive-E. Najpierw w ofercie pojawią
się dwie wersje wysokoprężne: D4 o mocy

Zimowe poranki to zamarznięte szyby.
Zwykle gdzieś w aucie mamy skrobaczkę. Skoda postanowiła zmniejszyć pole poszukiwań
i w modelach Fabia, Rapid, Rapid Spaceback,
Octavia i Superb umieściła skrobaczkę po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa. Oczywiście nie wszyscy lubią drapać, więc można
poszukać odmrażaczy do szyb, także wśród
oryginalnych kosmetyków samochodowych
Skody.
Gdyby ktoś chciał się wybrać na narciarską wycieczkę, to może mu się przydać
trzyczęściowa, składana łopata do śniegu.
Aluminiowe narzędzie jest przechowywane w specjalnym pokrowcu. Inny pokrowiec

we wnętrzu Skody może kryć narty, gwarantując zachowanie czystego wnętrza samochodu przy przewożeniu sprzętu narciarskiego.
W modelach Octavia i Superb narty zmieszczą się dzięki możliwości złożenia środkowej
części kanapy.
Lepiej jednak narty czy snowboardy
wyrzucić na dach. Skoda oferuje więc także
zabezpieczony przeciwko kradzieżom aluminiowy uchwyt dachowy lub zamykany kufer
dachowy na sprzęt narciarski o pojemności
380 litrów – dość, by zmieścić pięć par nart
lub cztery deski snowboardowe.
Jeśli już wieziemy narty, to zwykle śnieg
czy błoto pośniegowe spływają z butów na dno
bagażnika. Tu przydatnym rozwiązaniem
są dopasowane pod wymiar bagażnika maty
i wykładziny. Gumowa mata ma kształt dokładnie odpowiadający podłodze bagażnika
i nie musi być specjalnie mocowana. Gdy
się pobrudzi, może być bardzo łatwo wyjęta
i umyta. W modelach Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Octavia, Octavia Combi i Superb
dostępne są maty dwustronne. Jedna ze stron
pokryta jest odpornym, łatwo zmywalnym
tworzywem sztucznym.

MATERIAŁY PRASOWE

Z imowe gadżety

Przydatne rozwiązania są dopasowane pod wymiar bagażnika, maty i wykładziny

V olkswagen odwołuje
dieslową aferę
Najnowszy komunikat Volkswagena
zmniejsza straty wywołane aferą, przynajmniej pod względem obecnie produkowanych
modeli. Firma informuje, że „po przeprowadzeniu szczegółowych wewnętrznych badań
i kontroli pomiarów wiadomo już, że prawie
wszystkie wersje modelowe emitują tyle CO2,
ile pierwotnie podano. Podejrzenie o niezgodną z prawem zmianę danych dotyczących zużycia paliwa przez aktualne samochody nie
potwierdziło się. Wewnętrzne pomiary wykazały lekkie odchylenia tylko w odniesieniu
do dziewięciu modeli marki Volkswagen”.
Wyniki tych pomiarów mają być do świąt
Bożego Narodzenia jeszcze raz sprawdzone
przez neutralną służbę techniczną pod nadzorem odpowiedniego urzędu, ale koncern
już ogłasza, że podawana wcześniej „liczba
800 000 podejrzanych pojazdów nie potwierdziła się. W ramach pomiarów przeprowadzonych przez koncern odchylenia stwierdzono
jedynie w wypadku dziewięciu modeli i wynoszą one średnio tylko kilka gram CO2, co odpowiada zwiększeniu zużycia paliwa w cyklu
NEDC o 0,1 do 0,2 litra na 100 kilometrów.

Produkcja tych pojazdów wynosi około 36
000 egzemplarzy rocznie i odpowiada tylko
około 0,5 procenta produkcji całej marki Volkswagen. Lista tych modeli znajduje się pod
adresem www.vw.press-bank.pl”.
Skoro realne wartości zużycia paliwa
przez samochody klientów pozostają niezmienione, to podejmowanie jakichkolwiek
środków technicznych w tych pojazdach jest
zbędne. Volkswagen zastrzegł jednak, że te
dane „nie dotyczą produktów i usług oferowanych przez Volkswagen Group of America
oraz Volkswagen Canada”. Firma ma nadzieję,
że to zmniejszy straty w obecnej sprzedaży.
Po wybuchu afery niektóre kraje wręcz wstrzymywały sprzedaż aut tej marki.

P rzyszłość to HERE
Firma Nokia nie zniknęła z rynku wraz
ze sprzedażą swojej produkcji telefonów Microsoftowi. Finowie wciąż mieli atut, który
miał wcześniej wpływ także na popularność
komórek tej marki – nawigację satelitarną, a ściślej mówiąc – dobry zestaw map,
do których można dokładać innowacyjne
usługi lokalne. Od początku grudnia nowymi
udziałowcami należącej wcześniej do Nokii
firmy HERE, zajmującej się tworzeniem map
cyfrowych, stali się: Audi AG, BMW Group
i Daimler AG.
Platforma lokalizacyjna – sztandarowy
produkt HERE – łączy wysokiej rozdzielczości mapy z lokalnymi informacjami pozyskiwanymi w czasie rzeczywistym. W ten
sposób, z dokładnością co do sekundy, klient
otrzymuje obraz realnego świata osadzonego
w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki
opracowanej przez HERE innowacyjnej technologii mappingu, gromadzącej i przetwarzającej dane z ogromnej ilości źródeł, takich jak
pojazdy, telefony, sektor transportu i logistyki
oraz elementy infrastruktury.
Firma codziennie wprowadza do mapy
miliardy pojedynczych informacji z ponad
80 tys. źródeł, a teraz pracuje nad uwzględnieniem dodatkowych milionów pojazdów
i ich czujników, by zbierać w ten sposób
informacje o ich otoczeniu. Dla firm motoryzacyjnych to kolejny krok w stronę informatyzacji aut – zarówno jeżeli chodzi
o informacje dotyczące okolicy, jak i przyszłe
procesy zautomatyzowanego prowadzenia
samochodu.

PIOTR MYSZOR
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Podróże marzeń

W poszukiwaniu świąt
Ulice obwieszone lampkami. Błyszczące choinki, stragany z prezentami, zapach pierników
i grzanego wina, dźwięk kolęd. Bożonarodzeniowe jarmarki zmieniają miasta w baśniową
scenerię.

Większość z nich już się rozpoczęła.
Gdzie warto się wybrać, by poczuć magiczną
atmosferę świąt?

T radycyjny F rankfurt

B aśniowa K openhaga
Trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce na targ bożonarodzeniowy niż ogrody Tivoli, gdzie znajduje się jeden z najstarszych
parków rozrywki na świecie. Diabelskie młyny,
kolejki górskie i karuzele oświetlone są przez
ponad 800 tys. lampek. Autorem iluminacji
jest John Loring, były dyrektor artystyczny
Tiffany & Co. W tym roku w parku ustawiono
ponad tysiąc choinek przystrojonych 60 tys.
bombek.
Na czas trwania jarmarku budowana jest
drewniana wioska alpejska, w której na gości
czeka sam Święty Mikołaj. Rzęsiście oświetlonymi dróżkami przechadzają się elfy, dbające
o to, by dla nikogo nie zabrakło atrakcji. Dzieci
będą zachwycone, a dorośli na pewno chętnie
spróbują duńskich specjałów: pączków æbleskiver, pieczonych kasztanów czy gorącego
glöggu. Pamiętajmy jednak, żeby nie jeść ich
tuż przed przejażdżką rollercoasterem!
Kiedy jechać: 14.11 – 3.01

R odzinna P raga
Gdy śnieg przykrywa gotyckie wieże
ratusza, a słynny zegar astronomiczny wybija godziny w mroźnym powietrzu, Praga
zmienia się w zimową krainę czarów. Nad
starym miastem góruje kilkunastometrowa

choinka przywieziona z czeskich Karkonoszy. Codziennie o zachodzie słońca zapalają
się na niej setki lampek. Przy rozstawionych
na rynku straganach skosztować można tradycyjnych przysmaków – grillowanych kiełbasek, grzanego wina, pitnego miodu czy trdelników – walcowatych ciastek z cynamonem
pieczonych na kiju.
Praski jarmark świąteczny szczególnie
spodoba się dzieciom. To dla nich przygotowano szopkę betlejemską z żywymi zwierzętami. Oprócz postaci Marii, Józefa i dzieciątka Jezus znajdują się w niej owce, kozy
i osiołek, którego można poklepać po grzbiecie. Najmłodszych z pewnością zainteresują
zabawki sprzedawane na jarmarku: ręcznie
robione pacynki czy rzeźbione lalki i zabawki
z drewna. A pod koniec wizyty można posłuchać koncertu kolęd lub odbyć przejażdżkę
bryczką.
Kiedy jechać: 28.11 – 3.01

Z aczarowany W iedeń
Według portalu TripAdvisor wiedeński
targ bożonarodzeniowy jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Przed rozświetlonym świątecznymi dekoracjami ratuszem stoi
28-metrowa choinka przywieziona z Tyrolu.
W tym roku zdobią ją lampki w kolorach francuskiej flagi dla uczczenia pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu. W oknach
neogotyckiego gmachu pojawia się kalendarz
adwentowy z pracami młodych austriackich

artystów. Codziennie uroczyście odsłaniane
jest jedno dzieło.
Najmłodsi mogą wziąć udział w warsztatach zdobienia pierników lub wysłać list
do Świętego Mikołaja w specjalnie zaaranżowanej „Poczcie w chmurach”. Na kopertach
nakleja się znaczki z limitowanej świątecznej edycji, które co roku drukuje austriacka
poczta. Stragany przed ratuszem uginają się
od smakołyków: strucli jabłkowych, pierników i korzennego ponczu. Dużym zainteresowaniem cieszą się także ozdoby świąteczne
wykonane przez austriackich rzemieślników:
obsypane brokatem bombki czy drewniane
figurki do domowych szopek.
Kiedy jechać: 13.11 – 26.12

A lternatywny D ubaj
Boże Narodzenie pod choinką czy pod
palmami? W Dubaju nie trzeba wybierać.
Jak co roku miasto staje się mekką turystów,
którzy zamiast świątecznego stresu wolą wypoczynek na plaży. Położony w nadmorskiej
dzielnicy kompleks hotelowy Madinat Jumeirah po raz kolejny przygotował dla odwiedzających Souk Festive Market. W przepięknie
oświetlonym amfiteatrze można wypożyczyć
łyżwy i pojeździć na lodowisku lub stoczyć
bitwę na śnieżki. Na bardziej odważnych czeka
rodeo z elektrycznym reniferem. Bo przecież
w grudniu wcale nie musi być zimno!
Kiedy jechać: 17.12 – 27.12


MAGDALENA CHROMIK

MAGDALENA CHROMIK

Zaczynamy od Niemiec, bo to właśnie
tutaj narodziła się tradycja jarmarków świątecznych. We Frankfurcie nad Menem odbywają się od 1393 roku. Dawniej organizowano je, żeby mieszkańcy miasta mogli zrobić
wszystkie niezbędne zakupy przed nadejściem
mrozów. Jednym z największych entuzjastów
świątecznych smakołyków był urodzony
we Frankfurcie poeta Johann Wolfgang von
Goethe. Kroniki wspominają o zamiłowaniu
wieszcza do marcepanowych ciasteczek sprzedawanych w okresie Bożego Narodzenia.
Dziś świąteczne stragany tradycyjnie rozstawiane są na Römerbergu, zabytkowym placu ratuszowym w centrum miasta. Spacerując
pomiędzy stoiskami, warto skusić się na któryś z tutejszych specjałów – migdały prażone
w miodzie, pieczone jabłka lub Glühwein, czyli
grzaniec z goździkami i cynamonem. Niemcy
nie uznają plastikowych naczyń. Zamiast tego
sprzedają grzane wino w specjalnie zaprojektowanych kubkach z logo. Dlatego zamawiając

napój, płacimy także kaucję za kubek. Jeśli
chcemy, możemy zatrzymać go na pamiątkę.
Kiedy jechać: 25.11 – 22.12

Ogrody Tivoli to drugi najstarszy park rozrywki na świecie

Na czas Bożego Narodzenia w ogrodach Tivoli powstaje alpejska wioska

Mięciutkie pierniki Lebkuchen sprzedawane są na jarmarku świątecznym we Frankfurcie

Grzane wino w specjalnie zaprojektowanych kubkach z logo
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Nowy, 2016 rok przyniesie najwyższy
od trzech lat wzrost realnych wynagrodzeń. Na świecie realne płace wzrosną
w nim o 2,5 proc., głównie dzięki 4,2-proc.
podwyżkom zarobków w Azji. Wynagrodzenia pracowników w Europie zwiększą się
o 2,3 proc. – przewiduje firma doradcza Korn
Ferry Hay Group w raporcie przygotowanym
na podstawie analizy raportów płacowych z 73
państw świata. Europejską średnią podwyższa
nasz region, dla którego raport prognozuje jeden
z najwyższych wzrostów realnych wynagrodzeń
w Europie. Ma on sięgnąć 3,4 proc. Wpływają
na to utrzymująca się deflacja, spowodowana
światowym spadkiem cen paliw i żywności,
oraz dobra kondycja gospodarki. Ta prognoza
oznacza, że notowany w Polsce wzrost gospodarczy nareszcie będzie odczuwalny. Według
danych firmy średni wzrost płac wyniesie w Polsce 2,6 proc., ale dzięki deflacji realnie sięgnie
3,4 proc. Niestety nie wszędzie można liczyć
na podwyżkę realnej płacy. Na Ukrainie, gdzie
eksperci prognozują 11,5-proc. podwyżkę wynagrodzeń, inflacja sprawi, że realne płace zmaleją
o prawie 37 proc.
Niemal 10 proc. Polaków przyznaje się
do pracy na czarno. Dla wielu jest to jedyna forma zdobywania środków na utrzymanie.
Praca w szarej strefie zajmuje statystycznemu
Polakowi średnio 18 godzin w tygodniu – wynika z badań przeprowadzonych w Polsce, Estonii, Szwecji, na Litwie, Łotwie i w Białorusi,
które były zainicjowane i koordynowane przez
Lithuanian Free Market Institute we współpracy z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jako
główną przyczynę takiej sytuacji najwięcej
osób wskazało wysokie opodatkowanie pracy
legalnej. Jest to szczególnie odczuwalne dla
osób o najniższych dochodach i to właśnie one
najczęściej przyznawały się do pracy na czarno. Z analizy FOR wynika, że w Polsce istnieje
duży potencjał do ograniczenia kosztów legalnej działalności, przede wszystkim przez
zmniejszenie zmienności i poprawę jakości
prawa oraz redukcję zbędnych obciążeń administracyjnych. Dziś wiele najmniejszych
firm, chcąc utrzymać się na rynku, ukrywa
część działalności w szarej strefie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Nasze święto górnicze”.
Nagrodę wylosowała: T. Wróbel z Rybnika .

Piwo przez wieki

Dla grzecznego piwosza
Co podarować na święta miłośnikowi piwa?
Nie jest to łatwe zadanie. Piwo – jako napój powszedni i najtańszy z alkoholi – nie kojarzy się
z odświętnymi okazjami czy podniosłymi wydarzeniami. Możemy rozwiązać ten problem,
szukając piw warzonych specjalnie na święta
albo rzadkich, w eleganckich opakowaniach.

P iwa świąteczne
Christmas Ale, czyli piwa świąteczne,
to najoczywistszy prezent pod choinkę. Wiele polskich browarów wypuszcza w grudniu
piwa, których nazwa i etykieta wprost odwołują się do symboliki Bożego Narodzenia.
Zazwyczaj są nieco mocniejsze i zawierają
przyprawy korzenne – cynamon, imbir, goździk – idealne do wigilijnych potraw. Piwo
Świąteczne z Browaru Kormoran wyróżnia
się mocnym korzennym smakiem, zwanym też
piernikowym. Browar Gościszewo oferuje dwa
piwa – Wesołych Świąt i Gwiazdor. W pierwszym wyczuwalne są czekolada i karmel, drugie ma lekko goryczkowy posmak. Okocim
Świąteczne to połączenie piwa świątecznego z porterem, wzbogacona odrobiną wiśni.
Najbogatszy smak ma Jurajskie Świąteczne
– oprócz przypraw korzennych odnajdziemy
w nim też miód gryczany, kakao i chilli.

W  komplecie
Jeszcze gustowniejszym prezentem będzie
zestaw piw. Polscy producenci, m.in. Fortuna,
PINTA, AleBrowar, Jan Olbracht czy Komes,
sprzedają komplet piw butelkowych zapakowanych w estetyczne kolorowe pudełko.
Są różnego gatunku, ale ich nazwy współbrzmią ze sobą i etykiety graficznie się dopełniają. Opakowanie z wyciętymi na etykiety
okienkami eksponuje trunki w przemyślanej
kompozycji, więc będzie dobrze wyglądało
obok bombonierki czy deserowej czekolady.
W komplecie często też znajdziemy szklankę
albo kufel. Cena piwnego boksu świątecznego
waha się między 30 a 50 złotych.
M oże po naukę ?

Bardziej wyszukanym pomysłem na piwny prezent jest zaproszenie na kursy degustacyjne. Szkolenia kiperskie są w Polsce
coraz popularniejsze – ich uczestnik nauczy
się rozpoznawać gatunki piwa i dobierać
je do właściwych przekąsek i okazji. Pozna
też fachową terminologię, by móc barwnie i ze znawstwem opowiadać znajomym
o walorach pitego trunku. Dzięki szkoleniu
sensorycznemu będzie wiedział, jaki kolor
i zmętnienie powinno mieć piwo danego
gatunku. Z warsztatu wróci ze znajomością

rytuałów serwowania i certyfikatem piwoznawcy pod pachą. Cała przyjemność
za 100–500 złotych.

P iwne drobiazgi
Mała rzecz może nawet bardziej ucieszyć
niż krępujący, kosztowny prezent. Tajemnica
tkwi w personalizacji, czyli dostosowaniu wyglądu produktu do upodobań użytkownika.
Weźmy za przykład akcesorium tak błahe
jak podstawka do piwa. Wielu usługodawców oferuje je w różnym kształcie, kolorze
i rozmiarze. Możemy umieścić na nich zdjęcie
obdarowanego, jego imię albo lubiane przez
niego hasło czy grafikę. Dodatkowo mogą
pełnić rolę układanki, kuponu konkursowego czy karty do gry i np. świecić się w nocy.
Równie duży wybór mamy w przypadku
otwieraczy – mogą być jednocześnie pendrive’em, breloczkiem, smyczą, przybierać
zabawne kształty (np. figurki czy gwizdka),
a przez wbudowany głośniczek informować
właściciela, które piwo właśnie otwiera. Jednak
przy zakupie piwnych gadżetów powinniśmy
uważać, by nie przekroczyć cienkiej granicy,
która dzieli wdzięczne drobiazgi od przaśnej
tandety, jak kask piwny czy koszulki z rymami
częstochowskimi.

MAREK KOWALIK

Wymiar czasu pracy w 2016 roku to: 13
świąt wolnych od pracy (cztery z nich wypadają w sobotę lub niedzielę, dziewięć w dniach
roboczych), 114 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt i tylko 252 dni do przepracowania (co daje 2016 godzin). Najwięcej, po 176
godzin, będzie do przepracowania w marcu, czerwcu, sierpniu i wrześniu. Najmniej
– 152 godzin – w styczniu, 19 dni. Życzymy
wszystkim, aby te dni upłynęły bezpiecznie
i radośnie.
D W U T Y G O D N I K
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