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Temat na czasie
Możliwe, że konkurenci
chcą udusić Jastrzębską
Spółkę Węglową rękami jej
pracowników. Skorzystają
z okazji, jaką stworzył
oszałamiający powiew
dobrobytu? Daj Boże, żeby plan
się nie powiódł!
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Napięta atmosfera
w Makoszowach
i Krupińskim
Palą opony, strajkują pod ziemią,
mogą rozwalić program naprawy
górnictwa.
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Pięścią w stół

Nie zmarnujcie kredytu
Świąt radosnych, a roku 2017 obfitego w dobre zdarzenia i niosącego poczucie stabilizacji. Tego życzę
wszystkim Czytelnikom Nowego Górnika. Żegnamy
się z rokiem 2016, który minął jak z bata strzelił. Mieliśmy wielkie nadzieje na widoczną poprawę. Dobrze,
że nie było radykalnej zapaści. Kiedy próbuję przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia 2016 roku,
czuję bezradność. Codziennie robiliśmy malutki krok
ku stabilizacji. Czy już ją osiągnęliśmy? Niestety, nie.

Ż

eby nie wyłamywać się z powszechnej mody
na chwalenie wytrwałości załogi JSW, też ją pochwalę. Robię to ze ściśniętym sercem, ponieważ każdy z pracowników naszej Spółki kończy ten
rok z dochodami mniejszymi przynajmniej o 20 proc.
w porównaniu nawet z chudym rokiem 2015. Zapłaciliśmy wysoką cenę za ratowanie JSW. Wciąż płacimy. W 2017 roku stracimy kopalnię Krupiński. Mam
nadzieję, że to ostatnia ofiara, jaką musimy ponieść.
Jednak nie tylko rozmiar ofiar ponoszonych przez
pracowników mnie zasmuca. Coraz częściej obserwuję,
że górnicy obojętnieją. Są przybici sytuacją, załamani
finansami rodzin, bezradni i przytłoczeni sytuacją
Spółki. To bardzo niedobry stan. Taka atmosfera oznacza, że z pracowników ciężko będzie wykrzesać choć
odrobinę zapału. Potrzebujemy malutkiego sukcesu.
Czegoś, o czym moglibyśmy powiedzieć: superniespodzianka. Fatalnie pracuje się z poczuciem, że świat
wali się na głowę, a nic nie można zrobić.
Za nami barbórkowy czas. Jak zwykle słyszeliśmy
polityków chwalących górniczy trud i dostaliśmy zapewnienia, że górnictwo jest ważną częścią gospodarki.
Przez chwilę miałem wrażenie, że politycy zapomnieli
o gigantycznych kłopotach branży. Z ich wypowiedzi
biła atmosfera sukcesu. Ale czyjego sukcesu? Ja nie
mam poczucia sukcesu. Daję słowo, że nie znam nawet
jednego górnika, który powiedział, że 2016 rok kończymy w dobrym nastroju. Zbyt długo trwają przepychanki związane z naprawą branży. Wiem, ministrowie
energii zmagają się z gigantycznymi problemami. Nie
jest łatwo odrabiać wieloletnie zaniedbania. Jednak
nadzieje górników były znacznie większe. W dodatku
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rozbudzili je politycy rządzącego ugrupowania. Rok
2016 kończymy w sierocych nastrojach.
Wciąż czekamy na program dla górnictwa węgla
kamiennego na lata 2016‒2030. Jak zapewniał niedawno minister energii Krzysztof Tchórzewski, program
będzie gotowy jeszcze w grudniu. Przez rok naprawiano
górnictwo bez aktualnego programu. Może to jedna
z przyczyn, że część działań naprawczych była realizowana po omacku. Chwała Bogu, że nie skończyło
się to gigantyczną klapą. Chwała ministrom Tchórzewskiemu i Tobiszowskiemu, że jakoś sobie radzili
w tym zamieszaniu i że udało się im utrzymać branżę
na powierzchni. O tym, że warto zadbać o górnictwo,
świadczy reakcja rynków finansowych po wypowiedzi
Donalda Trumpa, prezydenta-elekta USA. Stwierdził
on, że górnictwo węgla kamiennego jest potrzebne
i ma przyszłość w USA. W wielkim tempie drożały
akcje koncernów górniczych, którym jeszcze nie tak
dawno wróżono fatalną przyszłość. W Polsce mówi
się o tym od ponad roku. Życzę nam wszystkim, aby
w końcu słowo ciałem się stało. Na razie branża górnicza jest poszarpana przez kryzys i wciąż niepewna
przyszłości.
Przez jakiś czas Jastrzębska Spółka Węglowa była
gwiazdą giełdy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy świadkami powolnego, ale systematycznego
powrotu do najświetniejszych czasów. Nie należę do
tych, którzy dają się zwieść abstrakcyjnym prognozom,
ale życzę sobie i wszystkim pracownikom JSW, aby
choć mała część tych przepowiedni spełniła się.
Prawo i Sprawiedliwość ma olbrzymi komfort.
Górnicy doskonale zdają sobie sprawę z zaniechań
w czasie rządów PO–PSL. Cierpliwie znoszą trudy.
Liderzy związkowi jak ognia unikają zaostrzania nastrojów. Nawet najbardziej roszczeniowe organizacje
związkowe starają się zachować spokój. Nie przypominam sobie, aby po 1989 roku był jakikolwiek rząd, który
miałby tak potężny kredyt zaufania udzielony przez
wszystkie związkowe organizacje górnicze. Z okazji
Świąt i Nowego Roku życzę rządzącym i nam, górnikom, aby politycy nie zawiedli naszych nadziei i nie
zmarnowali historycznego kredytu.
l

Kij w mrowisko

Górniczy grudzień
Barbórka jest symbolicznym świętem górniczego stanu. Jednak historia Polski drugiej połowy XX wieku uczyniła z ostatniego miesiąca roku czas wspomnień górniczego bohaterstwa i olbrzymiego wkładu
w obronę wolności, tradycji i godności ludzkiej.

S

tan wojenny, który miał stłamsić wolność, spotkał
się ze zdecydowanym sprzeciwem górników. Komuniści wyłączyli 13 grudnia 1981 roku telefony,
zmilitaryzowali gospodarkę, postawili czołgi i transportery opancerzone na najważniejszych skrzyżowaniach,
ale nie stłamsili górniczego ducha. Kopalnie Manifest
Lipcowy (obecnie Zofiówka), Wujek, Piast i Ziemowit
stały się miejscami wielkiego oporu. W Manifeście
Lipcowym i Wujku użyto broni. W Wujku zginęli
górnicy. Przez lata nie można było ukarać sprawców,
którzy strzelali do bezbronnych. W Piaście i Ziemowicie górnicy protestowali pod ziemią przeciwko stanowi
wojennemu.
Trwający dwa tygodnie podziemny strajk w kopalni
Piast w Bieruniu był najdłuższym tego typu protestem w powojennej historii górnictwa. W sąsiedniej
kopalni Ziemowit górnicy strajkowali dziewięć dni.
W każdej z dwóch kopalń protest rozpoczęło ponad
2 tys. górników. Do końca wytrwało w obu kopalniach
po ok. 1000 osób. W Ziemowicie górnicy zakończyli
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okupację w Wigilię 1981 roku. Górnicy z Piasta spędzili
Boże Narodzenie pod ziemią. Milicja zablokowała
dostawy jedzenia. Ledwie żarzyły się górnicze lampki.
Wyjechali na powierzchnię 28 grudnia. W tym czasie
w serwisach radiowych podawano skąpe informacje
o tym, jak grupa nieodpowiedzialnych pracowników
naraża na straty socjalistyczną ojczyznę. Radio, prasa,
telewizja były kontrolowane przez komisarzy wojskowych. Wiadomości w Dzienniku Telewizyjnym czytał
pan ubrany w mundur.
Strajki w śląskich kopalniach były reakcją na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Ponieważ władza
komunistyczna internowała przywódców kopalnianych organizacji Solidarności, górnicy rozpoczęli strajk
w ich obronie. Żądali zniesienia stanu wojennego,
uwolnienia działaczy związku i respektowania porozumień jastrzębskich. Komuniści zastanawiali się, jak
pacyfikować obie kopalnie. Manifest Lipcowy i Wujka wzięto szturmem. W Piaście były pomysły zjazdu
oddziałów specjalnych pod ziemię, rozważano użycie
gazów usypiających albo paraliżujących. Po zakończonych strajkach rozpoczęła się fala represji. Obrońcy
godności tracili pracę, byli zmuszani do emigracji.
Trzeba pamiętać o ludziach, którzy wnieśli wielki wkład
w uzyskanie niepodległości.
l

Komentuje Jerzy Sawczuk
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Problemy jak rzepy

S

zanowni Państwo, proszę przyjąć najlepsze życzenia
świąteczne i noworoczne. Oby nadchodzący 2017 rok
był dla nas lepszy i spokojniejszy. Górnicy są zmęczeni.
Mamy za sobą długi czas wyrzeczeń, niepewności
i reorganizacji. Często słyszeliśmy, jak bardzo ważne
jest górnictwo, a chwilę później dowiadywaliśmy się
o kolejnych decyzjach służących zwijaniu branży,
a nie jej rozwijaniu. Wiem, że sytuacja była tragiczna.
Doskonale pamiętam, jak wspólnie z przedstawicielami
rządu staraliśmy się znaleźć rozwiązanie problemów
Kompanii Węglowej. Uczestniczyłem w wielu spotkaniach,
po których powołano Polską Grupę Górniczą. Przyznaję,
nie było łatwo. Jednak, tu zwracam się do rządzących,
wysiłek załóg górniczych był znacznie większy niż
wysiłek was, polityków. To górnicy z własnej kieszeni
płacili za gigantyczne zaniechania poprzedniego rządu
i za pomysły obecnie rządzących. Gdyby nie olbrzymi
kredyt zaufania do rządu PiS, wszystko już dawno by się
rozwaliło.

D

latego uważam, że nadszedł czas, aby górnicy
zaczęli w swoich kieszeniach odczuwać skutki
wspólnego wysiłku. Dotychczas ich kieszenie stawały
się coraz chudsze. Czas, aby choć trochę grosza
do nich wpadło. Wiem, poruszam drażliwy temat, ale
myślę, że należy się nad tym zastanowić. Nie chodzi
mi o medialne akcje na zasadzie ostrych postulatów,
parcia do konfliktu, szantażowania protestami itp. Moje
życiowe doświadczenie podpowiada, że nie uciekniemy
przed tym tematem. Nie uciekniemy także przed prostymi
pytaniami. Otóż moi koledzy z kopalni coraz częściej
pytają mnie: „Rząd w końcu chce zamykać kopalnie, czy
chce je ratować?”. Na razie wszystkich odsyłam do rządu.
Czy ja jestem rzecznikiem rządu albo Ministerstwa
Energii?

S

am zastanawiam się, jak pogodzić zapewnienia o tym,
że górnictwo węgla kamiennego będzie potrzebne
przez dziesięciolecia, z pomysłami, aby coraz więcej części
kopalń albo ruchów przekazywać do SRK. Czy to ma być
rozwój przez zwijanie? Chcemy wykonywać komendę
„naprzód marsz”, robiąc kroki do tyłu? Obawiam się,
że z biegiem czasu dochodzi do sytuacji, kiedy my górnicy
coraz mniej rozumiemy działania Ministerstwa Energii.
Rok temu sytuacja była dla nas jasna – powstający resort
chce za wszelką cenę utrzymać górnictwo, uzdrowić
branżę i dać jej szansę na to, aby przez długi czas była
gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Byłem
wtedy przekonany, że zdecydowanie została przerwana
koncepcja rządu PO–PSL, w myśl której należało zamknąć
kilka kopalń, żeby resztę próbować ratować. Potem krok
po kroczku moja pewność zamieniała się w niepewność.
Po tym, jak zdecydowano, że kopalnia Krupiński idzie
do SRK, los Makoszów jest niepewny, a w kilku kopalniach
Polskiej Grupy Górniczej wydzielanie zbędnych części
zakładów górniczych będzie polegało na rezygnacji
z wydobycia praktycznie w całych ruchach, które jeszcze
rok temu były kopalniami – zaczynam się zastanawiać, czy
mnie to się śniło, czy rzeczywiście tak było.

Ż

yczę nam wszystkim, aby w końcu sytuacja stała
się jasna. Ostatnio porównywałem oficjalne
wypowiedzi szefów ministerstwa energii. Jest w nich tyle
niedopowiedzeń, że moje życzenie jest jak najbardziej
na czasie. Chciałbym, żeby obawy okazały się na wyrost.
Byłem przekonany, że pod koniec 2016 roku będziemy
koncentrować nasze wysiłki na rozwoju. Niestety, wciąż
koncentrujemy się na tym, aby związać koniec z końcem.
Ślizgają się wszystkie plany, a problemy uczepiły się nas
jak rzep psiego ogona. Zdążymy w tym roku oskubać
się ze wszystkich rzepów, żeby w nowym roku jako tako
wyglądać? Życzę, aby tak się stało.
l
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Protestują, strajkują pod ziemią, mogą rozwalić program naprawy górnictwa

Napięta atmosfera
w Makoszowach i Krupińskim
Pracownicy kopalni Makoszowy sprzeciwiają się likwidacji kopalni. Urządzali pikiety,
a 15 grudnia kilkunastu górników rozpoczęło
strajk pod ziemią. Mieli do nich dołączyć kolejni. Grupa liderów związkowych z kopalni
Krupiński po kilkumiesięcznej, systematycznej pracy zorganizowała protest w Suszcu.
Górnicy blokowali ruch samochodowy, przechodząc przez przejście dla pieszych na ulicy
Pszczyńskiej. Kopalnia Krupiński ma trafić
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń w pierwszym kwartale 2017 roku. Kopalnia Makoszowy straci dotacje do wydobycia 1 stycznia
2017 roku.

Z orkiestrą do pani
premier
Z okazji Barbórki górnicy z kopalni Makoszowy w towarzystwie orkiestry wybrali
się przed dom premier Beaty Szydło. Nie zastali gospodyni, która była na innej imprezie
barbórkowej. Kilka dni później grupa związkowców kazała się wynosić z Makoszów pracownikom innych spółek górniczych, którzy
mieli przyjmować w punktach informacyjnych
pracowników kopalni, chcących pracować
w innych zakładach. Palenie opon i pikieta
siedziby Spółki Restrukturyzacji Kopalń wypadły mało imponująco. Na pierwszy plan
wśród obrońców Makoszów znów wysunął
NOWY GÓRNIK

Część kopalnianych działaczy związkowych twierdzi, że nie można likwidować tych
kopalń, ponieważ wciąż jest węgiel do wydobycia. Ich zdaniem obie kopalnie mogą
być dochodowe. Analitycy twierdzą, że nie
ma na to szans. Jeżeli tylko jedna z tych kopalń
nie zostanie zamknięta, posypie się program
naprawy branży. Pozostawienie Krupińskiego
w JSW oznacza, że zostanie złamana umowa
restrukturyzacyjna z bankami, dzięki której
JSW do tej pory nie padła. Pozostawienie Makoszów jest jeszcze trudniejsze, ponieważ kopalnia w SRK nie może prowadzić normalnego
wydobycia. To wydobycie nie może być dotowane. Komisja Europejska i tak długo przymykała oko na to, że rząd polski tak naprawdę

łamał unijne prawo. Sprawa się rypła po jednej
z wizyt związkowców w Komisji Europejskiej.
Poinformowali oni, że: po pierwsze – kopalnia ma zysk za jeden miesiąc, po drugie –
że ma dotacje, a może być dochodowa. Po tym
donosie Komisja stwierdziła, że cieszy ją zysk
kopalni, a nielegalne dotowanie trzeba zakończyć 1 stycznIa 2017 roku.
Decyzje o tym, że Makoszowy nie dostaną dotacji w przyszłym roku i że Krupiński ma trafić do SRK, zapadły na wszystkich
możliwych szczeblach. Wycofanie się z nich
oznaczałoby fiasko dotychczasowych planów
naprawy górnictwa. Zaczyna się zamieszanie,
którego nie sposób wyjaśnić.

się Andrzej Chwiluk, działacz kopalnianej
organizacji ZZG w Polsce. Wizyta w Sejmie
Chwiluka, jednego ze związkowych liderów
w Makoszowach, zdenerwowała ministra i wiceministra energii. Nie można się im dziwić
– pan Chwiluk przynosi pecha. Jego wizyty
w Brukseli w sprawie Makoszów skończyły
się tym, że kopalnia przed terminem straci
dotacje do wydobycia. Kto i co straci po jego
wizycie w Sejmie – nie wiadomo. Wiadomo,
że odbyła się konferencja prasowa Chwiluka
i polityków Platformy Obywatelskiej.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Z przymrużeniem oka, bo na serio
już nie można
Czas do róż

P

latforma Obywatelska znalazła sobie
sojusznika w udowadnianiu, że chce lepiej
dla górnictwa niż Prawo i Sprawiedliwość.
Wybór padł na Andrzeja Chwiluka. To dowód, jak
bardzo partia opozycyjna nie ma pojęcia o tym,
co działo się w branży górniczej za jej rządów,
i o tym, co dzieje się za rządów PiS. Politycy PO
zawarli dziwny sojusz z byłym przewodniczącym
Związku Zawodowego Górników w Polsce,
byłym członkiem Europejskiego Komitetu
Społecznego w Brukseli, w minionych
latach w bardzo wąskich kręgach znanym
przeciwnikiem rządów Platformy Obywatelskiej.
W szerszych kręgach powszechnie nieznanym.
nalizowałem wypowiedzi pana
Chwiluka na temat przyszłości kopalni
Makoszowy i muszę przyznać, że jest to umysł
renesansowy. Taki Leonardo, który o setki
lat wyprzedził swoją epokę. Nasz „Leonardo”
ogłosił między innymi, że węgiel z Makoszów
można przerabiać na paliwo płynne. Dlatego
kopalnię trzeba utrzymać przy życiu do czasu
zbudowania przy niej odpowiedniej instalacji.
Pan były przewodniczący nie wie, jak długo
trwa budowa takiej fabryki? Czy nie wie,
że my nawet nie mamy technologii przerobu
na skalę przemysłową węgla na paliwo płynne?
Czy pan Chwiluk wie, ile taka fabryka kosztuje?
Nieważne, czy wie czy nie. Szkoda, że rysować
nie umie jak mistrz Leonardo. Narysowałby
kopalnię, przy niej fabrykę upłynniania albo
zgazowania węgla i przyszłe pokolenia miałyby
jak znalazł.

A

Górnicy z Makoszów protestują przeciwko decyzji o zamknięciu kopalni. 13 grudnia pikietowali siedzibę
SRK w Bytomiu

N ikt nie straci pracy
– Po raz kolejny podkreślam, że w wyniku
zmian organizacyjnych w górnictwie żaden
górnik z kopalni Makoszowy nie straci pracy. Ofert zatrudnienia na innych kopalniach
mamy więcej, niż wynosi zapotrzebowanie
– mówił minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas briefingu prasowego w Sejmie
14 grudnia 2016 roku. Informację na ten temat ministerstwo zamieściło na swojej stronie
internetowej.

M

akoszowy są klasycznym przykładem,
jak polityka nicnierobienia, a przy okazji
załatwiania interesów i interesików doprowadza
do upadku kopalnię, która mogła istnieć. Pan
Andrzej Chwiluk powinien jak najszybciej
zgłosić chęć zatrudnienia w którejś z kopalń
PGG, zacząć zjeżdżać do pracy i przestać
mieszać w głowach politykom, którzy chcą
być ekspertami w dziedzinie, o której nie mają
pojęcia. Na hobby, którym jest pracowniczy
ogród z setką własnoręcznie wyhodowanych
krzewów róż, ma ostatnio coraz mniej czasu.
Unormowany czas pracy pomógłby mu
realizować się w ogrodzie. Naponiewierał się
po świecie, nawalczył się o szczęście górników.
Czas do róż, panie Andrzeju.
rzeraża mnie logika PO. Jeżeli partia
rzeczywiście chce, aby ich specjaliści
od górnictwa w gabinecie cieni mieli
alternatywną propozycję rozwiązania
problemów kopalń węgla kamiennego, powinna
ich wysłać na jakieś szkolenie. Miałem okazję
kilka razy posłuchać eksperckich wypowiedzi
jednego z najwybitniejszych fachowców
w gabinecie cieni. Były na poziomie małego
Jasia, który płaczliwym głosem żali się
wychowawczyni: „Prosę paniom, bo Ksysiek
to się bije”. A pani na to: „Co ci przeszkadza,
że Krzysiek się bije? Mów wyraźnie, nie sepleń!”.
Tak, czasem trudno porozumieć się ze światem,
kiedy nie przywiązuje się wagi do treści,
a wyłącznie do tego, co w duszy gra.

P

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NEKROLO G

Naszemu Koledze

Grzegorzowi Solichowi
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

Żony

składają
Zarząd i Komisja Rewizyjna ZZG JSW SA Borynia

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

lek. med. Jerzego Klisia

Kierownika przyzakładowej przychodni zdrowia przy JSW SA
Rodzinie i bliskim Zmarłego
Szczere wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Komisja Rewizyjna ZZG JSW SA Borynia
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Wykorzystanie popiołów lotnych i pozostałości flotacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa pracy

Tragiczne wydarzenia ostatnich lat w górnictwie skłaniają do zastanowienia się nad
problemem poprawy bezpieczeństwa pracy
w kopalniach. Bezpieczeństwo w górnictwie
ma priorytet. Jednak eksploatacja złóż węgla
w kopalniach głębinowych musi zmierzyć się
z licznymi zagrożeniami naturalnymi, wśród
których znaczące jest zagrożenie pożarowe,
w tym szczególnie niebezpieczne zagrożenie
pożarami endogenicznymi w zrobach czynnych ścian zawałowych skojarzone z zagrożeniem metanowym.

Domaganie się wdrożenia tych technologii w procesie produkcyjnym kopalni przez
związki zawodowe wpisuje się w ich statutowe zadania, a wdrożenie takiego rozwiązania
możliwe byłoby również dzięki działaniom
ze strony związków – przez propagowanie
tych rozwiązań, zdecydowanie poprawiających
bezpieczeństwo pracy.

E liminacja zagrożenia
Istnieje już znana technologia profilaktyki pożarowej pozwalająca często całkowicie
wykluczyć powstanie zagrożenia, jak również bezpiecznie zlikwidować zagrożenie już
zaistniałe. Jest to technologia wypełniania
zrobów i pustek mieszaninami popiołów lotnych po spalaniu węgla (dalej zwanych krótko popiołami) oraz odpadów poflotacyjnych
otrzymywanych jako odpad w procesie flotacji węgla. Jednak technologia ta jest mało
rozpowszechniona.
W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej stosowana jest podobna technologia
wypełniania pustek mieszaninami wyłącznie
popiołów mieszanych z wodą dołową. Jednak
ze względów własności mechanicznych mieszaniny korzystniejsze jest, aby w proces produkcji mieszanin włączyć odpad powstający
w procesie flotacji węgla. Zagospodarowanie
całej ilości powstających w trakcie procesu
flotacji na kopalni odpadów poflotacyjnych
do wytwarzania mieszanin stosowanych
w profilaktyce pożarowej skutkuje olbrzymimi korzyściami ekonomicznymi dla kopalni.
Powstają one wielowarstwowo. Kierując się
przykładem kopalni Jastrzębie (pierwotna nazwa), możliwa jest całkowita likwidacja stacji
odwadniania odpadów flotacyjnych w zakładzie przeróbczym.

S posób na ograniczenie
kosztów
W Jastrzębiu już ponad 30 lat temu zlikwidowano ten węzeł technologiczny, który
REKL A M A

jest najdroższy w zakładzie przeróbczym
jako inwestycja, ale również w eksploatacji.
Koszty generowane przy konieczności odwadniania odpadów flotacyjnych i ich składowania są bardzo wysokie i kształtują się
na poziomie od 23,76 zł/mg do 33,76 zł/mg
w przeliczeniu na odwodnioną masę. Bieżąca
produkcja odpadów w przeliczeniu na odwodnioną masę wynosi od 300 do 1000 mg/
dobę. Przy dobowej produkcji około 300 mg
do 1000 mg suchej masy w odpadach miesięczne oszczędności z tego tytułu mogą
wynieść od 180 do 850 tys. złotych. Efektem
organizacyjnym w przypadku likwidacji węzła odwadniania odpadów flotacyjnych jest
dodatkowo obniżenie zatrudnienia o ok. 20
pracowników zakładu przeróbczego. Całkowite oszczędności mogą wynieść nawet
20 mln zł rocznie.

S tosujcie . N ie będzie
dodatkowych kosztów
Z uwagi na to, że prawie we wszystkich
kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej
zabudowane są instalacje opuszczania mieszanin popiołowo-wodnych, wymaganych
ujętymi w paragrafie 360 ust. l Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych, który mówi: „W zakładach górniczych wyposażonych w instalację podsadzki hydraulicznej lub instalację do podawania
pyłu dymnicowego rurociąg podsadzkowy
doprowadza się do każdej nowo uruchamianej ściany zawałowej, w której przewiduje się
przypinanie warstw węgla lub pozostawianie
węgla w zrobach”, włączenie do procesu wytwarzania mieszanin odpadu po flotacji nie
wygeneruje dodatkowych kosztów, a jedynie wzrost wydajności instalacji opuszczania
mieszanin. Poprawią się również własności
fizyczne mieszaniny. Mieszanina z odpadem
flotacyjnym:
– ma lepsze własności smarne, co skutkuje
mniejszym zużyciem rurociągów podawczych,
– ma zdecydowanie lepszą rozlewność,
co przyczynia się do pełniejszego wypełnienia
pustek w zrobach,
– w minimalnym stopniu oddaje wodę,
wiążąc ją chemicznie, i nie stwarza zagrożenia
wodnego,
– charakteryzuje się zdecydowanie wyższą wytrzymałością mechaniczną, stwarzając lepsze podparcie stropu z równoczesnym
skróceniem czasu wiązania.

Z apewniona ciągłość
eksploatacji
Nie tylko powyżej wymienione koszty
decydują o atrakcyjności przedstawianej technologii. Znaczącą korzyścią jest możliwość
prowadzenia eksploatacji ściany pomimo wykrycia, że zapoczątkował się proces samozagrzewania węgla w zrobach czynnej ściany.
Technologia ta nie przeszkadza w procesie
eksploatacji i może być prowadzona równocześnie z eksploatacją przy nieprzekraczaniu
dopuszczalnych stężeń tlenku węgla w powietrzu wentylacyjnym. Daje to olbrzymie
korzyści wynikające z ciągłości eksploatacji
ściany i uniknięcia awaryjnych przestojów.
Ponadto mieszaniny te mają własności
pozwalające stosować je jako posadzkę samozestalającą przy prowadzeniu eksploatacji
w grubych pokładach warstwami, rozpoczynając od górnej warstwy. Ma to kapitalne
znaczenie przy eksploatacji grubych i mało
zwięzłych pokładów węgla, gdzie eksploatacja warstwami od dołu powoduje olbrzymie
utrudnienia na skutek wysypywania się mało
zwięzłych węgli do przestrzeni roboczej
ściany. Prawidłowo wykonane mieszaniny
charakteryzują się wytrzymałością zbliżoną
do wytrzymałości skał otaczających pokłady
węgla. Technologia ta wypróbowana została
np.: w dwóch pokładach w kopalni Jas-Mos
w pokł. 510/1‒2 i w pokł. 415/1‒4. Efekty były
bardzo pozytywne, a eksploatacja przebiegała
bez problemów.
Doskonałe efekty uzyskuje się również
przy stosowaniu mieszanin do uszczelniania
starych otamowanych zrobów, gdzie niejednokrotnie dochodzi do gromadzenia się metanu
w dużych koncentracjach i w okresie zniżek
barycznych przez nieszczelności metan może
migrować do przestrzeni czynnych wyrobisk,
stwarzając duże zagrożenie wybuchem. Wypełnione zroby uszczelniają górotwór i tamy
izolacyjne oddzielające zroby od przestrzeni
roboczej, ale również ograniczają osiadanie
terenu, co skutkuje mniejszymi odkształceniami powierzchni i mniejszymi szkodami
powstałymi w wyniku eksploatacji górniczej.

T echnologia przyjazna
naturze
W świetle wyników systematycznie prowadzonych badań surowców używanych
do wykonywania mieszanin (tj. popiołów lotnych z węgla i odpadów z flotacyjnego wzbogacania węgla) potwierdzających nieprzekroczenie dopuszczalnych stężeń, występujących

JACEK FILIPIAK

Odpady ratują kopalnie

w tych surowcach, pierwiastków, jak również
związków chemicznych, potwierdzających poziom stężeń radionukleidów poniżej dopuszczalnych norm, należy przyjąć, że działalność
związana z lokowaniem do kopalń odpadów
kopalnianych w żaden sposób nie wpływa
negatywnie na środowisko naturalne. Wprost
przeciwnie – przynosi określone korzyści dla
środowiska, takie jak:
– zmniejszenie degradacji powierzchni
w wyniku zmniejszenia osiadań,
– ograniczenie wielkości zwałowania odpadów kopalnianych,
– poprzez zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie stosowania piasku zapobieganie
degradacji terenu w innych rejonach kraju,
– zmniejszenie negatywnego oddziaływania na złoża węgla poprzez zmniejszenie wielkości odkształceń górotworu po eksploatacji,
– poprawa bezpieczeństwa i warunków
pracy załóg górniczych,
– ochrona środowiska,
– efektywność ekonomiczna wydobycia
węgla.
Opisana technologia prowadzi do zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa pracy, dlatego powinna być w każdej kopalni przeprowadzona analiza możliwości jej stosowania.
ST
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J astrzębska S półka W ęglowa . Strona społeczna

nie widzi konieczności ani uzasadnienia dalszych drastycznych
oszczędności na pracownikach JSW SA. Dlaczego? Ponieważ JSW
w tym roku będzie miała zysk, a w przyszłym roku może mieć
nawet 3,2 mld złotych zysku netto. Podobno przyszłoroczny zysk
jest tak pewny, że Spółka mogłaby zaangażować się w ratowanie
kopalni Makoszowy i odwołać przekazanie kopalni Krupiński
do SRK. Pracownicy mogliby znów dostawać czternastki, a także
nagrody z zysku, deputat węglowy i wyższe barbórki. Możliwe,
że mogliby dostawać nawet więcej, niż teraz ktokolwiek potrafi
sobie wyobrazić, a i tak starczyłoby na kupienie całego polskiego
górnictwa i wybawienie go z kłopotów. Koncepcji na wydanie
pieniędzy jest trochę mniej niż związków zawodowych w JSW.
Ale i tak niemało, bo związków jest 70. Z grudniowym wiatrem
dotarł oszałamiający zapach dobrobytu. – Jeżeli pozwolimy, aby
nas otumanił ten powiew, to padniemy – mówi Tomasz Gawlik,
prezes JSW SA.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Tuż po uroczystościach barbórkowych
związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej przedstawili zarządowi wniosek o renegocjowanie porozumienia, zawieszającego
na trzy lata wypłatę części świadczeń pracowniczych. Powód? Koniunktura na rynku
węgla koksowego. Na świecie ceny pięły
się w kierunku 300 dolarów za tonę. Nikt
nie mówi, że są to ceny za węgiel koksowy,
jakiego JSW nie wydobywa, bo nie ma go
w złożach. Nikt nie mówi, że w transakcjach
długoterminowych węgiel jest znacznie tańszy, a informacje docierające z największych
portów węglowych świata wskazują, że hossa wkrótce może się skończyć. Zarząd poinformował liderów związkowych, że Spółka
wciąż walczy z kryzysem. – Jaki kryzys, skoro wszędzie dobrobyt? – pytają związkowcy. Mają na to dowody. – Coraz więcej globalnych koncernów górniczych informuje,
że chce wznowić wydobycie w kopalniach
zamkniętych na czas kryzysu. Na razie czekają, ale na pewno wznowią prace w zamkniętych kopalniach, bo wydobycie węgla koksowego znów będzie wyśmienitym
interesem – tłumaczą liderzy związkowi.

– Największe firmy górnicze ograniczały
wydobycie, zwalniały górników, zamykały kopalnie i czekały na koniunkturę. Do tej pory
nie mam informacji, żeby w Australii, USA
albo Kanadzie rozpoczął się jakiś boom inwestycyjny. Tam z kryzysem walczy się w sposób
najskuteczniejszy – koncern górniczy wyznacza kopalnie do zamknięcia, ustala listę
pracowników do zwolnienia i czeka na koniunkturę. Najwięksi światowi gracze działający na podstawie prawa anglosaskiego ogłosili
upadłość. Nie spłacają długów, fedrują dalej
i realizują program restrukturyzacji. Pozwala
na to tak zwany Chapter 11. Gdybyśmy my tak
walczyli z kryzysem, popadałyby wszystkie
firmy okołogórnicze. Zapewne przynajmniej
połowa górników pobierałaby zasiłek dla bezrobotnych i czekała, aż wróci koniunktura –
mówi Tomasz Gawlik, prezes JSW SA.
– Górnicy z JSW mają gwarancję zatrudnienia – przypomniałem prezesowi.
– O jakich gwarancjach pan mówi, jeżeli
Spółka pada? Jeżeli jest firma, są gwarancje.
Nie ma firmy, nie ma gwarancji – tłumaczy
prezes.

Ż yjemy . N iektórych
ta informacja smuci
– Mam smutną wiadomość. Smutną dla
naszych nieprzyjaciół. Żyjemy! Jastrzębska

Spółka Węglowa żyje, choć fanklub wiernych
nieprzyjaciół już kilka razy składał zamówienie
na druk klepsydr i ustalał menu na stypę. Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej we wrześniu
2015 roku wybrała trud przetrwania. Albo
będziemy konsekwentni, albo wysiłek załogi
pójdzie na marne – mówi prezes Gawlik.
Zawarte we wrześniu ubiegłego roku
porozumienie ma przynieść w sumie ok.
2 mld złotych oszczędności w ciągu trzech
lat. To jeden z elementów programu naprawczego Spółki.
Swój wniosek o renegocjowanie porozumienia „w części dotyczącej zasad naliczania
i wypłacania wypłaty barbórkowej, wstrzymania wypłaty 14. pensji oraz wstrzymania prawa
do deputatu węglowego” związkowcy uzasadnili „istotną poprawą sytuacji finansowej JSW
i brakiem postępu w rokowaniach nad nowym
Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla
pracowników JSW”.
Pod pismem do zarządu podpisali się
przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych działających w jastrzębskiej
spółce. Wskazali w nim, że w związku z realizacją porozumienia z września 2015 roku
pracownicy Spółki ponieśli już „bardzo duże
straty finansowe”.
„Strona społeczna nie widzi konieczności ani uzasadnienia dalszych drastycznych
oszczędności na pracownikach JSW SA” –
podkreślili związkowcy.

B ędziemy rozmawiać
i informować
– Zarząd traktuje bardzo poważnie żądanie związków zawodowych. Zdajemy sobie
sprawę, jak wielkie wyrzeczenia ponosi załoga. To naturalne, że w takiej sytuacji zwraca
się przede wszystkim uwagę na to, jak zdobyć
pieniądze, a nie na to, jak kosztowne mogą
być takie żądania. Dla mnie klasycznym przykładem takiego zachowania jest korzystanie
z oferty różnych firm pożyczkowych. Łatwo
u nich o pieniądze, a potem wpada się w pętlę
zadłużenia i komornik puka do drzwi. Nas nie
stać nawet na drobną pomyłkę finansową. Nie
mamy co sprzedać, chyba że sami się sprzedamy. Uważam, że nie wolno ryzykować bytu 21
tys. rodzin – mówi prezes Gawlik. – Oczywiście, będziemy rozmawiać, słuchać argumentów, przedstawimy swoje racje – dodaje prezes.
– Jakie argumenty mogą przekonać związkowców? – zapytałem.
– Nie dostaniemy nawet chwilówki
od najbardziej przychylnej górnikom firmy
pożyczkowej, jeżeli okaże się, że na podstawie wróżb będziemy wypłacać prawdziwe
pieniądze. Przy każdej okazji przestrzegam
przed hurraoptymizmem. Na szali nie leżą

Oszała

zapac
TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

6

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 – 31 G R U D N I A 2 016 / 1 –15 S T Y C Z N I A 2 017

W czasie uroczystości barbórkowej w kopalni Pniówek związkowcy usłyszeli wiele ciepłych słów na temat
swojej roztropności. Kilkadziesiąt godzin później poinformowali zarząd JSW, że strona społeczna nie widzi
konieczności ani uzasadnienia dalszych drastycznych oszczędności na pracownikach JSW SA
pieniądze. Leży na niej przyszłość rodzin załogi JSW – odparł prezes.

R estrukturyzacja i walka
z kryzysem
W połowie września 2015 roku zostało
zawarte porozumienie między związkami a zarządem. Zgodnie z nim w Spółce wstrzymano
na trzy lata (od 2016 roku) między innymi
wypłatę tzw. 14. pensji i deputatu węglowego,
a w przypadku administracji także nagrody
barbórkowej. Z powodu zmiany zasad naliczania barbórki górnicy dostają mniej pieniędzy
niż w latach poprzednich. Z wyliczeń Spółki
wynika, że dzięki porozumieniu firma zaoszczędzi około 2 mld złotych. Przez trzy lata
koszty pracy zostaną ograniczone o 20 proc.
Podobnej wysokości obniżki obowiązują
wszystkich dyrektorów kopalni i zakładów
JSW oraz dyrektorów biur zatrudnionych
w biurze zarządu. Tak samo zmniejszono wynagrodzenia zarządu JSW i zarządów spółek
zależnych.
Porozumienie było jednym z najważniejszych argumentów, które przekonały banki
do rozpoczęcia rozmów o sposobach ratowania zadłużonej Spółki, która praktycznie

zaczynała tracić płynność finansową. Wynegocjowano zasady realizacji planu naprawczego. JSW przekazuje część majątku
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Uprawnieni górnicy korzystają z pakietu osłonowego. Żadnemu pracownikowi nie grozi utrata
pracy. Na początku października do SRK
trafiła część ruchu Jas-Mos. W pierwszym
kwartale przyszłego roku przekazana będzie kopalnia Krupiński. Decyzję zarządu
potwierdziły rada nadzorcza i walne zgromadzenie wspólników.
Przekazanie kopalni Krupiński do SRK
to jedno ze zobowiązań podjętych przez
JSW w umowie restrukturyzacyjnej zawartej
w końcu sierpnia br. z instytucjami finansowymi, które objęły obligacje Spółki. Obligatariusze (BGK, PZU, PKO BP, PZU Życie) zgodzili się m.in. na odroczenie płatności o pięć
lat, najdalej do końca marca 2025 roku. JSW
musi wdrożyć i realizować plan oszczędności.
– Jeżeli ktoś chce przekonać załogę, że pożegnaliśmy się z kryzysem, to wyrządza wielką
krzywdę. Skutki wielkiego załamania będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat – mówi
prezes Gawlik.
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7

ch dobrobytu
Żyjemy.
Jesteśmy
na oddziale
intensywnej
opieki medycznej

Tomasz Gawlik, prezes JSW SA, komentuje:

N

awet kosztem
fachowej
poprawności jestem
zwolennikiem nazywania
rzeczy po imieniu. Nie
mamy zysków. Mamy
długi. Różnie je nazywamy.
Obligacje, instrumenty
dłużne, zastawy, kredyty. Bez względu na słowa
oznacza to za każdym razem jedno – dług.
Propozycja, abyśmy wydawali wywróżone
pieniądze, których nie zarobiliśmy, jest
zabójcza dla firmy. Przestrzegam przed zbytnim
optymizmem. Przetrwaliśmy najgorszy kryzys
dlatego, że opieraliśmy się na faktach.

W

ydawanie niezarobionych pieniędzy
już kilka razy zemściło się na Spółce.
Przypomnijcie sobie Państwo koniec 2014
i początek 2015 roku. Wtedy też branża górnicza
żyła nadzieją na odbicie. Na szczęście w ostatnim
kwartale 2016 roku odbicie nastąpiło. Naprawdę
niewiele brakowało, a JSW nie doczekałaby
wzrostu cen.

W

iele razy przypominałem, że JSW już
nie ma co sprzedać, żeby przeżyć. Czy
mamy doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy
zastanawiali się, czy sprzedać siebie? Nie mamy
też od kogo pożyczyć. Zdobyliśmy przychylność
banków między innymi dzięki wyrzeczeniom
załogi. Możemy tę przychylność stracić.
Odstąpienie od programu oszczędności będzie
dla finansistów istotną zmianą w finansach
Spółki. Może być argumentem za tym, aby
banki zechciały zmienić swoje warunki
finansowania JSW. Domaganie się pieniędzy
jest samobójstwem. Jeżeli banki poważnie
potraktują propozycję związków, zechcą mocniej
przykręcić nam śrubę. Odradzam igranie
z bankami.

Ż

yjemy, ale jesteśmy na oddziale intensywnej
opieki medycznej. Wystarczy, że rynek
węgla koksowego będzie miał lekki katar,
a my od razu umrzemy na grypę. Taka jest
prawda. Instytucje finansowe wciąż podtrzymują
nas przy życiu. Bez tego wsparcia długo nie
pociągniemy. I wtedy co? Piękny pogrzeb?
l

Konkurenci chcą udusić JSW rękami jej pracowników? Daj Boże, żeby plan się nie powiódł!

Jastrzębie nie jest
pępkiem świata
Jastrzębska Spółka Węglowa nie sprzedaje
całego węgla po cenach benchmarkowych.
Powody są dwa. Po pierwsze – ceny benchmarkowe ustalane w odległej Azji dla najlepszych na świecie węgli koksowych są jedynie
punktem odniesienia. Benchmark oczywiście
wyznacza kierunek cenowy, ale trzeba brać
również pod uwagę uwarunkowania rynków
lokalnych – europejskiego i polskiego. Powód
drugi, znacznie istotniejszy – w polskich kopalniach nie wydobywa się tak dobrych jakościowo węgli koksowych, aby można było
je przyrównywać do benchmarkowych bez
narażenia się na globalne ośmieszenie.

Niestety, zwolennicy finansowej rozwiązłości posługują się tymi cenami jak zaklęciem,
które ma stworzyć realną wizję dobrobytu.
Dobrobytu nie będzie. JSW nie jest pępkiem
świata, nie może dyktować cen i nie ma wpływu na światowe trendy. Może jedynie dostosować się albo upaść. Wybór należy do załogi.

F ragment w ludzkim
języku
Przedstawiamy analizę rynku, w której jest
sporo fachowego żargonu. Mimo wszystko warto się w nią wczytać i zauważyć najistotniejszy
motyw przewodni – cena z azjatyckiego rynku
spotowego trochę ponad 300 dolarów za tonę
nigdy w tym roku nie była ceną za węgiel z JSW.
Mało tego – ceny spotowe spadają, odbiorcy
wstrzymują się z zakupami, a koncerny hutnicze
od dłuższego czasu testują technologię, dzięki
której można ograniczyć zużycie koksu i węgla
koksowego. Zamiast przejmować się tym, jak
wydać niezarobione pieniądze, dobrze byłoby
zacząć dostosowywać kopalnie JSW do coraz
ostrzejszej konkurencji na rynkach globalnych.
Jastrzębska Spółka Węglowa nie jest jedyną firmą górniczą, która może zaopatrywać
europejskie koksownie w bardzo dobry węgiel
koksowy. Teraz europejscy odbiorcy mają inne
źródła zaopatrzenia. Węgla z USA, Kolumbii,
Rosji i z Mozambiku jest coraz więcej. JSW
ma szczęście, że ze względu na brak dobrych
połączeń kolejowych z Mongolią do Europy
nie dociera tani węgiel koksowy z tamtych
kopalń odkrywkowych. Radość nie musi długo
trwać. Będzie zapotrzebowanie, będą połączenia. Niedrogi i dostępny transport drogą

morską otwiera europejskie wrota dla węgla
z nowych źródeł. Wtedy JSW może zbudować
izbę pamięci, w której znajdą się eksponaty
świadczące o jej minionej świetności. Jeżeli
nie zmieni się sposób myślenia o firmie, taką
izbę pamięci można zacząć budować już dziś.
Później może zabraknąć pieniędzy.

Ż argon analityków
Górnicy JSW narzekają, że informacje
analityków są niezrozumiałe. Mimo wszystko warto się w nie wczytać. Wynika z nich,
że ceny spotowe szybko spadają. Ceny spotowe
300 dolarów za tonę najlepszego węgla koksowego są już przeszłością. Warto także pogodzić się z brutalną prawdą – nawet najlepszy
węgiel z JSW nie dorównuje jakością bardzo
dobremu węglowi z kopalń z australijskich.
Poziomy notowań zarówno spotowych, jak
i benchmarkowych cen australijskich węgli
nie są więc wyznacznikiem poziomów cenowych obowiązujących na rynku europejskim,
wyznaczają jedynie ogólnoświatowy trend.
Należy wziąć pod uwagę fakt, że benchmark
na czwarty kwartał 2016 roku w wysokości
200 dolarów za tonę w portach australijskich
dotyczy tylko jednego kwartału i relatywnie
niewielkiego wolumenu w obrocie węglem
koksowym na świecie, czyli 68 mln ton,
w tym dla całej Europy to tylko ok. 13 mln
ton. W czasie, kiedy drożał węgiel, stal nie
drożała w tym samym tempie. Nie wzrastało
także zapotrzebowanie na wyroby hutnicze.
To oznacza, że wzrost cen węgla koksowego
miał inne przyczyny niż zwykły wzrost zapotrzebowania przemysłu stalowego.
W Australii producenci mieli problemy
wynikające z geologicznych zdarzeń i ogłoszonych z tego powodu sił wyższych. Z kolei w Chinach wprowadzono ograniczenie
dni roboczych dla sektora górniczego z 330
do 276 dni, co spowodowało znaczny spadek
wydobycia. Rząd chiński już odwołał decyzję
o ograniczeniu czasu pracy w kopalniach węgla.
Na początku węglowej hossy analitycy prognozowali, że w momencie ustąpienia zakłóceń w produkcji węgli koksowych w Chinach
i Australii ceny spadną i tak się dzieje obecnie.
Przy obecnych wysokich cenach węgli koksowych wielu odbiorców wstrzymuje się z zakupami. Ci, którzy byli zmuszeni do zakupów

spotowych, zrobili to w październiku i listopadzie. Wiele hut korzysta przy tym ze zgromadzonych zapasów w niższych cenach. Indyjscy odbiorcy – którzy są jednym z czołowych
importerów węgla koksowego – obecnie nie
kupują tego surowca na rynku spotowym.
Huty na całym świecie testują różne mieszanki
w celu minimalizacji zużycia węgli koksowych.
Oprócz zastosowania pyłu węglowego (PCI)
testują większe zużycie rudy żelaza i złomu
w wielkich piecach. Może to spowodować powrót nadpodaży węgla koksowego na rynku.
Obecnie mamy do czynienia z trendem
spadkowym cen spotowych. Notowania spotowe węgla koksowego typu hard spadły w ciągu
zaledwie miesiąca o blisko 50 dolarów za tonę.
To spadek o 15 proc. – z poziomu 311 dolarów
za tonę do poziomu 264 dolarów za tonę.

I nformacje
do zapamiętania
Konkurenci z innych rejonów świata musieliby wyeliminować JSW, aby w 100 proc.
opanować europejski rynek węgla koksowego
i koksu. Najłatwiej jest zniszczyć Spółkę, która
po ekstremalnie trudnym dla niej okresie staje
na nogach, tylko dzięki wyrzeczeniom oraz
odwadze w podejmowaniu trudnych decyzji. Dla każdej spółki, która chce przetrwać,
najważniejsza jest konsekwentna, mozolna
realizacja założonych planów naprawczych.
Nie ma innego sposobu zagwarantowania
dłuższego i zdrowego, a nie tylko chwilowego,
funkcjonowania firmy.
Z czego wynikają zagrożenia dla Spółki
na początku realizacji planu naprawczego?
Teoretycznie sytuacja poprawia się, załoga
ma coraz większe nadzieje na odczuwalną
poprawę zarobków, ale w firmie jeszcze nie
ma na to pieniędzy. To idealny moment, aby
rozwalić Spółkę od wewnątrz. Strajki, protesty, torpedowanie decyzji zarządu – można
to osiągnąć w sposób wyjątkowo łatwy. Wystarczy kilku agentów wpływu, którzy udowodnią załodze, że są pieniądze, ale pochowane, albo że pieniądze będą, tylko zarząd nie
potrafi ich zdobyć. Nie ma lepszego sposobu
na wykończenie konkurencyjnej spółki niż
uduszenie jej rękami jej własnych pracowników. Czy to zaczyna dziać się w JSW?
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmowa z A ndrzejem P ilotem , prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

W sojuszu z naturą
XXNowy Górnik: Koniec roku niezmiennie
skłania do retrospekcji. Mamy grudzień,
proszę więc o spojrzenie wstecz i wskazanie na główne obszary aktywności Funduszu w mijających 12 miesiącach.
Andrzej Pilot: To kłopotliwe, o ile miałbym być
precyzyjny, oczekiwanie.
Tak się składa, że aktywność Funduszu niepodobna zamknąć w ścisłych ramach czasowych
od stycznia do grudnia.
Na ogół, oprócz podejmowania nowych, w grę wchodzi kontynuacja
wcześniej podjętych przedsięwzięć. Weźmy
choćby pierwszy z przykładów. Otóż w lipcu
2015 roku Fundusz po raz pierwszy ogłosił konkurs pod nazwą „Zielona Pracownia projekt”.
Jego celem było wyodrębnienie i nagrodzenie
najlepszych pomysłów szkolnych i pozaszkolnych ekopracowni, których przyszła realizacja
miałaby znacząco sprzyjać podniesieniu ekologicznej świadomości uczniów. Adresatami
konkursu byli uczniowie z terenu województwa
śląskiego i z naszego punktu widzenia chodziło
nade wszystko o pobudzenie ich kreatywnego
proekologicznego myślenia, a także pomoc
we wdrożeniu najatrakcyjniejszych rozwiązań.
Prawda, że kwota 130 tys. złotych, jaką
Fundusz przeznaczył wtedy na nagrody dla
autorów 21 najwyżej ocenionych projektów,
może wydać się – przynajmniej w proporcji
do pieniędzy, jakimi rozporządzamy – drugorzędna, niemniej właśnie wśród najmłodszych najlepiej pobudzać ekologiczną wrażliwość. Nieprzypadkowo więc zdecydowaliśmy
o kontynuacji tamtej inicjatywy, ogłaszając
pod koniec ubiegłego roku konkurs pod nazwą „Zielona Pracownia”. Tym razem jego
adresatami byli nie tylko uczniowie śląskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale też organy zawiadujące
placówkami oświatowymi.
XXNieprzypadkowo więc pamiętam pańską obecność w bytomskim ogrodzie botanicznym, gdzie dziatwa nie tylko obserwuje zachowania ptasiej menażerii, ale też
uczy się między innymi tego, jak zbudować
najdogodniejszą dla każdego z gatunków
budkę lęgową.
– Owszem, bo dzieci są naszymi najwdzięczniejszymi beneficjentami. Przypomnę,
że tamte konkursy – abstrahując od zmian
w nazewnictwie – nadal trwają. O ile więc
przed rokiem dofinansowaliśmy kwotą 780 tys.

złotych realizację 24 spośród 53 złożonych
wniosków, o tyle w mijającym roku zbliżoną
kwotą 783 tys. złotych dofinansowaliśmy realizację 28 spośród już 100 złożonych wniosków.
Proszę zauważyć tę wyraźną proporcję w liczbie
ubiegających się o wsparcie Funduszu wnioskodawców. Co prawda wielkość naszego finansowego zaangażowania pozostawała z roku na rok
prawie niezmienna, niemniej rosnąca liczba
wnioskodawców sugeruje, że upowszechnia się
wiedza o tym, że każde rozumne i praktyczne
działanie proekologiczne może znaleźć wsparcie z naszej strony.
Najbardziej cieszy mnie to, że wspomniane niemałe pieniądze Funduszu przyczyniły się – oprócz satysfakcji zaangażowanych
w tę rywalizację uczniów i ich nauczycieli
– do tworzenia i modernizacji w szkołach pracowni biologicznych, geograficznych, fizycznych i chemicznych. Znalazł się w nich nowy
sprzęt, począwszy od biurek i krzeseł, po bardziej wyrafinowane pomoce dydaktyczne,
czyli między innymi mikroskopy, projektory,
zestawy doświadczalne, konieczne odczynniki,
a także okazy przyrodnicze i rozmaite modele.
XXSzyld i podobne zaangażowanie Funduszu można odnaleźć w wielu innych miejscach na mapie regionu.
– Fakt. W Mikołowie uczestniczymy
w kampanii na rzecz przyrodniczej różnorodności, w Jaworznie sprzyjamy ochronie chomika europejskiego, w Katowicach – z myślą o zabezpieczeniu przeciwpożarowym – jesteśmy
współuczestnikiem usprawniania systemu obserwacyjno-alarmowego Lasów Państwowych,
w Dąbrowie Górniczej sprzyjamy ochronie łąk
trzęślicowych. Tę listę długo mógłbym ciągnąć,
a przecież za każdą z tych form aktywności idą
niebagatelne pieniądze z kasy Funduszu.
XXDoskonale rozumiem emocjonalne wskazywanie na prymat aktywności Funduszu,
nakierowanej na najmłodszych. Przecież
to właśnie dzieci będą w przyszłości przesądzać o jakości naszego życia, oby w zgodzie
z naturą. Do przymiotnika „emocjonalne”
sięgam jednak dlatego, ponieważ – gdyby zastosować miarę finansowego zaangażowania Funduszu – właściwe priorytety
układają się zapewne nieco inaczej. Po raz
drugi odwołam się do pańskiej obecności
w połowie kwietnia, tym razem na konferencji pod nazwą „Smog w województwie
śląskim – jak uchronić mieszkańców przed
tym zjawiskiem?”. Pamiętam, że konstatacje
luminarzy nauk medycznych, ilustrujących

rozmiary zjawiska i następstwa życia w smogu, jeżyły wtedy włosy na głowie. Wówczas
zadeklarował pan determinację kierowanej
przez pana instytucji w uczestnictwie w antysmogowym sojuszu.
– Nasze uczestnictwo w zwalczaniu smogu
jest absolutnie zrozumiałe. Powtórzę „uczestnictwo”, ponieważ przeciwdziałanie tej udręce
mieszkańców jest jednym z najważniejszych
wyzwań władz województwa śląskiego, gospodarzy gmin, środowiska lekarskiego oraz
wielu innych organizacji i instytucji. Rzecz nie
dotyczy przecież tylko miast naszego regionu,
lecz także powszechnie odwiedzanych przez
Polaków i gości z zagranicy ośrodków turystycznych i kurortów uzdrowiskowych. W tym
nurcie ochrony atmosfery Fundusz jest obecny
nie od miesięcy, lecz od wielu lat. Przypomnę,
że od 2002 roku – wówczas był to pierwszy taki
przypadek w skali kraju – katowicki oddział
finansuje wdrażanie obszarowych programów
ograniczania tak zwanej niskiej emisji, czyli
głównej winowajczyni smogu. Pochodzące
od nas środki były i są przekazywane za pośrednictwem samorządów lokalnych na modernizacje systemów grzewczych lub termoizolacje indywidualnych budynków mieszkalnych.
Więcej – dofinansowanie z Funduszu w formie
atrakcyjnych kredytów sięgał 50–70 proc. kwalifikowanych kosztów tego rodzaju inwestycji.

w grę wchodzi 750 wnioskodawców, mogących
liczyć na finansowe wsparcie Funduszu.
Rzecz zasadnicza: dotyczy to wszystkich,
którzy pozytywnie przeszli formalną ocenę
wniosku, czyli zdecydowali się na wyrugowanie ze swoich domów paskudzących atmosferę kopciuchów, zastępując je efektywnymi
energetycznie i ekologicznie źródłami ciepła.
Oczekiwany i – podkreślmy z całą mocą – realny rezultat ma być taki: zdjęcie znad naszych
głów i uwolnienie płuc od około 134 tys. ton
pyłów, około 63 tys. ton dwutlenku siarki oraz
prawie 10 tys. ton dwutlenku węgla. Rocznie.

XXTo zaangażowanie w walkę ze smogiem,
sądząc już tylko po coraz większych środkach przeznaczanych na ten cel, ustawicznie rośnie.
– Nie mogłoby być inaczej. Przyjrzyjmy się faktom. W lipcu tego roku Fundusz
uruchomił pilotażowy program, adresowany
bezpośrednio do osób fizycznych, zatem właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Pierwotnie zamierzaliśmy przeznaczyć na jego wdrażanie 2
mln złotych. Jednak nadzwyczaj pozytywny
oddźwięk na naszą ofertę ze strony mieszkańców województwa szybko zmusił nas
do zrewidowania wstępnej przymiarki i podwojenia tej kwoty, czyli do pułapu aż 4,2 mln
złotych. To zdumiewające, że w bardzo krótkim, bo raptem dwutygodniowym terminie,
zostało złożonych 1546 wniosków. Na pierwszym miejscu wśród gotowych do skorzystania
z dobrodziejstw programu byli katowiczanie
(81 wniosków), mieszkańcy Tychów i Pszczyny
(po 73), gliwiczanie (60) i rybniczanie (54).
W ujęciu powiatowym kolejność wyglądała
tak: raciborski ze 126 wnioskami, rybnicki
(z miastem) ze 112 i pszczyński ze 106. Łącznie

XXFundusz, chociaż zaciągane w nim przez
beneficjentów kredyty są nieporównywalnie atrakcyjniejsze od komercyjnych, nie
mówiąc już o możliwościach częściowych
umorzeń, nie jest mimo wszystko instytucją charytatywną. Abstrahując od wpływów
i opłat z rozmaitych krajowych źródeł, kołaczecie również po pieniądze do unijnej kasy.
– To prawda, wskażę – nie wnikając
w niuanse – na jeden z przykładów pozyskiwania środków. Otóż priorytetowa dla
nas kompleksowa likwidacja niskiej emisji
w konurbacji śląskiej sytuuje się w unijnym
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
już od połowy 2013 roku aktywnie uczestniczył
zarówno w zabiegach o przyznanie w ramach
tegoż programu wyodrębnionych środków
finansowych w perspektywie 2014–2020, jak
i w późniejszych przygotowaniach. To gra
o niebagatelną stawkę, ponieważ naszym celem jest wykorzystanie w całości przyznanej
na tę właśnie grupę działań kwoty prawie
241 mln euro.

Rozmawiał: JERZY CHROMIK

roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
W Polsce obchodzony jest 22 maja.

do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata
na znaczenie terenów górskich (zamieszkuje
je około 750 mln ludzi) oraz na ich problemy
– większe niż przeciętne koszty zaopatrzenia
i usług, infrastruktury, transportu i energii.
Często potrzebują oni pomocy w eliminacji
i zwalczaniu ubóstwa, powstałego w wyniku niekorzystnych warunków naturalnych
i konfliktów zbrojnych narażających na straty
ekosystem górski i jego zasoby.
l

XXCzyżby ten sojusz z sal konferencyjnych
rzeczywiście schodził już „pod strzechy”?
– To istotna okoliczność. Nie można
by przecież mówić o jakimkolwiek sukcesie
programu, gdyby nie aktywność wielu ludzi
przekonanych, że niebo nad Śląskiem może
i powinno być czystsze, i zaangażowanych
w to dzieło. Zatem oprócz samych pracowników Funduszu i rekomendowanych przez nas
doradców energetycznych w tym antysmogowym sojuszu uczestniczą najwyższej rangi gospodarze regionu, działacze, których obecność
jest fundamentalna, samorządy lokalne, ale też
liczna grupa znających się na rzeczy konsultantów, specjalistów z firm energetycznych,
lekarzy oraz dziennikarzy.

Kalendarz ekologiczny
10 grudnia –
Międzynarodowy
Dzień Praw Zwierząt
Międzynarodowy Dzień Praw Zwierząt
obchodzony jest corocznie od 1977 roku, kiedy
uchwalono Światową Deklarację Praw Zwierząt. Dokument ten stwierdza, że wszystkie
zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają
te same prawa do istnienia. Człowiek nie może

rościć sobie prawa do ich tępienia ani niehumanitarnego wyzyskiwania, ma natomiast
obowiązek wykorzystania całej swej wiedzy
dla dobra zwierząt. Każde dzikie zwierzę
ma prawo do życia na wolności w swym naturalnym otoczeniu oraz prawo do rozmnażania
się. Jeśli śmierć zwierzęcia jest konieczna, należy uśmiercić je szybko, nie narażając na ból
i trwogę.
Obchody Dnia nieprzypadkowo wyznaczono na 10 grudnia – jest to dzień ratyfikacji
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948

11 grudnia –
Międzynarodowy
Dzień Terenów Górskich

W 2002 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ
ustanowiło święto, nad którym patronat objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Insignia od nowa

Optycznie Insignia Grand Sport wydaje się dłuższy i szerszy, niż jest w rzeczywistości

Nowa Fiesta 2017

Opel Insignia doczekał się nowego wcielenia,
które jako Grand Sport zostanie zaprezentowane podczas salonu w Genewie. Samochód
opiera się na nowej architekturze, z rozstawem osi wydłużonym o 92 mm, co przekłada
się na znacznie przestronniejsze wnętrze.

może się pochwalić wyjątkowo intuicyjną obsługą, m.in. dzięki redukcji liczby przełączników na konsoli środkowej o niemal połowę.
W palecie dostępnych, najnowocześniejszych jednostek napędowych są m.in.
wielokrotnie nagradzany silnik benzynowy
1.0 EcoBoost o mocy 140 KM oraz pierwszy
w Fieście wysokiej mocy silnik wysokoprężny 1.5 TDCi rozwijający moc 120 KM. Przewidywany poziom emisji dwutlenku węgla
w modelu Fiesta zaczyna się od 82 g/km,
w czym silniki wspierane są przez zupełnie
nową skrzynię biegów o sześciu przełożeniach
i innowacyjnym systemie obniżania oporów
wewnętrznych i tarcia.

N owa F iesta
na czterdziestolecie
Pod koniec roku sypnęło nowościami.
Na razie to przeważnie zapowiedzi przyszłych
premier, ale dotyczą bardzo popularnych
modeli. Jednym z nich jest Fiesta, którą Ford
zaprezentował w czterech wyrazistych wariantach produkcyjnych. To stylowy Titanium,
inspirowany modelami Ford Performance,
Fiesta ST-Line, luksusowy Vignale oraz crossover Active – pierwszy z długiej linii modeli
Active, które w najbliższych latach opuszczać
będą fabryki Forda.
Wśród systemów wsparcia kierowcy dostępnych w nowej Fieście – wspieranych przez
technologie sensoryczne zdolne do monitorowania przedpola aż do 130 metrów przed
autem – są m.in. rozbudowany system wykrywania pieszych (Pedestrian Detection),
który po raz pierwszy pomaga w unikaniu
kolizji w nocy, a także po raz pierwszy system
aktywnego wspomagania parkowania Ford
Active Park Assist, który pozwala uniknąć
stłuczek podczas autonomicznego procesu
parkowania.
Fiesta jest też pierwszym samochodem
Forda, który może być wyposażony w wysokiej
klasy system nagłośnienia B&O PLAY Sound
System, po raz pierwszy jest tu też oferowany
otwierany szklany dach panoramiczny. Wyrafinowany system multimedialnej łączności
SYNC 3 obejmuje wolnostojący ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości o przekątnej do
8 cali, a przestronne i ergonomiczne wnętrze

N owa limuzyna
V olkswagena
Co prawda w szklanej manufakturze Volkswagena miejsce luksusowych Phaetonów mają
zająć auta elektryczne, ale jakąś luksusową limuzynę trzeba mieć. Najnowsze dzieło, Arteon
– następcę Passata CC – koncern pokaże już
wiosną w Genewie. Na razie mamy pierwszy
szkic samochodu. Wydaje się on jednak niezwykle podobny do prezentowanego już w Genewie
prototypu o nazwie Sport Coupe GTE, napędzanego hybrydowym silnikiem, łączącym jednostkę elektryczną z trzylitrowym silnikiem V6.
Prezentując Arteona, Volkswagen wprowadza nowy sposób prowadzenia linii nadwozia,
a jego przedniej części, charakterystycznej dla
marki, nadaje jeszcze większej wyrazistości,
koncentrując jej stylistykę wokół poziomych
linii. Poprzeczki w osłonie chłodnicy łączą się
tu z trójwymiarowymi reflektorami, a charakterystyczny wygląd całości podkreślają

dodatkowo diodowe elementy. Volkswagen
zapowiada, że nowa czterodrzwiowa limuzyna
będzie fascynować zarówno rewolucyjną stylistyką (pierwsza część nazwy ma nawiązywać
do art, czyli sztuki), jak i właściwościami praktycznymi. Nowy Arteon zostanie zaprezentowany publiczności po raz pierwszy podczas
salonu samochodowego w Genewie; do sprzedaży zostanie wprowadzony latem 2017 roku.

K lasyczny milioner
Ktoś jeszcze nie ma pomysłu na świąteczny
prezent? W galerii Tomini Classics w Dubaju
można obejrzeć i kupić świetnie zachowany egzemplarz Toyoty 2000GT z 1968 roku. Pomimo
zacnego wieku auto ma na liczniku tylko 11 651
kilometrów. Taki przebieg nie jest jednak rzadko spotykany wśród aut kolekcjonerskich. Cena
także jest kolekcjonerska – milion dolarów.
Model 2000GT został zaprezentowany
w 1965 roku. Dwudrzwiowe coupe o aluminiowej karoserii i nowoczesnej, aerodynamicznej
sylwetce wywołało sensację. 2000GT został
ogłoszony pierwszym japońskim supersamochodem, a zamożni Japończycy już wyciągali
portfele, choć do debiutu rynkowego pozostało jeszcze jednak dwa lata.
Sprzedaż rozpoczęła się w maju 1967 roku.
Ultralekkie nadwozie zaprojektował Satoru
Nozaki. Dwulitrowy silnik R6 DOHC o mocy
150 KM zapewniał osiągi na (ówczesnym)
światowym poziomie – samochód rozpędzał
się maksymalnie do 218 km/h, a do 100 km/h
potrzebował 8,6 sekund. Po raz pierwszy
na japońskim rynku pojawiło się wraz z nim
niezależne zawieszenie czterech kół i obręcze
ze stopu magnezu.
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Nowe proporcje nadwozia mają lepiej połączyć charaktery flagowej limuzyny i sportowego samochodu. Optycznie wydaje się
dłuższy i szerszy, niż jest w rzeczywistości,
ma smukłą i dynamiczną sylwetkę coupé,
a przy tym nie brakuje mu dostojności charakterystycznej dla pojazdów klasy wyższej.
We wnętrzu Insignia Grand Sport zwraca
uwagę oszczędną w detalach deską rozdzielczą, która otacza kierowcę. Pozycja fotela
obniżona o 3 centymetry zapewnia bardziej
intensywne i bezpośrednie wrażenia z jazdy.
Oprócz stylistyki bardziej dynamiczny
ma być także charakter samochodu. Zoptymalizowana konstrukcja nadwozia oraz zastosowanie lżejszych materiałów pozwoliły
zmniejszyć masę pojazdu aż o 175 kilogramów.
Inżynierowie Opla opracowali drugą generację
systemu LED IntelliLux przeznaczoną do Insigni. Reflektory w tym samochodzie reagują
szybciej, działają z większą precyzją i świecą
z większą mocą, a wiązka świateł drogowych
ma zasięg do 400 metrów. Asystent pasa ruchu
z funkcją automatycznej korekty toru jazdy,
nowy wyświetlacz Head-up oraz kamery obserwujące otoczenie pojazdu, zapewniające
widok 360°, wraz z funkcjami podnoszącymi
komfort, takimi jak unikatowe fotele premium
z atestem AGR, maty grzejne w przednich
i tylnych fotelach czy podgrzewana szyba

czołowa, dodatkowo zwiększają wygodę użytkowania nowej Insigni.

Prezentując Arteona, Volkswagen wprowadza nowy sposób prowadzenia linii nadwozia

Model 2000GT został zaprezentowany w 1965 roku
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Podróże marzeń

Porto to nie tylko wino
Portugalczycy mawiają, że gdy Lizbona się
bawi, Porto pracuje. Wystarczy jednak przespacerować się wybrzeżem Ribeira, żeby
zwątpić w prawdziwość tego twierdzenia.

W dawnej dzielnicy rybackiej, położonej
nad rzeką Douro, życie towarzyskie kwitnie od rana do nocy. Drugie pod względem
wielkości miasto Portugalii, Porto, kojarzy
się z zabytkową starówką, krętymi uliczkami
i kościołami ozdobionymi błękitnymi płytkami
azulejos. Jednak największą popularnością
wśród turystów cieszy się wino o tej samej
nazwie, którego można skosztować w jednej
z lokalnych wytwórni.
Pierwsze wzmianki o Porto pojawiły
się w V wieku. Nawiązywały do rzymskiej
osady, która powstała u ujścia rzeki Douro.
To właśnie od niej wzięła się nazwa miasta
i całej Portugalii. Ślady bogatej historii widać
tutaj na każdym kroku. Będące symbolem
Portugalii płytki azulejos sprawiają, że nawet
zwykły spacer po mieście przypomina podróż
w czasie. Można je znaleźć na ścianie kościoła
Karmelitów i wewnątrz dworca kolejowego
św. Benedykta. Wzniesiony w 1916 roku gmach
powstał w miejscu dawnego klasztoru benedyktynów. Na jego ścianach podziwiać można
wspaniałe mozaiki przedstawiające sceny z historii Portugalii. Zobaczymy na nich Henryka
Żeglarza podbijającego Ceutę, wejście króla
Jana I i Filipy Lancaster do Porto w 1387 roku
oraz bitwę pod Valdevez. A wszystko to na 550
metrach kwadratowych.

H arry P otter z księgarni

M ost nad rzeką D ouro
Trasa zwiedzania prowadzi w dół do położonego na przeciwległym brzegu Douro

miasteczka Villa Nova de Gaia. Ale żeby
się tam dostać, musimy przekroczyć most.
W Porto jest ich sześć, a najciekawszym z nich
jest most Ludwika I. Metalowa konstrukcja
spinająca oba brzegi Douro została oddana
do użytku w 1889 roku. Wygląd mostu może
kojarzyć się z wieżą Eiffla w Paryżu. I słusznie,
zaprojektował go bowiem uczeń Eiffla – Teofil Seyrig. Dolne piętro mostu przeznaczone
jest dla samochodów, górą zaś mkną tramwaje. W momencie powstania przęsło mostu
było najdłuższym tego typu rozwiązaniem
na świecie.
Po drugiej stronie rzeki, w Villa Nova de
Gaia, przycupnęły winnice, w których produkowane jest najlepsze wino Portugalii. Porto
rozsławili w Europie Brytyjczycy. Zastąpiło ono francuskie wina, których import był
utrudniony w trakcie wojen napoleońskich.
Nikogo więc nie dziwią angielsko brzmiące
nazwy producentów, takie jak Taylor’s czy
Graham’s. Swój niepowtarzalny smak porto zawdzięcza panującemu w dolinie Douro
mikroklimatowi. Zimy są tam łagodne, zaś
lata gorące. W takich warunkach owoce dojrzewają wyjątkowo słodkie, a mocy dodaje
im brandy, dolewana przed zakończeniem
fermentacji.

W ycieczka
z  Z orro
Wizyta w piwnicach, w których leżakuje
trunek, możliwa jest m.in. w winnicy Sandeman. Wycieczka pod opieką przewodnika,
przebranego w czarny kapelusz i pelerynę,
kończy się degustacją dwóch rodzajów porto
– ruby i tawny. Dumą Sandemana jest jednak
vintage, czyli wino produkowane wyłącznie
w najlepszych latach. Niektóre z roczników

dojrzewają w drewnianych beczkach aż 40 lat.
Nic dziwnego, że produkowany tutaj trunek
jest wizytówką Portugalii.

Informacje
praktyczne
Kiedy jechać: Do Porto najlepiej wybrać
się pomiędzy czerwcem a wrześniem. W pozostałych miesiącach pogoda bywa kapryśna
i trzeba być przygotowanym na częste opady
deszczu.
Język: Językiem urzędowym jest portugalski, ale można się porozumieć również
po angielsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,41 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia granicy wystarczy paszport lub dowód
osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Zjedz bacalhau, czyli tradycyjną potrawę
z solonego i suszonego dorsza. Portugalczycy
chlubią się, że potrafią ją przyrządzić na 365
sposobów – po jednym na każdy dzień roku.
Przejedź się zabytkowym tramwajem, kursującym do portowej dzielnicy Foz do Douro,
położonej nad ujściem rzeki do Atlantyku.
Przy ładnej pogodzie można wrócić nabrzeżem do centrum.
Usiądź w jednej z knajpek na wybrzeżu
Ribeira z widokiem na przepływające barki
i wytwórnie wina po drugiej stronie rzeki.
Choć znalezienie wolnego stolika często graniczy z cudem, wyjątkowa atmosfera sprawia,
że wszystko smakuje tu doskonale.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Spacerując Rua das Carmelitas, docieramy
do Livraria Lello & Irmão, jednej z najstarszych i najpiękniejszych księgarni w Europie.

Jej początki sięgają XIX wieku. Wśród innych
budynków wyróżnia ją bogato zdobiona fasada w stylu neogotyckim, ale prawdziwe
skarby kryją się w środku. Wnętrze wygląda
jak scenografia z filmów o Harrym Potterze.
Misternie rzeźbione ornamenty, drewniane
półki na książki i sufit ozdobiony kolorowym
witrażem przenoszą nas do świata baśni.
W centrum księgarni znajdują się charakterystyczne czerwone schody, które splatają
się ze sobą w kształt cyfry osiem. Magiczna
atmosfera zainspirowała m.in. J.K. Rowling –
autorka „Harry’ego Pottera” przez pewien czas
mieszkała w Porto, pracując jako nauczycielka
angielskiego.
Zachwycają kręte uliczki, które wiodą
raz w górę, raz w dół, aż do otoczonej przez
średniowieczne mury starówki, w całości
wpisanej na Listę UNESCO. Najlepszy widok
na zabytkową część miasta rozciąga się z wieży
gotyckiej katedry Sé.
Ta uznawana za jedną z najważniejszych
świątyń w Porto katedra była świadkiem
przełomowych wydarzeń w historii Portugalii. Właśnie tutaj król Jan I poślubił Filipę
Lancaster, tutaj także ochrzczono zrodzonego z ich związku Henryka Żeglarza. Warto
zwrócić uwagę na kaplicę Najświętszego Sakramentu w lewej nawie bocznej. Znajduje
się tam srebrny ołtarz, uważany za jeden
z najpiękniejszych przykładów portugalskiej
sztuki zdobniczej.
Duże wrażenie robią także krużganki,
ozdobione mozaikami z płytek azulejos, nawiązującymi do „Pieśni nad pieśniami”.

Błękitne płytki azulejos zdobią ścianę kościoła Karmelitów

Most Ludwika I spina przeciwległe brzegi Douro

Porto jest drugim pod względem wielkości miastem Portugalii

Degustacja porto w winnicy Sandeman kosztuje 6 euro
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska rodzina przed tymi świętami wyda
1211 złotych. To nieco więcej niż połowa tego,
co wydają Europejczycy. Na Starym Kontynencie najwięcej wydaje się na prezenty, a potem
na jedzenie. U nas odwrotnie. W Polsce w dużych miastach popularnością cieszą się ubrania
i sprzęt sportowy, w mniejszych ośrodkach
gadżety elektroniczne. Obok siebie żyje kilka
pokoleń konsumentów, dla których przeznaczone są zupełnie inne prezenty. Niektórzy
oczekują otrzymania gotówki. Coraz więcej
konsumentów korzysta ze sklepów internetowych – kupują w nich młodsi i w średnim
wieku. Osoby starsze wolą sklepy tradycyjne.
Kobiety pobierające świadczenie 500+
często rezygnują z pracy. Taki wniosek
płynie z analizy najnowszych oficjalnych statystyk. Od marca do września liczba biernych
zawodowo zwiększyła się o 150 tys. Osoby te
podały jako powód niepodejmowania pracy
„obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu”. Równocześnie wzrosła liczba
niepracujących zawodowo w wieku 25–44
lata, a jedyną grupą, w której spadła aktywność zawodowa, są kobiety. Zmiany te zachodzą w czasie dość dynamicznego spadku
bezrobocia.
Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku, po uwzględnieniu czynników
sezonowych, wyniosła 9,8 proc. – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie
10,0 proc. Przeciętna stopa bezrobocia w 28
krajach UE wyniosła 8,3 proc. Najwyższa była
w Hiszpanii: 19,2 proc., najniższa w Niemczech: 4,1 proc. W Polsce, według GUS,
we wrześniu 2016 roku wyniosła 8,3 proc.
Według Eurostatu Polska jest wśród pięciu
krajów Unii Europejskiej z najniższą stopą
bezrobocia. Razem z Holandią zajmujemy
czwarte miejsce, ze stopą bezrobocia na poziomie 5,7 proc. Rozbieżności w danych prezentowanych przez Eurostat i GUS biorą się
z różnych metodologii pomiaru.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Tradycje górnicze”.
Nagrodę wylosowała: Pani Patrycja Szafarczyk z Gliwic.

Piwo przez wieki

Piwoszowi pod choinkę
Wiele osób co roku drży na myśl o tym, jakie prezenty po wzejściu pierwszej gwiazdki
wyłonią się spod ozdobnego świątecznego
papieru. Kijki nordic walking dla domatora-zmarźlaka? Gryzący sweterek w jodełkę?
Czwarty kalendarz ścienny? A może ciepłe
skarpety – świąteczny przebój równie nieśmiertelny co piosenka „Last Christmas” zespołu Wham? Święty Mikołaj – jak wiadomo
– jest zapracowany, warto więc mu pomóc
i zasugerować w liście piwne upominki.

T rochę teorii
Osoby spragnione piwa i złaknione wiedzy
powinny umieścić na swojej liście życzeń książkę Tomasza Kopyry pt. „Piwo. Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby nie wyjść na głupka”. Autor
– znany popularyzator wiedzy o piwie, bloger,
jutuber, piwowar domowy i rzemieślniczy, sędzia konkursów browarniczych oraz współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów
Domowych – napisał swoją pierwszą książkę
dla początkujących piwoszy. Traktuje nie tylko
o samym piwie, ale też o jego historii i otoczce kulturowej. Czytelnicy dowiedzą się z jej
lektury, jakie są główne składniki piwa i jakim
procesom są poddawane w trakcie warzenia.
W dalszej części znajdują się praktyczne rady dla
konsumentów, np. jak czytać etykiety i czemu

wszystkie masowo produkowane piwa są podobne w smaku. Autor dużo miejsca poświęcił
na opisanie, czym różnią się od siebie główne
style piwa i jaka jest ich historia. W ostatnich
rozdziałach książki zachęca czytelnika do pobawienia się w piwowara domowego i przekonuje,
że nie taki diabeł straszny.
Całość napisana jest przystępnym językiem i okraszona wieloma ciekawostkami,
np. że drożdże mogą wnieść do piwa zapach
bananów, goździków lub końskiego siodła.
Kopyra walczy też z wieloma mitami pokutującymi wśród niedzielnych piwoszy, m.in.
że chmiel to najważniejszy składnik piwa albo
że za kiepski smak taniego piwa odpowiada
spirytus. Tę 270-stronicową książkę można potraktować jako kurs z piwoznawstwa
i wstęp do dalszych zaawansowanych studiów.
Niewykluczone, że autor już pracuje nad ich
programem, pisząc drugą książkę.

D la urody
Niebanalnym prezentem dla każdego
piwosza i piwoszki będą kosmetyki czeskiej
marki Saella. Wszystkie jej produkty – mydła w płynie, szampony do włosów, żele pod
prysznic – powstają na bazie czeskiego piwa,
wyciągu z drożdży piwowarskich i chmielu. Właściciele małej czeskiej manufaktury
w Brumovicach nawiązują do tradycji naszych

babć, które w latach 60. myły i płukały włosy
piwem. Działająca od 1999 roku Saella oferuje
pełen wachlarz kosmetyków do pielęgnacji
skóry i włosów, wytwarzanych ręcznie. Wykorzystuje w praktyce znane walory piwa,
czyli jego nasycenie witaminami z grupy B,
mikroelementami i minerałami. Te składniki wspomagają regenerację włosów i skóry,
a chmiel oczyszcza, koi i łagodzi skórę. Nie
zawierają syntetycznych barwników, parabenu i są hypoalergiczne. Na polskiej stronie
internetowej Saelli możemy zamówić próbne
zestawy startowe w granicach 50 złotych.

Polak na emeryturze pobiera przeciętnie
prawie 2,5 tys. złotych świadczenia. Polka – tylko 1,7 tys. złotych – wynika z danych
o rentach i emeryturach wypłacanych przez
ZUS, jakie opublikował GUS. Średnia emerytura w Polsce to 2,1 tys. złotych, ale połowa
emerytów dostaje nie więcej niż 1,8 tys złotych.
ZUS w ubiegłym roku wydał na emerytury
łącznie 126,5 mld złotych, o 4,5 proc. więcej
niż rok wcześniej.
Inaczej wyglądają średnie świadczenia wypłacane przez KRUS (emerytury dla rolników).
Wynoszą 1,2 tys. złotych. Ich koszt dla państwowej kasy to prawie 14 mld złotych.
D W U T Y G O D N I K

D la bliskich
W nowej kampanii reklamowej Heinekena słynny hiszpański aktor Benicio del Toro
na własnej skórze przekonuje się, że niełatwo
wyrażać entuzjazm po otrzymaniu nietrafionego prezentu. W końcu jednak znajduje idealny
świąteczny prezent. W okresie świątecznym nie
tylko on, ale też wszyscy konsumenci holenderskiego piwa mogą na stronie heineken.com.
pl złożyć życzenia świąteczne i noworoczne
przyjaciołom i członkom rodziny. Codziennie
do 100 szczęśliwych i pomysłowych nadawców
i niczego niespodziewających się adresatów
trafia zestaw piwa z dołączonymi oryginalnymi
życzeniami. Nikt nie uzna takiego prezentu
za nietrafiony.
MAREK KOWALIK
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Nikiszowiec
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Świąteczny Jarmark
na  N ikiszu
Trzeciego i czwartego grudnia na katowickim Nikiszowcu
odbyła się dziewiąta edycja jarmarku świątecznego, tradycyjnie organizowanego w weekend najbliższy Barbórce.
Jako że w tym roku górnicze święto wypadło w niedzielę,
oba wydarzenia się pokrywały. Organizatorem corocznego
jarmarku jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych,
które zaprosiło niemal 200 wystawców – rękodzielników.
Na wystawionych kramach i straganach sprzedawali ozdoby, zabawki, ceramikę, obrazy i ubrania. Oprócz stoisk handlowych przygotowano też liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, w tym obleganą karuzelę wiedeńską, a dla rodziców
bogatą ofertę gastronomiczną. Całość zwieńczyły występy
muzyczne wykonawców różnych gatunków.

Zgodnie z zamysłem organizatorów podczas Jarmarku
sprzedawano nietuzinkowe towary, w tym roku dominowały rękodzieło i sztuka użytkowa – m.in. malarstwo, rzeźba,
ceramika artystyczna, wyroby z drewna, ozdoby świąteczne,
krawiectwo artystyczne, biżuteria, pamiątki z Nikiszowca
i Górnego Śląska. Podobne kryterium zastosowano przy wyborze punktów gastronomicznych, w tym kawiarni i ciastkarni.
Lokalni restauratorzy kusili głodomorów grzanym winem
i piwem, wypiekami i świątecznymi przysmakami.
W sobotę najmłodsi uczestnicy Jarmarku z zaciekawieniem
obejrzeli przedstawienie „Pingwiny z Zimowej Krainy” wystawione na tymczasowej scenie teatralnej na placu Wyzwolenia.
Słuchaczom w każdym wieku muzyczną rozrywkę zapewniły
REKL A M A

Organizatorem corocznego jarmarku jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, które zaprosiło niemal 200 wystawców –
rękodzielników. Jarmark odwiedziło kilka tysięcy osób
Orkiestra Dęta Kopalni Wieczorek, dzieci ze szkół i przedszkoli, nigeryjski wokalista soulowy KC Nwokoye, zespół Fungus
Combo. Swoje najnowsze utwory zagrał także Jan Nowak,

młody i obiecujący reprezentant katowickiej sceny elektronicznej. Na placu Wyzwolenia przez cały weekend wirowała
też non stop oblegana przez dzieci karuzela wiedeńska. l

