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Nie wolno 
przeprowadzać 
bezdusznych 
eksperymentów 
na 26 tysiącach rodzin
Trzeba odsunąć na bok politycz-
ne emocje i zająć się firmą – 
pisze Jarosław Zagórowski.

strona 3

Alkohol w pracy 
to zbyt wielkie ryzyko
– Praca pod wpły-
wem alkoholu sta-
nowi wielkie zagro-
żenie. Pracodawcy 
coraz lepiej radzą 
sobie z tym pro-
blemem. Górnicy 
zdają sobie sprawę, 
że za alkohol mogą 
stracić pracę. Czy opłaca się pła-
cić karierą zawodową za setkę 
wódki wypitą przed wejściem 
do kopalni albo w czasie pracy? 
– pyta Mirosław Koziura, prezes 
Wyższego Urzędu Górniczego.

strona 4

Za nami 12 
trudnych miesięcy 
w górnictwie
W związku z zahamowaniem 
inwestycyjnym w górnictwie 
węgla kamiennego najważniejsza 
dla bezpieczeństwa pracy będzie 
postawa kierownictwa i dozoru 
zakładów górniczych.

strona 5

Ekologia to nie tylko 
hasło
WFOŚiGW.

strona 8

Dubaj – klejnot 
pustyni
Podróże marzeń.

strona 10

Kompania WęgloWa. Rząd przedstawił program restrukturyzacji

W regionie wrze
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Dokładnie po 11 miesiącach od ogłoszenia gwarancji zatrudnienia w Kompanii Węglowej rząd 
przedstawił program, który oznacza kres tej firmy w dotychczasowym kształcie. Załoga nie zgadza 

się na realizację tego programu. Czy jest alternatywa dla programu rządowego? Podobno tylko 
niekontrolowana upadłość. Trwają protesty. Przyłączają się do nich kopalnie z innych spółek. 

Przypomnijmy – 6 lutego 2014 roku administracja dostała gwarancje zatrudnienia na trzy lata. 
Pozostali pracownicy mają zagwarantowaną pracę do 2020 roku. W styczniu 2015 roku na koncie firmy 

jest tyle pieniędzy, że może wystarczy na co drugą wypłatę. 
Więcej na s. 6-7



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 6 – 3 1  S T Y C Z N I A  2 0 1 5

B E Z  F A J R A N T U

Odrzucamy plan 
rządu

W ystarczy przejechać koło którejkolwiek kopalni 
Kompanii Węglowej, żeby przekonać się, jak 

fatalna jest sytuacja w górnictwie. Zamykanie kopalń 
przedstawia się nam jako ratowanie miejsc pracy. Znalazły 
się pieniądze na likwidację górnictwa, a przez lata ich nie 
było na unowocześnianie branży. Dlatego nie rozumiem 
zdziwienia tych, którzy uważają, że reakcja górników 
jest zbyt radykalna i stanowcza. Oni bronią miejsc pracy. 
Kopalnie są dla nich i ich rodzin jedynym źródłem 
utrzymania. Z takiego założenia wyszło prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
które 14 stycznia poparło organizacje związkowe 
działające w górnictwie i ich postulaty.

G órnicy mają kontynuować prace w ramach 
Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu 

Protestacyjno-Strajkowego. Kierownictwo OPZZ będzie 
podejmować wszelkie niezbędne działania w zakresie 
sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu. 
Taka uchwała została przyjęta w obliczu narastających 
problemów w polskim górnictwie. Nasza centrala 
ogólnopolska wyraża poparcie dla postulatów organizacji 
związkowych działających w górnictwie. Ponadto uznając 
podjęte przez stronę rządową działania za szkodliwe dla 
pracowników, przemysłu wydobywczego i bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, w pełni solidaryzuje się 
z protestującymi pracownikami górnictwa.

O PZZ zdecydowanie odrzuca rządowy plan 
naprawczy dla Kompanii Węglowej SA, który de 

facto jest planem likwidacji nie tylko czterech kopalń, 
ale w zamyśle – likwidacji potencjału wydobywczego 
całej Kompanii. Realizacja tego planu niesie za sobą 
tragiczne skutki ekonomiczne i społeczne dla tysięcy 
rodzin, nie tylko związanych pracą z Kompanią Węglową. 
Związki zawodowe działające w KW SA rozumieją trudną 
sytuację finansową – wyraziły w lutym 2014 roku zgodę 
na wiele ustępstw płacowych. Raz zamkniętych kopalń 
nie da się już uruchomić, przynajmniej w dotychczasowej 
formie. Plan, zwany naprawczym, powstał bez konsultacji 
ze stroną społeczną, co dobitnie świadczy o lekceważeniu 
przez rząd partnerów społecznych i opinii publicznej, 
a przede wszystkim mieszkańców ziemi śląskiej.

O PZZ wielokrotnie w minionych latach zwracało 
uwagę rządzącym na popełniane błędy w stosunku 

do gospodarczej polityki wobec regionu. Obecne 
działania będą miały również wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne całego kraju. Nie można oceniać 
efektywności ekonomicznej polskiego górnictwa przez 
pryzmat wyników jednego roku. Górnictwo wpłaca 
do publicznego budżetu miliardowe kwoty. Ten ubytek 
odbije się niekorzystnie na finansach publicznych. Nie 
można zapomnieć, że jedna trzecia kosztów wydobycia 
węgla to koszty generowane przez państwo w postaci 
podatków i opłat. Uporządkowania wymaga system 
handlu węglem. Należy odpowiedzieć na pytanie, 
dlaczego cena detaliczna węgla jest dwa razy wyższa 
od tej, za jaką sprzedaje ją Kompania.

P olska energetyka miała się opierać na węglu 
kamiennym i pewnie będzie nadal, ale na tym 

z Federacji Rosyjskiej. To tam polski rząd będzie tworzył 
miejsca pracy. Działania takie stoją w jawnej sprzeczności 
z wielokrotnie deklarowaną przez polityków potrzebą 
budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. OPZZ 
wzywa rząd Ewy Kopacz do zaniechania likwidacji kopalń 
i powrotu do stołu rokowań. Do takiego stanowiska 
jakikolwiek komentarz jest niepotrzebny.  l

Czy rządzą nami piromani, którzy lubią wzniecać po-
żary tylko po to, aby je gasić? Chyba tak. Tylko w ten 
sposób można wytłumaczyć niechęć do załatwienia 
najpilniejszych spraw dla górnictwa przez siedem lat 
rządów tej koalicji. I proszę, żeby żaden z rządowych 
mądrali nie mówił, że pajacuję.

N ie pajacuję. Sprzeciwiam się utrzymywaniu 
miejsc pracy w zagranicznych kopalniach przez 
polskie społeczeństwo. Robimy to, importując 

corocznie miliony ton węgla. Po raz kolejny apeluję, 
żebyśmy zaczęli tworzyć politykę gospodarczą, a nie 
gasili pożary społeczne, kiedy one wybuchają. Gdy bę-
dziemy realizować sensowną politykę, unikniemy wo-
jen społecznych. Nie robimy tego jako państwo, dlatego 
mamy wojnę między górnikami a rządem. To bardzo 
zła informacja. Rząd chce, aby z mapy zniknęły cztery 
kopalnie Kompanii Węglowej. Niebiosa świadkiem, 
że można było tej wojny uniknąć. Wystarczyło, żeby 
właściciel zainteresował się swoją własnością.

Jednak wojna górników z rządem to nie najgorsza 
informacja, która zaczyna ten rok. Na górniczych ple-
cach chcą pojechać ci, którzy nie znają uczucia człowie-
ka, który czasem nawet kilometr pod ziemią tyra, aby 
on i jego rodzina mogli przeżyć. Janusz Palikot ogłosił, 
że chce kupić przeznaczone do zamknięcia kopalnie 
Kompanii Węglowej. Kilkanaście godzin wcześniej 
ogłosiła to spółka Universal Energy.

Palikot ma już swoje lata, a nie może wydorośleć. 
Myśli, że kopalnia to to samo co fabryka tanich win 
i wódki, na których dorobił się majątku? Spółka Uni-
versal Energy należy do Krzysztofa Domareckiego, 
bardzo bogatego biznesmena, który jest wyceniany 
na jakieś 460–500 mln złotych własnego majątku. 
Spółka, która chce kupić kopalnie, ma pół miliona 
złotych kapitału założycielskiego. Z takim potencja-
łem chce objąć czwartą część Kompanii Węglowej. 
Każdemu wolno marzyć.

Niestety te marzenia ogłaszane publicznie to wy-
śmiewanie się z górników. W kopalniach, które rząd 
chce zlikwidować, ludzie pracują z dziada pradziada. 
Życie zawodowe, społeczne, a nawet kulturalne toczy 
się wokół kopalń. Teraz tym społecznościom mówi się: 
zamykamy wasze serce, zamykamy waszą duszę. To tak, 
jakby ktoś zrzucił bombę atomową, która wszystko 
zamienia w zgliszcza. Czy to nie propagandowa za-
grywka z tymi dwoma inwestorami? Zapewne politycy 
chcą dać do zrozumienia: albo atom, albo Palikot lub 

Domarecki. Proszę o więcej delikatności i szacunku 
dla ludzi, którzy ciężko pracują, aby przeżyć, a nie 
po to, aby dostarczać uciechy bogatym obdarzonym 
wielką fantazją.

Szanowni urzędnicy państwowi, informuję, 
że decydujecie o dziesiątkach tysięcy osób. Górnicy 
oczekiwali, że rząd przedstawi program gwarantujący 
miejsca pracy, uzdrowienie branży i że wspólnie wy-
ślemy Europie jasny komunikat: będziemy wykorzy-
stywać nasz węgiel, ponieważ mamy do tego prawo. 
W zamian od negocjatorów wysłanych przez panią 
premier usłyszeli, że pajacują. Powiedział to młody 
człowiek, który na pewno przeczytał w swoim krótkim 
życiu więcej mądrych książek niż ja, dwa razy starszy 
od niego. Jednak różnica między mną a nim nie polega 
na lekturze. Ja żyję wśród ludzi i rozmawiam z nimi. 
On chce dopasować ludzi do tabelek. Nie dogadasz się 
z nami, rządzie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, jeżeli 
będziesz wysyłał takich negocjatorów. Nie rozwiążesz, 
rządzie, problemów górnictwa rękami skandalisty albo 
producenta silikonu i pianek montażowych.

Wzrusza mnie bezsilność śląskich posłów, którzy 
zawsze grzecznie głosowali tak, jak im kazały ich ugru-
powania polityczne. Nie przypominam sobie choćby 
jednej liczącej się inicjatywy poselskiej w sprawie gór-
nictwa. Winni są jednakowo wszyscy. Ich wina jest 
tym większa, że posłowie partii rządzącej siedzą teraz 
jak zające pod miedzą. Posłowie opozycji zapewnia-
ją, że jak obejmą władzę, to będą otwierać wszystkie 
kopalnie, które zamknie rząd. To szlachetna postawa. 
Ja mam tylko jedno pytanie: czy szanowni państwo 
wiecie, ile kosztuje uruchomienie jednej nieczynnej ko-
palni i danie w niej pracy niespełna 1000 osobom? Czy 
wiecie, ile czasu potrzeba na uruchomienie nieczynnej 
kopalni? A może wiecie, że nie każda zamknięta ko-
palnia da się ponownie uruchomić? W ciągu kilku dni 
namnożyło się polityków, którzy zapewniają, że będą 
walczyć o szczęście wszystkich Polaków górniczymi 
rękoma i do ostatniej kropli górniczego potu, a na-
wet krwi. Zanim któryś z tych „przyjaciół” górnictwa 
otworzy dziób, niech pokaże, co zrobił do tej pory, 
żeby górnictwo ratować.

Na koniec anegdota. Koledzy pytali mnie, jak zo-
stanie rozwiązany obecny konflikt. Powiedziałem, 
że rząd ogłosi, że doszło do nieporozumienia, bo rząd 
wcale nie chce zamykać kopalń. I rzeczywiście – tak 
powiedziała pani premier, ale na piśmie tego nie chce 
dać. Czy znów jakieś nieporozumienie? l

Pięścią w stół

Mamy wojnę

Gdy będziemy 
realizować 
sensowną 
politykę, 
unikniemy wojen 
społecznych. Nie 
robimy tego jako 
państwo, dlatego 
mamy wojnę 
między górnikami 
a rządem. 
Rząd chce, aby 
z mapy zniknęły 
cztery kopalnie 
Kompanii 
Węglowej.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwiązania 
problemów górnictwa nie mogą być tylko doraźnym 
gaszeniem pożaru. Dlatego chciałbym zapropono-
wać mechanizmy i rozwiązania, które zapobiegną 
powtórzeniu się sytuacji, z jaką mamy do czynienia 
przede wszystkim w Kompanii Węglowej, a nie daj 
Bóg wkrótce w KHW, a nawet w JSW. 

K ryzysy są zjawiskiem cyklicznym. Ten kiedyś 
minie, ale także kiedyś przyjdzie kolejny kryzys. 
Czy można stworzyć mechanizm zabezpiecza-

jący nową, zrestrukturyzowaną firmę górniczą, która 
powstanie w miejsce dotychczasowej KW, i pozostałe 
spółki przed marnowaniem czasu i pieniędzy w okresie 
koniunktury? Czy można w statucie firmy zawrzeć 
na przykład zapis zmuszający ją do odkładania części 
zysku w czasie koniunktury na czas dekoniunktury? 
Chodzi mi o coś w rodzaju progów ostrożnościowych. 
Wiem, że ograniczałoby to w pewien sposób zarzą-
dy, ale ograniczałoby także naciski na płace w czasie 

koniunktury. Jeżeli branża górnicza chce przetrwać, 
niestety musi być silna organizacyjnie i finansowo.

Nie czarujmy się, obecna restrukturyzacja 
to ucieczka spod topora. Uciec zapewne się uda. Ale 
czy uda się przeżyć? Politycy powinni w końcu prze-
stać wtrącać się w prace zarządów spółek węglowych. 
Mam do nich wielkie pretensje. Przypominam sobie 
ich ogólnikowe odpowiedzi na moje zapytania i inter-
pelacje. Teraz przyznają się do grzechu zaniechania. 
Co mi z tego, jak mój region płonie. Gospodarka głup-
cy, gospodarka jest najważniejsza. Dedykuję tę myśl 
wszystkim, którzy liczyli, że jakoś to będzie.

I jeszcze chciałbym wrócić do Katowickiego Hol-
dingu Węglowego. Prezes Zygmunt Łukaszczyk poin-
formował, że bez wdrożenia planu naprawczego firma 
utraci płynność finansową w kwietniu. Na wypłaty 
w lutym są pieniądze, na marzec pewnie się znajdą, ale 
w kwietniu może być dramat. Mam nadzieję, że załoga 
Holdingu zrozumie konieczność zmian. Cudownych 
recept nie ma. Sytuacja jest naprawdę poważna. l

Gospodarka 
głupcy, 
gospodarka jest 
najważniejsza.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Nie ma cudownych recept

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Chciałbym, aby nigdy nie nadszedł moment, 
w którym my, załoga Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, będziemy mogli na własnej skórze 
przekonać się, co jest silniejsze: prawne gwa-
rancje zatrudnienia czy ekonomia. 

Z dotychczasowego doświadczenia in-
nych zakładów pracy wynika, że ekonomia 
wygrywa z wszelkimi innymi gwarancjami. 
Dlatego nie potrafię zrozumieć, dlaczego 
wąska grupa liderów związkowych chce 
za wszelką cenę sprawdzić, czy ta zasada do-
tyczy także naszej firmy. To doświadczenie 
jest przeprowadzane na 26 tysiącach pracow-
ników, na 26 tysiącach górniczych rodzin. 
Panowie, kto dał wam prawo bezdusznych 
eksperymentów na taką skalę? Po co spraw-
dzać, czy jak nie będzie pieniędzy, zostaną 
miejsca pracy, deputaty węglowe dla emery-
tów, rencistów, a nawet dla górników? Do-
świadczenie życiowe każdego górnika pod-
powiada, że wtedy nie będzie firmy, wypłat 
i przyszłości dla naszego regionu.

Apeluję, aby wasza życiowa mądrość 
wzięła górę nad demagogią części liderów. 
Z wszystkich wyliczeń wynika, że rok 2015 
będzie ciężki dla JSW. W 2014 i 2015 roku 
zarząd zapraszał liderów związkowych do roz-
mów na temat rozwiązań służących przetrwa-
niu trudnych czasów. Niestety okazuje się, 
że ważniejsze są rozgrywki polityczne. Jestem 
przeciwny wikłaniu naszej załogi w konflikty, 
których nie wywołaliśmy. Zamiast tego propo-
nuję rozwiązywanie problemów zagrażających 
każdej rodzinie żyjącej dzięki miejscom pracy 
w JSW. Praca pod ziemią jest bardzo ciężka. 
Nie ma w niej nic z polityki.

W liście skierowanym do załogi JSW 
pisałem między innymi, że rok 2015 będzie 
pełen wyrzeczeń i być może konieczna będzie 

rezygnacja z pewnych świadczeń. Dopóki sy-
tuacja rynkowa się nie zmieni, te zapowie-
dzi niestety są rzeczywistością, po to, żeby 
utrzymać firmę, miejsca pracy i w minimal-
nym zakresie realizować proces inwestycyjny. 
Wszystkie plany na rok 2015 wiążą się z ogra-

niczeniem inwestycji i kosztów, potrzebna 
będzie duża determinacja, żeby je zrealizować. 
Jeszcze raz podkreślam, że plany te nie są wy-
mierzone w pracowników, lecz mają na celu 
utrzymanie miejsc pracy. Dlatego zdumiewa 
mnie postawa liderów związkowych, którzy 
publicznie odmawiają zaangażowania się 
w działania, od których zależy los nas wszyst-
kich. To nie jest czas na dziecinne zabawy 

Trzeba odsunąć na bok polityczne emocje i zająć się firmą – pisze Jarosław Zagórowski

Nie wolno przeprowadzać 
bezdusznych eksperymentów 

na 26 tysiącach rodzin

W 2014 i 2015 roku 
zarząd zapraszał liderów 
związkowych do rozmów 
na temat rozwiązań służących 
przetrwaniu trudnych 
czasów. Niestety okazuje się, 
że ważniejsze są rozgrywki 
polityczne. Jestem przeciwny 
wikłaniu naszej załogi 
w konflikty, których nie 
wywołaliśmy. Zamiast tego 
proponuję rozwiązywanie 
problemów zagrażających 
każdej rodzinie żyjącej dzięki 
miejscom pracy w JSW.

Praca pod ziemią jest bardzo ciężka. Nie ma w niej nic z polityki
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Tematy, o których zarząd JSW SA 
chciał rozmawiać z liderami związkowymi

Zarząd JSW przygotował pakiet rozwiązań ratujących finanse firmy. Obejmuje on m.in.:
• rozłożenie na raty płatności nagrody rocznej, tzw. 14. pensji, za rok 2014, uzależnienie 

wypłaty nagrody w kolejnych latach od wyniku finansowego firmy oraz obniżenie wymiaru 
deputatu węglowego,

• wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy kopalni przy równoczesnym pięciodnio-
wym tygodniu pracy pracownika,

• zaprzestanie wypłacania dodatku do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego za czas nie-
zdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

• wdrożenie w spółce powszechnie obowiązujących przepisów wyliczania wynagrodzenia 
za urlop, tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku,

• likwidację dopłaty do przewozów pracowniczych,
• zaprzestanie naliczania odpisu ZFŚS na emerytów i rencistów,
• stosowanie w latach 2015–2016 kodeksowych zasad przy wyliczaniu wynagrodzenia 

za prace w soboty, niedziele i święta oraz w nadgodzinach,
• utrzymanie stawek płac zasadniczych w 2015 roku na poziomie 2014 roku,
• zaproponowanie związkom zawodowym kroków mających na celu ograniczenie liczby 

pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.

kilku liderów związkowych, którym zarząd 
JSW odebrał fajne zabawki.

Jeśli naprawdę czujemy się odpowiedzialni 
za załogę, to emocje musimy odłożyć na bok. 
W branży górniczej jest dramatyczna sytuacja. 
Jesteśmy jedyną dużą spółką górniczą, która 
do tej pory radzi sobie z problemami finan-
sowymi. Wystarczy niespełna 100 dni, aby 
problemy załóg z innych firm stały się naszymi 

problemami. Trzeba odsunąć na bok politycz-
ne emocje i zająć się firmą. Odpowiedzialność 
za nią spoczywa nie tylko na zarządzie, ale też 
na stronie społecznej, która zgodnie z polskim 
systemem prawnym ma w firmie swoje prawa 
i obowiązki. Jeśli związkowcy nie wyrażą apro-
baty dla zmian, będą współodpowiedzialni 
za upadek wielu kopalń. 

JAROSŁAW ZAGÓROWSKI
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 XNowy GórNik: Praca pod wpływem alko-
holu jest dużym problemem w kopalniach?
Mirosław koziura: Dla 
Wyższego Urzędu Górni-
czego jest to potencjalne 
zagrożenie, które wpły-
wa na obniżenie poziomu 
bezpieczeństwa pracy. 
Jeżeli miałbym porów-
nywać obecną sytuację 
z tą sprzed 20 czy nawet 
30 lat, to uważam, że teraz problem zagrożenia 
spowodowany pracą pod wpływem alkoholu 
jest mniejszy. Czasy się zmieniły. Dam prosty 
przykład. Wtedy z okazji Barbórki górnicy 
dostawali przydział – ćwiartkę wódki i pół ki-
lograma kiełbasy. Myśli pan, że zostawiali ten 
przydział w łaźni? Nie. Zabierali pod ziemię. 
Moim zdaniem z tamtych czasów wziął się 
mit o niemal nadprzyrodzonych zagrożeniach 
w okresie barbórkowym. Wypadków było 
więcej, bo górnicy bardzo często spożywali 
przydział alkoholu pod ziemią. W tamtym 
czasie nie było systemu kontroli.

Teraz nastąpiła kolosalna zmiana. Mam 
na myśli pracodawców i pracowników. W ko-
palniach normą jest kontrola trzeźwości. Gór-
nicy dojeżdżają do pracy samochodami. Maleje 
przyzwolenie społeczne na nadużywanie alko-
holu. To wszystko powoduje, że mamy inną 
sytuację. Kiedyś nikogo nie dziwiło, że górnicy 
dojeżdżający do pracy tak zwanymi przewo-
zami pili alkohol w autobusie. Normalnym 
widokiem były popijawy po wyjeździe na po-
wierzchnię. W zasadzie tylko jeden rejon był 
zawsze szczególnie chroniony – stanowiska 
pracy pod ziemią, bezpośrednio przy wydo-
byciu. Przodowi i sztygarzy nie dopuszczali 
do pracy górników, którzy byli nietrzeźwi.

 X Czy Wyższy Urząd Górniczy ma wpływ 
na ograniczenie zagrożenia wynikającego 
z pracy pod wpływem alkoholu?

– Nie mamy prawa do bezpośredniej 
kontroli stanu trzeźwości pracowników. Nie 
mamy nawet odpowiedniego sprzętu, aby takie 
kontrole przeprowadzać. To należy do kompe-
tencji pracodawcy. W kopalniach obowiązują 
regulaminy pracy i zgodnie z nimi odbywa 
się między innymi kontrola trzeźwości pra-
cowników. Są oni kontrolowani przy wejściu 
do kopalni, przed zjazdem, na stanowiskach 

pracy, a nawet przed wyjściem z pracy. Szcze-
gółowe rozwiązania wprowadza pracodaw-
ca, a nie WUG. My je jedynie inspirujemy 
i sprawdzamy, jak są przestrzegane zasady 
określone w regulaminach.

 X Jednak Wyższy Urząd Górniczy może su-
gerować pewne działania.

– Oczywiście. Możemy sprawdzać, czy 
w zakładzie są wprowadzone i przestrzega-
ne procedury. Inspektorzy WUG mogą także 
uczestniczyć w kontrolach prowadzonych przez 
służby BHP w kopalniach. Nie kontrolują oni 
pracowników. Są obserwatorami. Jeżeli docho-
dzi do wypadku, zgodnie z procedurami WUG 
i ustalonymi przez pracodawców jest kontro-
lowany stan trzeźwości pracownika. Możemy 
także zalecić kontrolę trzeźwości po uzyskaniu 
informacji telefonicznej o tym, że w jakiejś ko-
palni są pracownicy pod wpływem alkoholu.

 X Często docierają do WUG informacje 
o tym, że w kopalni pracują nietrzeźwi 
górnicy?

– To naprawdę sporadyczne przypadki. 
Częściej są to informacje o sytuacjach z po-
przedniego dnia czy sprzed kilku dni. Infor-
macja w stylu „u sztygarów w oddziale x się 
pije” nie jest miarodajna. Oczywiście zawsze 
zawiadamiamy pracodawcę o podejrzeniach 
i o tym, że do WUG wpłynęła taka informacja. 
Jednak nie możemy podejmować konkretnych 
działań, bo jest już na to za późno. Prewencja 
i monitoring należą do kierownictwa zakładu.

 X A czy informacja „pracuje z nami pijany 
kombajnista, przyjeżdżajcie, sprawdźcie” 
jest miarodajna?

– Dostajemy także konkretne informacje. 
Wtedy kontaktujemy się z kierownikiem ruchu 
zakładu. Jedziemy na kontrolę i kopalniane 
służby BHP sprawdzają pracownika. Górnik 
pod wpływem alkoholu stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego oraz 
innych pracowników.

 X Pamięta pan jakiś spektakularny przy-
kład informacji, po której okazało się, 
że w sposób rażący zostały naruszone za-
sady bezpieczeństwa?

– W ubiegłym roku dotarł do nas 
SMS o tym, że pracownicy pełniący służbę 

dyspozytorską ruchu w kopalni Wujek są pod 
wpływem alkoholu. Nasz inspektor wziął udział 
w kontroli przeprowadzonej przez służby pra-
codawcy. Na sześciu przebadanych pracowni-
ków pięciu miało od 0,34 do 1,4 promila alko-
holu. Nakazaliśmy wstrzymanie ruchu zakładu 
górniczego do czasu, aż kierownictwo kopalni 
skompletowało nowy skład służby dyspozytor-
skiej. Musieliśmy wydać taką decyzję, ponieważ 
kopalnia bez „sprawnych” dyspozytorów nie 
może funkcjonować. Po tym zdarzeniu pięć 
osób zostało zwolnionych dyscyplinarnie. 
To najjaskrawszy przypadek pracy pod wpły-
wem alkoholu w ciągu minionych kilku lat.

 X Są kopalnie, w których pracodawca wy-
maga, aby zawartość alkoholu w wydycha-
nym powietrzu wynosiła zero. W innych 
kopalniach obowiązują zasady z Kodeksu 
drogowego. Skąd takie rozbieżności?

– Pracodawca ma prawo ustalić ostrzejsze 
normy bezpieczeństwa, niż wynika to z ogól-
nych przepisów i ogólnie przyjętych norm. 
Proszę pamiętać, że warunki pracy pod ziemią 
są wyjątkowo trudne. Wysoka temperatura, 
wilgotność, zapylenie i nagromadzenie maszyn 
na stosunkowo niewielkich powierzchniach 
powodują, że górnik może zupełnie inaczej 
reagować niż kierowca na drodze. Chciałbym 
posłużyć się własnym doświadczeniem. Jestem 
szachistą. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli 
w trakcie rozgrywania partii szachów na in-
ternetowym portalu szachowym wypiję piwo, 
to zaczynam mieć trudności z pokonaniem 
nawet obiektywnie słabszego przeciwnika.

 XW kopalniach JSW SA i KHW SA oprócz 
systemu kar jest system wsparcia dla osób 
uzależnionych od alkoholu. Najczęściej 
są to nieformalne zasady, które mają skło-
nić te osoby do leczenia odwykowego. Pana 
zdaniem to dobry zwyczaj?

– Każda pomoc dla osób uzależnionych 
jest dobra. Wyższy Urząd Górniczy nie może 
nakazać pracodawcy, aby tworzył jakieś for-
malne zasady takiej pomocy. Jeżeli pracownicy 
chcą korzystać z możliwości leczenia, a pra-
codawca im w tym pomaga, to mogę tylko 
pochwalić takie działania. Pomoc osobom 
uzależnionym nie jest sprzeczna z podstawo-
wą zasadą – pracownik na stanowisku pracy 
musi być trzeźwy.

 X Sądzi pan, że można wyeliminować za-
grożenie związane z pracą pod wpływem 
alkoholu?

– Przykład kierowców jeżdżących pod 
wpływem alkoholu świadczy, że nie można 
liczyć na stuprocentowy sukces. Kontrola 
stanu trzeźwości jest jedynym sposobem, aby 
zminimalizować to ryzyko. Czy można sobie 
wyobrazić, że wszyscy będą skontrolowani? 
To niewykonalne. Dlatego apeluję do gór-
ników, aby policzyli, ile może ich kosztować 
setka wódki wypita tuż przed pracą albo 
w pracy. Koszty są wielkie, łącznie z utratą 
pracy. Olbrzymie konsekwencje mogą po-
nieść osoby, które uległy wypadkowi, a były 
pod wpływem alkoholu. Nadzór górniczy 
i pracodawcy zawsze starają się ustalić przy-
czyny wypadku. Dlatego powszechne jest 
badanie trzeźwości osoby, która została po-
szkodowana. Jeżeli okaże się, że pracownik 
był nietrzeźwy, nie tylko traci prawo do od-
szkodowania, ale jest także zwalniany z pracy. 
Jeszcze 10 lat temu decyzje o badaniu stanu 
trzeźwości pracownika, który ucierpiał w wy-
padku, podejmował nadzór górniczy. Teraz 
takie decyzje podejmują pracodawcy. Już 
nikogo to nie dziwi i nie zaskakuje.

 XW wielu kopalniach słyszałem, że alko-
hol już nie jest największym problemem. 
Są nim narkotyki i dopalacze. Bez trudu 
można wykryć osoby pijane. Pracownicy 
pod wpływem narkotyków muszą być pod-
dani bardziej skomplikowanym i droższym 
badaniom, aby im cokolwiek udowodnić.

– Uważam, że praca pod wpływem alko-
holu czy narkotyków nie jest jakąś górniczą 
specyfiką. Są to zjawiska ogólnospołeczne. Ko-
palnie są przygotowane do kontroli osób, któ-
rych zachowanie wskazuje na to, że mogą być 
pod wpływem narkotyków. Wiem, że w 2013 
roku w jednej z kopalń kierownictwo inter-
weniowało, ponieważ była próba rozprowa-
dzania narkotyków. W KGHM stwierdzono 
do tej pory jeden przypadek pracownika pod 
wpływem tak zwanych dopalaczy. Na razie 
są to dla nas przypadki incydentalne, jednak 
zdajemy sobie sprawę z rosnącego zagroże-
nia. Najważniejsze, że pracodawcy wiedzą 
o tym zagrożeniu oraz chcą i starają się mu 
przeciwdziałać.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

– Praca pod wpływem alkoholu stanowi wielkie zagrożenie. Pracodawcy coraz lepiej radzą 
sobie z tym problemem. Górnicy zdają sobie sprawę, że za alkohol mogą stracić pracę. Czy 
opłaca się płacić karierą zawodową za setkę wódki wypitą przed wejściem do kopalni albo 

w czasie pracy? – pyta Mirosław Koziura, prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Alkohol w pracy 
to zbyt wielkie ryzyko

Bogdanka zanotowała w IV kwartale 2014 
roku produkcję węgla handlowego na re-
kordowo wysokim w swojej historii pozio-
mie 2,56 mln ton. To o 21,3 proc. więcej niż 
w tym samym okresie rok wcześniej (2,11 
mln ton) oraz o 7,6 proc. więcej od osią-
gniętego w III kwartale tego roku (2,38 mln 
ton). Narastająco w całym 2014 roku spółka 

wydobyła 9,19 mln ton węgla handlowego, 
co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu 
do tego samego okresu rok wcześniej, kiedy 
to produkcja węgla handlowego sięgnęła 
8,35 mln ton.

– Wydobycie osiągnięte w IV kwartale 
2014 roku było rekordowe w historii Bogdanki 

i przełożyło się na 10-proc. wzrost produk-
cji węgla handlowego w ujęciu rok do roku. 
W osiągnięciu wysokiego poziomu produkcji 
pomogło uruchomienie Zakładu Przeróbki 
Mechanicznej Węgla, które było jednym 
z ostatnich etapów wdrażania naszego obec-
nego programu inwestycyjnego – w nowym 
zakładzie począwszy od września 2014 roku 

wyprodukowaliśmy już ok. 1 mln ton węgla 
netto. Do wzrostu produkcji węgla handlowe-
go przyczyniły się także dobre warunki geo-
logiczne w ścianie 3/VI/385, które przełożyły 
się na poprawę uzysku węgla w grudniu 2014 
roku – powiedział Zbigniew Stopa, prezes 
zarządu LW Bogdanka SA.

l

Rekordowe wydobycie LW Bogdanka SA w IV kwartale 

Wydobycie w całym 2014 roku na poziomie blisko 9,2 mln ton
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Niestety w 2014 roku w porównaniu do po-
przednich lat pogorszyły się wskaźniki naj-
tragiczniejszej w skutkach wypadkowości. 
Wypadków śmiertelnych w całym polskim 
górnictwie było w ub.r. 29, czyli o osiem 
więcej niż w 2013 roku, w tym w górnictwie 
węgla kamiennego 20, o sześć więcej niż 
w poprzednim roku. Wzrosła także liczba wy-
padków ciężkich, których w ub.r. w całym gór-
nictwie odnotowano 28 (w 2013 roku – 16), 
w tym 21 w górnictwie węgla kamiennego 
(w 2013 roku – 7). Optymistyczne wskaźniki 
dotyczą jedynie wypadkowości ogółem, która 
za 11 miesięcy ub.r. jest o 10,6 proc. mniejsza 
niż w analogicznym okresie 2013 roku, w gór-
nictwie węgla kamiennego zmalała o 6,4 proc. 
w porównaniu do 2013 roku.

– Każdy wypadek śmiertelny i ciężki jest 
bolesną lekcją, z której wszyscy decydenci gór-
niczy powinni wyciągać wnioski na przyszłość 
w kontekście przeciwdziałania podobnym 
zdarzeniom w kopalniach. Patrząc na arsenał 
środków prewencyjnych, którymi dysponuje 
nadzór górniczy, ustalamy priorytety naszej 
działalności w nadchodzących miesiącach. 

2015 rok niesie nowe zagrożenia dla bezpie-
czeństwa pracy w kopalniach, co wynika z ogra-
niczenia inwestycji w zakładach górniczych 
oraz wzrostu niepokojów dotyczących stabilno-
ści zatrudnienia załóg górniczych. W planach 
restrukturyzacyjnych na pierwszym miejscu 

wymienia się rentowność kopalń. Wskaźniki 
ekonomiczne nie będą realne, jeżeli w kalku-
lacjach finansowych na pierwszym miejscu nie 
zostanie postawione życie i zdrowie górników. 
Jestem przekonany, że bezpieczeństwo pracy 
będzie decydujące w przetrwaniu każdego 
zakładu wydobywczego na mapie górniczej 
Polski. Nie jest możliwy powrót do sytuacji 
z odległej przeszłości – do wydobywania wę-
gla bez względu na koszty społeczne – mówi 
Mirosław Koziura, prezes WUG.

Kontroli prowadzonych przez nadzór gór-
niczy w 2015 roku nie będzie więcej niż w mi-
nionych latach. Nie ma planów dotyczących 
ilości nakładanych kar na pracowników kopalń 
za nieprzestrzeganie przepisów górniczych ani 
limitów zatrzymywanych robót.

– W priorytetach w 2015 roku wyznaczy-
liśmy sobie ukierunkowanie kontroli na zwal-
czanie konkretnych zagrożeń występujących 
w górnictwie. Nie będzie ich zatem ilościowo 
więcej, ale będą bardziej kompleksowe. Poten-
cjalnie do najniebezpieczniejszych zdarzeń dla 
załóg górniczych należą opady skał ze stropów 
i ociosów oraz niedostosowana do konkretnej 
sytuacji profilaktyka metanowa. Dlatego już 
w styczniu w ramach cyklu dobrych prak-
tyk przeprowadzimy seminarium, a drugie 
przygotujemy merytorycznie, dla grup spe-
cjalistów wytypowanych z kopalń węgla ka-
miennego, odpowiedzialnych za zwalczanie 
tych dwóch zagrożeń. Będziemy podczas nich 

promowali m.in.: kotwienie stropów w ko-
palniach węgla kamiennego jako dodatkową 
metodę obok tradycyjnej obudowy podporo-
wej, zabezpieczenia górników przed opadem 
skał oraz jedną z podstawowych profilaktyk 
zwalczania zagrożenia metanowego, jaką jest 
odmetanowanie – zapewnia prezes WUG.

Podobnie jak w minionych latach dyrekto-
rzy okręgowych urzędów górniczych wyzna-
czać będą w kopalniach rejony szczególnego 
nadzoru. Oprócz częstszych kontroli niż w in-
nych wyrobiskach roboty planowane w takich 
rejonach będą kierowane do oceny komisji 
eksperckich powołanych przez prezesa WUG.

– Nie jest to obligatoryjne zalecenie, ale 
zależy nam na tym, żeby dyrektorzy OUG czę-
ściej niż w minionych latach korzystali z opinii 
komisji, mogących badać prawidłowość roz-
wiązań stosowanych lub przewidzianych przez 
przedsiębiorcę do stosowania w ruchu zakła-
dów górniczych. Być może eksperci wskażą za-
lecenia dla konkretnego zakładu, które warto 
wdrożyć dla poprawy bezpieczeństwa pracy 
załogi lub bezpieczeństwa publicznego. Nie 
można wykluczyć, że w bieżących analizach 
pracy kopalni niektóre kwestie umykają lub nie 
są stawiane w odpowiednio szerokim rozpo-
znaniu przyczynowo-skutkowym – wyjaśnia 
Mirosław Koziura.

Wśród priorytetów kontrolnych nad-
zoru górniczego w 2015 roku uwzględnio-
no także kopalniany transport, a zwłaszcza 

funkcjonowanie przenośników taśmowych. 
W 2014 roku aż sześć osób poniosło śmierć 
w wypadkach związanych z tymi urządzenia-
mi. Prezes WUG apeluje do przedsiębiorców 
górniczych o przystosowanie przenośników 
taśmowych do jazdy ludzi.

– Zadania, które stawiamy pracownikom 
okręgowych urzędów górniczych, będą obu-
dowane szerokim wachlarzem działań szkole-
niowo-prewencyjnych, adresowanych do gór-
niczych załóg. W związku z zahamowaniem 
inwestycyjnym w górnictwie węgla kamienne-
go najważniejsza dla bezpieczeństwa pracy bę-
dzie postawa kierownictwa i dozoru zakładów 
górniczych, czyli kilku tysięcy ludzi, którzy 
na co dzień egzekwują od swoich podwład-
nych przestrzeganie przepisów i zasad BHP. 
Tak to już jest, że w sytuacjach wzmożonego 
niepokoju wśród załóg górniczych, restruktu-
ryzacji, zmian organizacyjnych i kadrowych 
rośnie znaczenie dyscypliny pracowniczej. Pod 
ziemią za każdy pojedynczy błąd człowieka 
może życiem zapłacić wielu ludzi. Dlatego 
zwracam uwagę przodowym, sztygarom i kie-
rownictwu kopalń, że to od nich zależy, jak 
kończą się kolejne szychty. Nie ma obecnie 
presji planów wydobycia. Dla kierownictwa 
kopalń podziemnych najważniejszym pyta-
niem każdego dnia powinno być: czy wszyscy 
wyjechali cali i zdrowi na powierzchnię? – 
podkreśla Mirosław Koziura.

MAT. PRAS. WUG

W związku z zahamowaniem inwestycyjnym w górnictwie węgla kamiennego najważniejsza dla bezpieczeństwa pracy 
będzie postawa kierownictwa i dozoru zakładów górniczych

Za nami 12 trudnych miesięcy w górnictwie

Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie: czy rząd chce zlikwidować czte-
ry kopalnie czy je zrestrukturyzować? Premier 
Ewa Kopacz twierdzi, że przekazanie kopalń 
do SRK nie oznacza ich likwidacji. Załogi gór-
nicze i związkowcy są przekonani, że kopalnie 
będą zlikwidowane. Zanim ten spór został 
rozstrzygnięty, prywatny inwestor powie-
dział: chcę kupić trzy kopalnie.

– Nie ma w tej informacji żadnej propa-
gandy ani chęci zaistnienia w mediach. Bodaj-
że 19 listopada złożyliśmy na ręce ówczesnego 
prezesa zarządu KW Mirosława Tarasa ofertę 
zakupu kopalni Sośnica-Makoszowy – mówi 
Waldemar Mróz, prezes spółki Universal 
Energy. – Miesiąc wcześniej proponowaliśmy 
zarządowi KHW sprzedaż kopalń Wieczo-
rek i Wujek. Kategorycznie dementuję plotki 
o tym, że ta oferta miała „przykryć medialnie” 
konflikt na linii związki–rząd. Kiedy podano, 
że rządowy program dla Kompanii zakłada li-
kwidację czterech kopalń, to złożyliśmy ofertę 
kupna trzech z nich. Jeżeli rozmowy z wła-
ścicielem kopalń (przedstawicielami skarbu) 
będą bardziej zaawansowane, możemy dys-
kutować o zakupie kopalni Pokój, która też 
ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
– dodaje Mróz.

Kiedy pojawiła się informacja o ofercie 
Universal Energy, w kopalniach KW trwały 
protesty górników, którzy nie zgadzają się 
z programem rządowym. Czy gdyby doszło 
do transakcji, spółka potrafiłaby uspokoić 

nastroje? – Proces wycen, kompletowania 
dokumentacji i negocjacje cenowe potrwają 
kilka miesięcy. W tym czasie obecny konflikt 
wygaśnie. Ja tylko mogę zapewnić, że mam 
doświadczenie w negocjacjach ze związkami 

zawodowymi i potrafię szukać kompromisu 
– mówi prezes Mróz.

– Czy chcecie kupić kopalnie, żeby je od-
sprzedać z zyskiem? – zapytałem prezesa.

– Chcemy wydobywać energię zgroma-
dzoną w węglu i zarabiać na tym. Kopalnie 
po restrukturyzacji będą dochodowe. Wie-
my, co należy zrobić, aby działały i dawały 
ludziom pracę. Na przykład obiecującym ryn-
kiem jest rynek węgla konfekcjonowanego. 
Polskie kopalnie mogą być jego producentem 
i dostarczać go do wszystkich krajów Europy 
– powiedział prezes.

Waldemar Mróz ma 30-letnie doświad-
czenie w branży. Był m.in. wieloletnim wi-
ceprezesem do spraw pracowniczych Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. Wiele czasu 
i energii poświęcał na propagowanie nowo-
czesnych technologii wykorzystania węgla.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 `Universal Energy Sp. z o.o. ma siedzibę 
w Mysłowicach. Spółka została zarejestrowana 
wiosną 2014 roku. Firma działa w sektorach 
energetycznym i górniczym. Należy do Krzysztofa 
Domareckiego, który jest twórcą i głównym 
akcjonariuszem giełdowej spółki Selena, 
zajmującej się produkcją i eksportem artykułów 
chemii budowlanej.

W połowie października spółka Universal Energy złożyła Katowickiemu Holdingowi Węglowemu ofertę kupna kopalń 
Wieczorek i Wujek. Nie dostała odpowiedzi. Miesiąc później zaproponowała Kompanii Węglowej kupno kopalni Sośnica- 

-Makoszowy. Teraz chce kupić także Brzeszcze i Bobrek-Centrum. To trzy z czterech kopalń, które mają trafić do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń i według wstępnych planów miałyby być likwidowane. Oferta Universal Energy stała się 

sensacją medialną 12 stycznia w czasie rozmów premier Ewy Kopacz z liderami związkowymi

Sprzedadzą zamiast likwidować?

– Te protesty kiedyś skończą się, a my chcemy ratować miejsca pracy. Mogę zapewnić, że mam 
doświadczenie w negocjacjach ze związkami zawodowymi i potrafię szukać kompromisu – mówi 
Waldemar Mróz,  prezes Universal Energy Sp. z o.o.
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Górnicze związki zawodowe mają poparcie 
ogólnopolskich central związkowych. Lide-
rzy planują zorganizować wielką akcję prote-
stacyjną na Śląsku przeciwko polityce rządu. 
Na razie nikt nie wspomina o proteście ogól-
nopolskim. Akcję sprzeciwu wobec planów 
rządu rozpoczęli górnicy kopalń, które mają 
trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i któ-
re według wcześniejszych informacji miały zo-
stać zlikwidowane. Teraz rząd tłumaczy, że li-
kwidacja tych kopalń nie jest przesądzona.

Lekarstwo czy zapaść?

Kompania Węglowa przestanie być naj-
większą firmą górniczą w Europie. Cztery 
kopalnie przynoszące największe straty będą 
przeniesione do Spółki Restrukturyzacji 

Kopalń. Są to kopalnie Sośnica-Makoszowy, 
Brzeszcze, Bobrek-Centrum i Pokój. 80 proc. 
strat Kompanii Węglowej powstało właśnie 
w nich. Firma ma 4,2 mld złotych długów 
i 1,18 mld złotych strat po 11 miesiącach 2014 
roku. Na spłatę bieżących zobowiązań brakuje 
około 500 mln złotych. Jeżeli plan rządu nie 
będzie realizowany, wkrótce będzie brakować 
1 mld złotych. Firmie grozi upadłość. Zgodnie 
z planem rządowym cztery kopalnie z daw-
nej Rybnickiej Spółki Węglowej: Chwałowice, 
Jankowice, Marcel i Rydułtowy-Anna znajdą 
się w spółce utworzonej przez państwowy 
Węglokoks. Za jakiś czas trafi do niej reszta 
kopalń oprócz Piekar, które ma kupić Wę-
glokoks. Ma on zrestrukturyzować te kopal-
nie i znaleźć inwestora. Premier Ewa Kopacz 
i Wojciech Kowalczyk, wiceminister gospo-
darki odpowiedzialny za górnictwo, chcieliby, 
żeby inwestorami były koncerny energetyczne. 
Nie wiadomo, czy grupy energetyczne dadzą 
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KonfliKt górniKów z rządem. Kiedy zamykaliśmy 
ten numer Nowego Górnika, według oficjalnych danych 
w kopalniach pod ziemią protestowało około 1200 osób, 

a na powierzchni przynajmniej 100 osób. W kopalni Sośnica-
-Makoszowy pięć osób prowadziło protest głodowy. W środę 
wieczorem w Bytomiu i w Rudzie Śląskiej odbyły się wielkie 

manifestacje. Górnicy, rodziny górnicze i mieszkańcy tych miast 
protestowali przeciwko rządowym planom restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej, które ich zdaniem oznaczają likwidację 
czterech kopalń, utratę miejsc pracy, w konsekwencji wielkie 

bezrobocie i upadek miejscowości, które żyły z górnictwa. Protesty 
były we wszystkich kopalniach Kompanii Węglowej. Trwały 

przygotowania do protestów w Katowickim Holdingu Węglowym 
i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W KHW górników wzburzyła 

informacja o tym, że rozważa się wstrzymanie wydobycia 
w ruchu Boże Dary kopalni Murcki-Staszic. Liderzy związkowi 

w JSW chcieli organizować protest solidarnościowy z górnikami 
Kompanii Węglowej.

W Bytomiu przeciwko rządowym planom restrukturyzacji KW protestowało kilka tysięcy osób

Protesty w kopalniach,

się przekonać do udziału w restrukturyzacji 
górnictwa.

Plan rządu przewiduje tzw. pakiet osło-
nowy dla pracowników wygaszanych kopalni. 
Około 6 tys. górników ma zostać przeniesio-
nych do kopalń w spółce powstałej pod szyl-
dem Węglokoksu. Pozostałym pracownikom 
zatrudnionym pod ziemią (około 2,1 tys. osób) 
rząd oferuje czteroletni urlop górniczy w za-
mian za 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia 
(dla osób, które mają cztery i mniej lat do eme-
rytury) lub jednorazową odprawę pieniężną 
(dla osób, które mają więcej niż cztery lata 
do emerytury). Odprawa będzie równowar-
tością 24-miesięcznego wynagrodzenia.

Pracownicy przeróbki mechanicznej węgla 
(ok. 1,1 tys. osób) będą mogli skorzystać z od-
praw w wysokości 10-miesięcznego wynagro-
dzenia. Pozostali pracownicy naziemni, głównie 
administracja (ok. 1,6 tys. osób), mogą skorzy-
stać z odpraw w wysokości 3,6-miesięcznego 

wynagrodzenia. Rząd uważa, że ten plan to le-
karstwo. Związkowcy są przekonani, że to po-
czątek totalnej zapaści. Koszt programu w la-
tach 2015–2016 będzie wynosił ok. 2,3 mld 
złotych, z czego 1,4 mld w 2015 roku, a 0,9 
mld w 2016 roku i będzie finansowany głów-
nie z dotacji budżetowych, środków własnych 
SRK oraz ze środków pozyskanych z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
Według rządu utrzymywanie obecnej sytuacji 
do 2020 roku oznaczałoby straty rzędu 10–25 
mld złotych w zależności od cen węgla.

samorządy i górnicy 
są przeciwko

Rządowe plany krytykują samorządow-
cy. W Rudzie Śląskiej radni podjęli specjalną 
uchwałę, w której wskazali, że są to decyzje, 
których „nieodwracalne gospodarcze i spo-
łeczne skutki pogrążą w ubóstwie tysiące 
śląskich rodzin”.
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wyścig z czasem w Sejmie

Rozmowy z premier Ewą Kopacz nie zakończyły się porozumieniem

W kopalniach, które mają przejść do SRK, górnicy protestowali pod ziemią
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W Bytomiu przeciwko rządowym planom restrukturyzacji KW protestowało kilka tysięcy osób

Największy opór stawiają związki zawodo-
we. Negocjacje prowadzone w urzędzie woje-
wódzkim nie zakończyły się porozumieniem. 
W sobotę, 10 stycznia, i w niedzielę, 11 stycznia, 
w Katowicach trwały negocjacje przedstawicie-
li górniczych związków z delegacją rządową. 
Dwukrotnie były zrywane przez związkowców, 
którzy oświadczyli w końcu, że wrócą do roz-
mów, ale pod warunkiem że weźmie w nich 
udział premier Ewa Kopacz i że będą dotyczyły 
całej branży, a nie tylko KW. Trwające około 12 
godzin negocjacje z premier także nie zakoń-
czyły konfliktu. Po rozmowach ze związkow-
cami Ewa Kopacz poinformowała, że doszło 
do nieporozumienia. Cztery kopalnie, które 
trafią do SRK, jej zdaniem wcale nie muszą 
być zlikwidowane. Związkowcy nie wierzą 
w to zapewnienie. Domagali się gwarancji. 
Nie dostali ich.

Konflikt na Śląsku rozszerzał się, a w Sej-
mie trwał szybki proces zmian legislacyjnych 

umożliwiających realizację planu rządowego. 
Opozycja z PiS na czele oskarżała rząd o za-
bijanie polskiego górnictwa, likwidację miejsc 
pracy i zabijanie lokalnej gospodarki. Posłowie 
przeprowadzali kolejne czytania i wprowadzali 
poprawki do późnej nocy. Czy wszystko jest tak 
przygotowane, że Unia Europejska nie oskarży 
Polski o niedozwoloną pomoc publiczną? Na ra-
zie zdania prawników są podzielone.

Ratują, a nie dobijają

Pełnomocnik rządu ds. restrukturyza-
cji górnictwa węgla kamiennego Wojciech 
Kowalczyk mówił w Sejmie, że przeniesienie 
czterech kopalń Kompanii Węglowej do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń uratuje kilkadziesiąt 
tysięcy miejsc pracy. – KW nie ma pieniędzy 
na 14. pensję. Nie ma także wystarczającej 
kwoty na wypłaty wynagrodzeń – mówił Ko-
walczyk podczas drugiego czytania projektu 
nowelizacji ustawy węglowej.

Protesty w kopalniach,
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wyścig z czasem w Sejmie

KW potrzebuje miesięcznie na wypłaty 
300–350 mln złotych. Kiedy w Sejmie trwa-
ła dyskusja o losach KW, na jej koncie była 
najwyżej połowa potrzebnych pieniędzy, aby 
zrealizować wypłaty dla górników. – Alterna-
tywą dla rządowego planu jest niekontrolo-
wana upadłość Kompanii Węglowej – mówią 
przedstawiciele rządu. Akurat ta informacja 
nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. 
Już na wiosnę 2014 roku mówił o tym Miro-
sław Taras, były prezes KW. Podawał nawet 
konkretne daty. Okazuje się, że się nie mylił.

Sypią popiół na głowy

W mediach trwa spór o to, kto dopro-
wadził górnictwo do fatalnego stanu i kto nie 
pozwalał na zmiany służące poprawie efektyw-
ności. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda 
dał rządowi czas do 20 stycznia na wypraco-
wanie kompromisu. W przeciwnym przypad-
ku dojdzie do masowych protestów nie tylko 

górników, ale także kolejarzy i pracowników 
zbrojeniówki. Tym razem mało prawdopodob-
ne jest, aby rząd zaproponował rozwiązania 
znacząco łagodniejsze. W mediach zaczęły po-
jawiać się samokrytyki polityków, którzy przy-
znają się do błędów. Nawet ci, którzy chwalili 
się dobrymi relacjami ze związkami zawodo-
wymi, winę zrzucają na związkowców, którzy 
wcześniej nie godzili się na zmiany. Na razie 
żaden z tych polityków nie powiedział, dlaczego 
do tej pory nie informował o takim oporze, 
a wręcz przeciwnie – w oficjalnych wypo-
wiedziach każdy z nich prawił komplementy 
liderom związkowym. Wciąż biją się w cudze 
piersi i sypią popiół na cudze głowy.  

Wieczorem, 15 stycznia w Katowicach dele-
gacja rządowa spotkała się z liderami związko-
wymi. Wspólnie mieli przygotować grunt pod 
porozumienie.  To, że porozumienie będzie, jest 
pewne. Nie ma pewności, czy restrukturyzacja 
będzie prowadzona konsekwentnie.  l

Akcja protestacyjna była organizowana w wielu miastach Śląska

Przez krótki czas górnicy blokowali tory
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Inwestycje służące ochronie powietrza, 
wody i ziemi, projekty edukacyjne, konfe-
rencje i prośrodowiskowe inicjatywy – w tych 
wszystkich przedsięwzięciach miał udział Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Udzielone 
wsparcie przekroczyło już 5 mld złotych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódz-
kimi funduszami, jako niezależne podmioty 
stanowią system finansowania ochrony środo-
wiska w Polsce. NFOŚiGW, który w roku 2014 
obchodził jubileusz 25 lat funkcjonowania, 
dofinansowuje przedsięwzięcia ekologiczne 
o charakterze ponadregionalnym. Natomiast 
16 wojewódzkich funduszy wspiera finan-
sowanie ochrony środowiska na poziomie 
regionalnym.

Śląska specyfika

Województwo śląskie ze względu na swoją 
specyfikę – uprzemysłowienie, gęstość zalud-
nienia oraz urbanizację – należy do regionów, 
w których działalność człowieka ma najwięk-
szy wpływ na środowisko przyrodnicze. Wy-
stępujące tutaj zasoby różnych surowców 
(m.in. węgla kamiennego i rud metali) przez 
kilka wieków napędzały rozwój przemysłu.

Jednak jest także druga strona rozwoju. Ne-
gatywnym skutkiem była degradacja środowiska. 
Przemysł przyczynił się do znacznego zanie-
czyszczenia wód i powietrza atmosferycznego, 
skażenia gleb, deformacji terenu, zaburzenia 
stosunków hydrologicznych, prawie całkowitego 
wylesienia środkowej części województwa oraz 
uszkodzenia pozostałego drzewostanu.

Przez wiele lat nie zdawano sobie sprawy 
ze skutków, jakie dla mieszkańców niosą za-
nieczyszczenia. Nie łączono chorób ze stanem 

środowiska. Ich przyczyn szukano gdzie in-
dziej. Nie było też metod i możliwości, aby 
znaleźć, a co więcej, udowodnić związki przy-
czynowo-skutkowe zanieczyszczenia środowi-
ska ze zdrowiem ludzi. Na przykład dopiero 
w latach 60. i 70. ubiegłego wieku zdołano 
ujawnić negatywny wpływ ołowiu na rozwój 
dzieci w Katowicach-Szopienicach. I takich 
przykładów można by wymieniać więcej.

Mniej zanieczyszczeń

Na szczęście obecnie nikt już nie kwestio-
nuje tych zależności. Należy także dodać, że wie-
le zrobiono, aby ograniczyć zanieczyszczenia 
i naprawić stan środowiska. Można to zauważyć 
na bardzo prozaicznym przykładzie. Jeszcze 
30–40 lat temu w śląskich miastach trzeba było 
przynajmniej raz w miesiącu umyć okna, aby coś 
było przez nie widać. Teraz nie ma takiej potrze-
by. Wystarczy to zrobić dwa–trzy razy w roku.

Na poprawę stanu środowiska mają 
wpływ m.in.: ograniczanie ciężkiego przemysłu, 
zmiany technologii, likwidacja tych najbardziej 
uciążliwych oraz działania podejmowane przez 
WFOŚiGW w Katowicach. Od początku istnie-
nia do priorytetów inwestycyjnych funduszu 
należały m.in.: gospodarka wodna z profilakty-
ką przeciwpowodziową, zaopatrzenie w wodę, 
ochrona powietrza z kompleksową termomo-
dernizacją obiektów użyteczności publicznej 
oraz przeciwdziałanie niskiej emisji z przesta-
rzałych kotłowni, gospodarcze wykorzystanie 
i składowanie odpadów oraz przeciwdziałanie 
nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

Obecnie znacznie większym problemem 
jest niska emisja.

fundusz wspiera

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

poprzez udzielanie niskooprocentowanych 
pożyczek i kredytów bankowych w postaci 
dopłat do odsetek, a także umorzeń pożyczek 
z przeznaczeniem na kolejne ekologiczne in-
westycje, co roku kilkakrotnie pomnaża pu-
bliczne pieniądze przeznaczane na ochronę 
środowiska. Wartość wsparcia udzielonego 
ze środków funduszu na poprawę stanu śro-
dowiska w województwie śląskim w ciągu 20 
ostatnich lat przekroczyła już 5 mld złotych. 
Oznacza to, że nie ma w regionie żadnej waż-
nej inwestycji ekologicznej bez jego wsparcia.

Największego wsparcia udzielono inwe-
storom, którzy realizowali przedsięwzięcia 
związane z ochroną atmosfery, wód i porząd-
kowaniem gospodarki ściekowej, a w dalszej 
kolejności z gospodarką wodną, gospodar-
ką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 

a także dotyczące zapobiegania poważnym 
awariom.

Katowicki fundusz wspiera także działa-
nia związane z profilaktyką zdrowotną dzieci 
i młodzieży z terenów o przekroczonych nor-
mach zanieczyszczeń środowiska, ochroną 
przyrody i krajobrazu, edukacją ekologiczną 
oraz zarządzaniem środowiskowym w regionie.

Z pomocy funduszu korzystają przede 
wszystkim samorządy i jednostki organizacyj-
ne o charakterze publicznym. Ponad 40 proc. 
środków trafiło do sektora finansów publicz-
nych, ale spore wsparcie na przedsięwzięcia 
ekologiczne otrzymali także przedsiębior-
cy – niezależnie od formy własności – oraz 
osoby fizyczne korzystające z bankowych linii 
kredytowych.

BARBARA WARPECHOWSKA

WFOŚiGW

Ekologia to nie tylko hasło 

Punktem zwrotnym dla katowickiego fundu-
szu był 25 czerwca 2007 roku. Na podstawie 
podpisanego wówczas porozumienia z mini-
strem środowiska stał się instytucją wdrażają-
cą dla Programu Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013.

Głównym celem tego programu była po-
prawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 
regionów poprzez rozwój infrastruktury tech-
nicznej, przy równoczesnej ochronie i popra-
wie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu 
tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójno-
ści terytorialnej. Łączna wielkość środków 
finansowych zaangażowanych w realizację 
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007–2013 wynosiła 37,7 mld euro, z czego 
wkład unijny to 28,3 mld euro, a krajowy – 
9,4 mld euro.

Najbardziej kapitałochłonne inwestycje 
środowiskowe z zakresu gospodarki wodno-
-ściekowej i odpadowej mogły być od tego 
momentu realizowane z unijnym dofinanso-
waniem sięgającym 85 proc.

OpanOwać Ścieki

Większość przedsięwzięć, które uzy-
skały dofinansowanie w ramach Programu 

Infrastruktura i Środowisko na Śląsku, doty-
czyło gospodarki wodno-ściekowej. Wybu-
dowano setki kilometrów nowej kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz kilkadziesiąt kilo-
metrów sieci wodociągowej i przepompowni, 
zmodernizowano też oczyszczalnie ścieków.

Projekty związane z budową sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodo-
ciągowej realizowano m.in. w gminach: Kło-
buck, Buczkowice, Wisła, Jasienica, Poczesna, 
Myszków, Konopiska, Jaworze, Wojkowice, 
Łaziska Górne i Jaworzno. Gdyby nie unijne 
wsparcie, wiele gmin nie poradziłoby sobie 
z takimi inwestycjami. Koszty tych przed-
sięwzięć w wielu przypadkach przewyższają 
kwoty rocznych budżetów gmin.

Mniej Odpadów

Kilka projektów dotyczyło gospodar-
ki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. 
Według danych Eurostatu przeciętny Euro-
pejczyk „produkuje” rocznie ok. 502 kilogra-
mów odpadów, z czego tylko 38 proc. trafia 
na wysypisko. Reszta jest spalana, poddawana 
recyklingowi lub kompostowana.

Co prawda statystyczny Polak wytwa-
rza mniej, bo ok. 315 kilogramów różnych 
odpadów, ale niestety większość z nich jest 

składowana w sposób tradycyjny. Zmiana 
w tym zakresie, bez ogromnych inwestycji 
w nowoczesne technologie, byłaby niemożli-
wa w krótkim czasie, do czego Polska została 
zobligowana prawem wspólnotowym.

Dobrym przykładem rozwiązania tego 
problemu jest Bielsko-Biała. Tamtejszy za-
kład zagospodarowania odpadów jest jed-
nym z najnowocześniejszych w Polsce pod 
względem technologicznym – spełnia wy-
mogi Unii Europejskiej w zakresie odzysku 
materiałowego i redukcji masy odpadów 
biodegradowalnych. Ma status tzw. regio-
nalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK). Realizacja inwestycji 
trwała od 2008 do 2012 roku. W jej ramach 
powstały: sortownia mechaniczno-ręczna 
o przepustowości 70 tys. ton odpadów rocz-
nie, kompostownia odpadów, stacja do de-
montażu odpadów wielkogabarytowych oraz 
instalacja przetwarzania odpadów budow-
lanych. Zakład swoim zasięgiem obejmuje 
miasto i gminę Bielsko-Biała oraz gminy 
Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jaworze, 
Jasienica, Kozy i Szczyrk.

Część integralną ZGO stanowi również 
nowoczesna, wysoce zautomatyzowana in-
stalacja do sortowania odpadów. Jest ona też 

jedną z kilku instalacji w Polsce przeznaczo-
nych do sortowania odpadów komunalnych 
zmieszanych i zbieranych selektywnie, ma-
jących możliwość odzysku największej ilości 
rodzajów materiałów w sposób automatycz-
ny. Zastosowane rozwiązania technologicz-
ne umożliwiły znaczne zmniejszenie ilości 
odpadów. Z instalacji trafia na składowisko 
ok. 30 proc. odpadów. Projekt kosztował 
ok. 87 mln złotych, z czego dofinansowanie 
unijne stanowiło ponad 51 mln złotych.

Podobne instalacje zbudowano też w So-
snowcu. Ponad 101 mln złotych kosztowała 
budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych. Wsparcie 
unijne wyniosło 54 mln złotych.

Otwarty we wrześniu ubiegłego roku za-
kład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpa-
dów komunalnych do przerobienia. Dzięki 
segregowaniu, przetwarzaniu i zagospoda-
rowaniu zmniejszy się prawie o połowę ilość 
odpadów trafiających na składowisko, a tym 
samym składowanie nie będzie już stanowiło 
podstawowej metody ich zagospodarowania. 
Zakład spełnia wszelkie normy ekologiczne.

Również Częstochowa czy Katowice mogą 
się pochwalić nowoczesnymi instalacjami.

BAW

Program Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Efekty widać wszędzie
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Toyota dopiero co wprowadziła na japoński 
rynek osobowy model Mirai, zasilany ogni-
wami paliwowymi, a już myśli o całym wo-
dorowym świecie. Ogłosiła, że nieodpłatnie 
udostępni 5680 patentów, które zostały stwo-
rzone przy opracowywaniu konstrukcji tego 
samochodu.

Patenty, które Toyota zdecydowała się 
udostępnić innym producentom, dotyczą 
technologii ogniw paliwowych (1970 paten-
tów), zbiorników sprężonego wodoru (290 
patentów) oraz sterowania systemem (3350 
patentów). Siedemdziesiąt patentów dotyczy 
stacji tankowania wodoru, gdyż to równie 
słaby punkt całego projektu co konstrukcja 
samochodów – na razie na świecie jest bardzo 
niewiele tych stacji, co niezmiernie ograniczy 
zasięg, a więc i funkcjonalność aut wykorzy-
stujących wodór jako paliwo.

W ogniwach paliwowych z wodoru 
powstaje energia elektryczna napędzająca 
silniki auta. Na razie to technologia droga, 
więc Toyota ma nadzieję, że mając darmowe 
patenty, także inni producenci zbudują tego 

typu samochody i wprowadzą je na rynek. 
Japończycy chcą, by ta faza potrwała do 2020 
roku. W Europie pierwsze egzemplarze Mi-
raia mają się pojawić we wrześniu tego roku, 
ale niezmiernie ciężko będzie je spotkać. Jak 
dotąd roczne plany sprzedaży liczą się zale-
dwie w dziesiątkach pojazdów na wybranych 
rynkach (Niemcy, Dania i Wielka Brytania), 
a na pozostałych pojawią się dopiero w roku 
2017. Szacowana cena w Niemczech to około 
66 tys. euro plus VAT.

Terenowy sedan

Mieszanie wybranych elementów różnych 
typów aut ma od kilku lat spore powodzenie. 
Zwykle hatchbackom lub samochodom kombi 
nadawano terenowego szyku, nie dbając o do-
danie do tego rzeczywistych zdolności do jaz-
dy poza asfaltami. Volvo postawiło na innego 
konia – wzięło sedana, a więc chyba najmniej 
kojarzące się z terenowym autem nadwozie, 
podniosło prześwit o 65 mm, wzmocniło 
podwozie i dodało napęd na wszystkie koła. 
Do wyboru będzie wersja benzynowa T5 AWD 
o mocy 254 KM lub wysokoprężna, 215-konna 

D5 AWD. To pięciocylindrowe jednostki na-
pędowe o pojemności 2,5 i 2,4 l. W ofercie po-
jawi się też wersja z napędem na przednią oś, 
napędzana 190-konnym dieslem D4 Drive-E 
o pojemności 2 l. Auto właśnie debiutowało 
w Detroit. W sprzedaży na naszym rynku po-
jawi się w połowie roku.

InTelIgenTny TempomaT 
Hondy

W tym roku Honda wprowadzi na ry-
nek zmodernizowaną wersję modelu CR-V. 
Otrzyma on kilka stylistycznych nowości, ale 
też trochę nowej techniki i zmodernizowane 
silniki.

Wśród nowinek technicznych będzie 
pierwszy na świecie inteligentny tempomat 
adaptacyjny (i-ACC), który jest w stanie prze-
widywać i automatycznie reagować na sytu-
ację, gdy pojazd z sąsiedniego pasa ruchu zaje-
dzie nam drogę. System obserwuje drogę przy 
pomocy kamer i radaru, a specjalny algorytm 
ocenia prawdopodobieństwo zajechania drogi 
przez pojazdy poruszające się po sąsiednich 
pasach. Algorytm bazuje na wzajemnych 

relacjach ruchu tych pojazdów, ale bierze także 
pod uwagę wyniki badania zachowań kierow-
ców. W razie potrzeby szybko, bezpiecznie 
i komfortowo reaguje na rozwój wydarzeń. 
System potrafi zauważyć niebezpieczeństwo 
zajechania drogi nawet do 5 sekund przed 
wykonaniem takiego manewru.

W razie zagrożenia system uruchamia ha-
mowanie. Początkowo hamuje z ograniczoną 
intensywnością, informując kierowcę o przy-
czynie hamowania i zapalając odpowiednią 
ikonę na wyświetlaczu. Następnie system 
kontynuuje hamowanie z większą intensyw-
nością, by zachować bezpieczną odległość 
od innego pojazdu.

superb rysunkowy

Co prawda do oficjalnego debiutu pozo-
stało zaledwie kilkanaście dni, ale Skoda na ra-
zie pokazuje swój najnowszy model Superb 
tylko na szkicach. Premiera jest przewidziana 
na połowę lutego w Pradze. Debiutem zaś 
będzie salon w Genewie. Do sprzedaży nowe 
auto ma wejść w połowie tego roku.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Toyota rozdaje wodorową wiedzę

Mirai, zasilany ogniwami paliwowymi z wodoru Terenowy sedan Volvo S60 Cross Country

Skoda Superb na razie tylko na rysunkuZmodernizowana wersja Hondy CR-V
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Podróże marzeń

Dubaj – klejnot pustyni
Sztuczna wyspa w kształcie palmy, usypana 
ręką człowieka. Stok narciarski na środku pu-
styni. Najwyższy budynek świata – Burdż Cha-
lifa. W Dubaju nie ma rzeczy niemożliwych. 
A jeszcze pół wieku temu znajdowała się tutaj 
senna osada rybacka! Witajcie w najbardziej 
kosmopolitycznym mieście Bliskiego Wschodu.

Żeby zobaczyć, jak wyglądał Dubaj przed 
boomem naftowym, warto wybrać się do histo-
rycznej dzielnicy Bastakiya. Tutaj czas zatrzy-
mał się w XIX wieku, kiedy wraz z rozwijają-
cym się handlem zaczęli do miasta napływać 
perscy kupcy. Wielu z nich osiedliło się właśnie 
w tej części miasta. Nad surowymi budynkami 
z jasnego piaskowca górują charakterystyczne 
wieże wiatrowe, pełniące dawniej funkcję wen-
tylacji – otwory z czterech stron zapewniały 
stałą cyrkulację powietrza. Spacerując labi-
ryntem wąskich uliczek, docieramy do resztek 
muru, który otaczał niegdyś stare miasto.

Miasto złota

Kierując się w stronę Dubai Creek, tra-
fiamy do stacji taksówek wodnych abra. 
Małą drewnianą łodzią można przeprawić się 
na drugi brzeg zatoki, na którym znajdują się 
tradycyjne arabskie bazary. Najstarszy z nich 
to zadaszony Spice Souk, gdzie kupimy egzo-
tyczne przyprawy, zioła i bakalie. Nieco dalej 
Gold Souk, czyli targ złota. Liczne sklepiki 
oferują złoto w najróżniejszych postaciach 

– od subtelnych kolczyków i łańcuszków 
po ciężkie naszyjniki i bransolety. Wszech-
obecni naganiacze hałaśliwie zachęcają prze-
chodniów do zakupów. Przyjętym zwyczajem 
jest targowanie się – dzięki niemu można ob-
niżyć cenę nawet o połowę!

Zakupy wzmagają apetyt. Warto więc 
odpocząć w jednej z restauracji specjalizują-
cych się w kuchni Bliskiego Wschodu. Posiłek 
zwykle zaczyna się od przystawek – mezze, 
takich jak humus lub baba ghanoush – di-
pów podawanych z arabskim chlebem. Po nich 
na stół wjeżdża grillowane mięso – mary-
nowany w jogurcie i soku z cytryny kurczak 
shish taouk lub popularna szałarma. Na deser 
baklawa. Delicja.

Najwyższy z wysokich

Burdż Chalifa, najwyższy budynek świata, 
wznosi się na wysokość 828 metrów. Trójra-
mienna bryła wieżowca zwęża się wraz 
ze wzrostem wysokości. Na 124. piętrze po-
łożony jest taras widokowy – At The Top, 
z którego podziwiać można panoramę miasta. 
Najlepiej zaplanować wizytę na czas zacho-
du słońca. U stóp Burdż Chalifa utworzono 
sztuczne jezioro, gdzie mieści się kolejna 
atrakcja Dubaju – tańcząca fontanna. Współ-
grające z dźwiękami muzyki strumienie wody 
podświetlone są przez kolorowe reflektory. 
Oglądane z tarasów pobliskich restauracji 
tworzą wspaniałe widowisko.

Jednak najbardziej znanym symbolem 
Dubaju jest Burj Al Arab, zbudowany z roz-
machem, najbardziej luksusowy hotel świata. 
Położony na prywatnej wyspie 280 metrów 
od plaży, kształtem przypomina wydęty wia-
trem żagiel. Hotel ma 202 dwupiętrowe apar-
tamenty. Na każdy z nich przypada osobisty 
kamerdyner, spełniający każdą zachciankę 
gości – od przygotowania kąpieli po rozpa-
kowanie walizek. Do dyspozycji pozostają 
także prywatna recepcja, szofer za kółkiem 
rolls royce’a, a na specjalne życzenie – własny 
kucharz lub transfer helikopterem. Najtańszy 
nocleg w tej oazie luksusu to koszt ok. 5000 
złotych. Za pobyt w apartamencie królewskim 
trzeba zapłacić sześciokrotnie więcej.

Nam pozostaje więc High Tea w ulokowa-
nym na najwyższym piętrze hotelu Skyview 
Bar. Rozciągający się stąd widok na palmę Ju-
meirah i archipelag The World wart jest swojej 
ceny.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Najlepszą porą na odwie-
dzenie Dubaju jest okres od listopada do mar-
ca. Lepiej zrezygnować z wyjazdu w miesią-
cach letnich, gdy temperatury sięgają 50°C.

Język: Językiem urzędowym jest arabski, 
ale angielski znajduje się w powszechnym 
użyciu.

Waluta: Dirham ZEA; 1 dirham = 0,99 
złotych.

Wiza: 30-dniowa wiza wydawana jest 
bezpłatnie przy wjeździe do kraju.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Wybierz się na pustynne safari: Dubajskie 
desert safari to wspaniała okazja do spędzenia 
wieczoru z dala od zgiełku miasta. Oprócz 
przejażdżki samochodem terenowym po wy-
dmach czekają na nas kolacja pod gwiazdami, 
pokaz tańca brzucha i spotkanie z wielbłądem.

Spędź dzień w parku wodnym: Położony 
w hotelu Atlantis Aquaventure czy popularny 
Wild Wadi oferują wiele atrakcji odpowiednich 
dla rodzin z dziećmi. Na gości czekają zjeż-
dżalnie wodne, tunele, baseny i place zabaw.

Odwiedź Abu Dhabi: Stolica Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich znajduje się w odle-
głości 1,5 godziny jazdy od Dubaju. Warto po-
święcić dzień na wycieczkę do Ferrari World, 
zwiedzić Wielki Meczet lub przespacerować 
się nadmorską promenadą Corniche.

MAGDALENA CHROMIK

 `Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania – 
podróżniczka. Odwiedziłam ponad 50 krajów na 
sześciu kontynentach. Prowadzę bloga Escapades.
pl. 

Najbardziej znanym symbolem Dubaju jest Burj Al Arab, najbardziej luksusowy hotel świata

Jeszcze pół wieku temu znajdowała się tutaj senna osada rybacka Warto wybrać się do historycznej dzielnicy Bastakiya

Tutaj czas zatrzymał się w XIX wieku
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Piwo przez wieki

Fortuna piwem się toczy

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Od czasu przystąpienia pOlski dO unii eu-
rOpejskiej 11 prOc. pOlaków wyjeżdżałO 
czasOwO dO pracy za granicę. Nadal co set-
ny Polak zarabia w ten sposób, nie licząc tych, 
którzy tam mieszkają i pracują. A z tej grupy 
prawie połowa nie chce już wracać do kraju. 
Ponad 380 tysięcy Polaków pracuje teraz poza 
granicami kraju, a co setny zarabia za granicą. 
Najczęściej w Niemczech, które pozostają naj-
popularniejszym kierunkiem wyjazdów zarob-
kowych. Tam kieruje się 45 proc. ankietowanych. 
Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania 
(26 proc.), a na trzecim Holandia (10 proc.). Nie-
wiele mniejsza liczba migrantów zarobkowych 
pracuje w Belgii (9 proc.). Powyższe dane nie 
uwzględniają całej emigracji zarobkowej, gdyż 
objęły tylko osoby mieszkające w kraju – bez 
ponad dwóch milionów Polaków, którzy po 2004 
roku wyemigrowali za pracą.

w miniOnym rOku w głównych gOspO-
darkach unijnych energia elektrycz-
na pOtaniała O pOnad 17 prOc., a gaz 
O 20 prOc. Tendencja taka utrzymuje się też 
w styczniu. W Niemczech elektryczność (33,40 
euro/MWh) potaniała o 9 proc. w stosunku 
do listopada i 6 proc. rok do roku. Energetyka 
wiatrowa korzystała z doskonałych w grudniu 
warunków pogodowych (silne wiatry), co wpły-
nęło na obniżenie cen produkowanej energii. 
We Francji prąd potaniał rok do roku o 17 proc. 
Główny dostawca energii – koncern EDF – 
bazuje na elektrowniach jądrowych. Zwiększył 
produkcję rok do roku o 2,3 proc., ale cena po-
szła w końcu roku w górę z powodu mroźnego 
grudnia. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii płacili 
o 10 euro drożej za prąd od Niemców, choć 
i tu rok do roku prąd staniał o 15 proc. Główne 
paliwo w elektrowniach brytyjskich – gaz – 
było tańsze aż o 23 proc. Ceny gazu w grudniu 
2014 roku były na europejskim rynku o 20 proc. 
niższe niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa 
cen gazu utrzymuje się też w styczniu. Sprzyjają 
temu ciepła zima i gwałtowne tanienie ropy 
na świecie. Cena rosyjskiego gazu, który zaspo-
kaja blisko 30 proc. popytu Europy, związana 
jest z ceną ropy w okresie półrocznym.

najwyższa izba kOntrOli stwierdziła: 
w pOlskich szkOłach panOszy się patO-
lOgia i przemOc. Najwięcej zachowań pa-
tologicznych odnotowuje się w gimnazjach. 
Drugie miejsce zajmują szkoły podstawowe. 
Najgroźniejszym zjawiskiem pozostaje za-
żywanie przez nieletnich narkotyków i sub-
stancji odurzających. Okazuje się również, 
że z alkoholem zetknęło się 75 proc. dzieci, 
które uczęszczają do gimnazjum. Najbardziej 
rozpowszechnionym problemem wychowaw-
czym jest agresja słowna i fizyczna skierowa-
na zarówno do rówieśników, jak i dorosłych, 
kradzieże i akty wandalizmu.

Krzyżówka panoramiczna nr 2

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „pOgOdnych Świąt”.  
Nagrodę wylosowała: irena wOlny z katOwic.

Czym wyróżnia się dobre piwo? Co wy-
wołuje uznanie piwoszy? Jak sprawić, by smak 
trunku został zapamiętany? Odpowiedzi na te 
i inne pytania doskonale znają przedstawiciele 
Browaru Fortuna w Miłosławiu.

histOryczna zawierucha

Piwowarstwo w Miłosławiu sięga pierw-
szej połowy XVII wieku. Od początku trunek 
z tej okolicy miał swoich zwolenników za-
równo w kraju, jak i na świecie. Prawdziwym 
przełomem był rok 1889. Wówczas, z inicja-
tywy Władysława Rabskiego, wybudowano 
tutaj nowoczesny browar parowy Fortuna. 
Było to przedsięwzięcie znaczące, ponieważ 
stanowiło jeden z kroków Polaków przeciwko 
germanizacji wielkopolskiego przemysłu.

W kolejnych latach browar trafiał z rąk 
do rąk, aż w 1939 roku został zagarnięty przez 
hitlerowców i trafił pod zarząd niemiecki. Po za-
kończeniu II wojny światowej przedsiębiorstwo 
zostało upaństwowione i stało się własnością 
Wielkopolskich Zakładów Piwowarskich w Po-
znaniu. Czas ten odbił się negatywnie na za-
kładzie, a piwo tu produkowane, cieszące się 
od stuleci dobrą renomą, stało się przeszłością.

Wszystko zmieniło się w 1995 roku, kiedy 
browar trafił do rąk prawowitych, przedwo-
jennych właścicieli. Rozpoczęły się starania 
o przywrócenie zakładowi dawnej sławy. 

Pierwszym krokiem było powstanie Browaru 
Fortuna Sp. z o.o. W 2011 roku przedsiębior-
stwo zostało zakupione przez jedną ze spółek, 
która wspomaga browar merytorycznie w za-
kresie produkcji i sprzedaży piwa.

mOcne strOny

Browarnicy z Fortuny, produkując swoje 
trunki, wychodzą z założenia, że na uwarzenie 
znakomitego piwa składa się kilka bardzo waż-
nych rzeczy. Przede wszystkim stawia się tutaj 
na sto procent naturalności. Wszystkie surowce 
wykorzystywane w produkcji piw to produkty 
wysokiej jakości i naturalnego pochodzenia. 
Właśnie składniki takie jak wyciąg z orzechów 
drzewa kola czy sok z dojrzałych śliwek wpły-
wają na wyróżniający się smak tutejszych piw.

Kolejną ważną sprawą jest kultywowa-
nie tradycji. Metody warzenia piwa są bardzo 
zbliżone do tych, które stosowano w XIX wie-
ku. Fortuna może poszczycić się tym, że jako 
jeden z kilkunastu browarów w Europie sto-
suje otwartą fermentację drożdży. Proces 
ten odbywa się spokojnie i w bardzo niskich 
temperaturach. Trwa ok. 12–14 dni i nie jest 
niczym przyspieszany. Dzięki temu drożdże 
mają swobodny dostęp tlenu, co wpływa 
na ich żywotność i w rezultacie także na smak 
piwa. Ponadto browarnicy stosują powtórną 
fermentację w butelce.

Innym atutem miłosławskiego browa-
ru jest samodzielne palenie ciemnego sło-
du. Wpływa to na możliwość dostosowania 
stopnia palenia słodu do charakteru danego 
produktu. Browarnicy mają także gwarancję, 
że trafiający do ich trunków składnik jest świe-
ży i aromatyczny.

prOpOzycje

Piwa Browaru Fortuna to produkty skiero-
wane przede wszystkim do tych, którzy pragną 
czegoś odmiennego niż to, co jest w super-
marketach. W ofercie znajdziemy trzy marki 
piw: Fortuna, Miłosław i Komes.

Wśród trunków spod znaku Fortuny 
znajdziemy m.in. Fortunę Czarne, które na-
leży do ciemnych piw słodowych. Na uwa-
gę zasługują tutaj także piwa smakowe, jak 
Fortuna Mirabelka czy Wiśnia, do produkcji 
których użyto naturalnych soków z dojrza-
łych, soczystych owoców. Wśród piw Miło-
sław znajdziemy ciemne Pszeniczne, Koźlaka 
i jasne Niefiltrowane, wszystkie pochodzące 
z otwartej fermentacji. Komesy to przede 
wszystkim mocne piwa górnej fermentacji, jak 
np. Porter Bałtycki, leżakujący przynajmniej 
trzy miesiące, czy Potrójny Złoty, który uderza 
wyrazistym aromatem chmielu.

Każdy znajdzie tu z pewnością coś dla 
siebie. ŹRÓDŁO: WWW.HURTPIW.PL
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