
Temat na czasie

Związki zawodowe chcą 
ratować kopalnię Makoszowy 
za wszelką cenę. Działacze 
związkowi poinformowali 
przedstawicieli Komisji 
Europejskiej o zysku kopalni. 
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KGHM. Tragedia w kopalni miedzi

Zginęło ośmiu górników
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W kopalni KGHM Rudna 29 listopada zginęło ośmiu górników, a dziewięciu zostało rannych. Katastrofę spowodował samoistny 
wstrząs. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków w pracy. Tablica jest wmurowana 
w ścianę budynku KGHM
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Ryzyk-fizyk
O czekiwanie na wzrost cen węgla źle skończyło się dla 

byłego prezesa JSW SA Jarosława Zagórowskiego. 
Odbicia nie doczekał rząd PO–PSL. Kompania Węglowa 
grała na czas, ale okazało się, że znacznie wcześniej 
skończyły się możliwości zdobywania pieniędzy. Politycy 
Prawa i Sprawiedliwości byli przekonani, że początek 
roku 2016 musi być lepszy. Nie był lepszy. Ceny spadały. 
Opieranie strategii na możliwym wzroście cen najczęściej 
kończyło się źle.

C hwilowe odbicie czy trwały trend? Dzielić 
prawdopodobne zyski czy poczekać, aż na koncie 

będą prawdziwe pieniądze? Cisnąć odbiorców, niech 
płacą jak najwięcej? A może trzymać się starej zasady, 
która nakazuje stawiać na długoterminowe powiązania 
handlowe? Między innymi na takie pytania musi 
odpowiedzieć zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Notowania węgla koksowego na rynkach światowych 
robią wrażenie. Zastanawiam się: ile w tym trwałego 
trendu, a ile krótkotrwałej spekulacji? JSW jest w trudnej 
sytuacji. Mniej więcej dziesięciokrotny wzrost notowań 
akcji na giełdzie, ponad czterokrotny wzrost cen 
spotowych węgla koksowego i duży wzrost cen węgla 
energetycznego na razie w mizerny sposób przekładają 
się na kontrakty.

A nalitycy twierdzą, że hossa skończy się na początku 
przyszłego roku. Inni uważają, że to początek 

długoterminowego trendu wzrostowego. Jednak 
z analitykami bywa różnie. Zawsze mają wyjście awaryjne. 
Jeżeli nie sprawdzą się ich prognozy, ogłoszą nowe. 
Albo przemilczą pomyłkę, albo stwierdzą, że zmieniła 
się sytuacja na rynkach światowych, która pośrednio 
wpłynęła na ceny węgla. Bezpiecznych formułek jest dużo. 
W ostateczności można przyznać się do błędu. Każdemu 
może zdarzyć się pomyłka w prognozie.

J SW nie może popełnić błędu, bo zbankrutuje. 
Spółka już nie ma za wiele do sprzedaży (poza samą 

sobą), zwykłych pożyczek też nie ma od kogo wziąć. 
Dlatego zdziwiło mnie zamieszanie, do jakiego doszło 
29 listopada. Walne zgromadzenie miało zdecydować, czy 
akceptuje decyzję o przekazaniu Krupińskiego do SRK, 
czy uznaje, że zarząd i rada nadzorcza się pomyliły. 
To była bardzo istotna data, bo 30 listopada mijał 
termin ostatecznego podpisania umowy z instytucjami 
finansowymi, które zgodziły się wesprzeć JSW, ale pod 
warunkiem, że Krupiński zostanie oddany do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń.

Z amieszanie spowodował raport analityczny 
z 23 listopada Domu Maklerskiego PKO BP, który 

szacował, że JSW może w 2017 roku mieć około 3,2 mld 
złotych zysku netto. Jeszcze niedawno JSW stała przed 
widmem bankructwa. Taki zysk oznaczałby, że JSW 
będzie stać na wszystko. Prognoza zysku została 
oparta na krótkoterminowym szczycie cen węgla 
koksowego. Rekomendacja została zawieszona, a DM 
PKO BP poinformował w komunikacie, że „podjął 
decyzję w zakresie wstrzymania badań inwestycyjnych 
i zawieszeniu obowiązującej rekomendacji dla spółki JSW 
SA z dniem 29 listopada 2016 roku”.

P onieważ 29 listopada ogłoszono przerwę w walnym 
zgromadzeniu do 1 grudnia, termin ustalony 

z bankami nie został dotrzymany. Przepychanki na temat 
sposobu naprawy JSW stały się komiczne. Śmiałbym 
się, gdyby nie chodziło o los 23 tys. rodzin górniczych. 
Dlaczego zasada ryzyk-fizyk bierze górę nad logiką? 
Ostatecznie, w sposób cudowny, udało się 1 grudnia 
podjąć decyzję, która nie jest dobra, ale innej możliwości 
nie było. Krupiński idzie do SRK.  l

Z okazji święta naszej patronki zacznę od życzeń dla 
tych, którzy decydują o losach górnictwa. Niech świę-
ta Barbara dba o to, aby nie zabrakło wam mądrości, 
odwagi i rozwagi w naprawianiu górnictwa. Pamię-
tajcie o dialogu i wsłuchiwaniu się w górnicze głosy. 
My, górnicy, też mamy swoje racje. Chyba nikomu tak 
jak nam nie zależy na tym, aby górnictwo było silną 
i ekonomicznie stabilną branżą. Przeżyliśmy kilka re-
form dużych i małych. Przeżyliśmy także długie lata 
bezwładu decyzyjnego. Oby w końcu nadszedł czas 
długofalowych działań pełnych racjonalności i kon-
sekwencji. Górniczej braci życzę przede wszystkim 
zdrowia i spokoju. Co będę czarował – przeżywamy 
trudny czas. Jedno jest pocieszające – wciąż mamy 
nadzieję i wiarę, że uczciwa praca ma sens.

P otrzebujemy ładu ekonomicznego w górnictwie 
i jego otoczeniu. Na razie mamy stan wyczeki-
wania. Dziennikarze prześcigają się w wyliczaniu 

kopalń albo ruchów kopalń przeznaczonych do za-
mknięcia. Przedstawiciele rządu chwalą się, że mają 
miliardy złotych na osłony socjalne i prowadzenie 
likwidacji kopalń. Firmy okołogórnicze cienko przędą, 
bo mają coraz mniej zamówień, a terminy płatności 
są długie. Ceny węgla na świecie rosną. My mamy 
z tego niewiele. Przyznam, że nie wiem, czy jest coraz 
lepiej czy coraz gorzej. Żyjemy w totalnej niepewności 
jutra.

Rosną nastroje antygórnicze. Może nie widać tego 
na Śląsku, ale w innych regionach Polski tak. Wiele 
zamieszania wywołała informacja, że górnictwo może 
kosztować nas prawie 8 mld złotych. Takie wsparcie 
zatwierdziła Komisja Europejska. Ludzie są przekonani, 
że te pieniądze są przeznaczone na pensje i dopłaty 
do węgla. Ciężko przebić się z informacją, że są prze-
znaczone na odprawy, zamykanie kopalń i usuwanie 
szkód górniczych. Nie wiem, czyja to wina, że w Polsce 
górnictwo węgla kamiennego nie ma dobrej opinii. 
Wciąż jesteśmy uważani za darmozjadów i pożeraczy 
dotacji. Górnicy dla ratowania miejsc pracy zrezygno-
wali z części należnych elementów wynagrodzenia. 
Nawet ta informacja grzęźnie w potoku półprawd, 

krzywdzących opinii i plotek o dobrobycie wśród 
górników.

Ciekaw jestem, czy Barbórka będzie okazją do po-
kazania prawdy, czy media znów odwalą cepeliadę. Po-
każą migawki z karczm piwnych, górników w galowych 
mundurach i okraszą to naiwnymi tekstami o wielkim 
trudzie i niebezpiecznej pracy. Przyznam, że mam dość 
tych mdłych informacji. Dlaczego do mediów ogólno-
polskich nie może przebić się prosta informacja o tym, 
że w minionych pięciu latach górnictwo przekazało 
do budżetu i związanych z nim instytucji 44,8 mld 
złotych, czyli 34 proc. swoich wpływów ze sprzedaży 
węgla. Obciążenie jednej tony węgla z tytułu różnych 
danin wynosiło ok. 100 złotych. Płacimy te 100 złotych 
od tony bez względu na to, czy mamy zysk czy stratę. 
Wymaga się od nas konkurencyjności, a przytłacza 
się nas podatkami niespotykanymi w skali światowej.

Energetyka węglowa zapewnia nam bezpieczeń-
stwo. Polska powinna dbać o to, aby polskie elektrownie 
korzystały z węgla wydobywanego w polskich kopal-
niach jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Nie powinni-
śmy bać się inwestycji w górnictwo. Cały świat w nie 
inwestuje.

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem wypo-
wiedź Janusza Olszowskiego, prezesa Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, dla portalu wnp.pl. Zburzył 
on mit o odchodzeniu od węgla krajów wysokorozwi-
niętych. Jak poinformował prezes Olszowski, Japonia 
w latach 2007–2015 na finansowanie projektów zwią-
zanych z węglem poza swymi granicami przeznaczyła 
ok. 22 mld dolarów. Niemcy w tym samym czasie 
wydały 9 mld dolarów. Francja, która ponoć tylko 
na atomie opiera swoją energetykę, wydała 2,5 mld do-
larów. Siedem najbardziej rozwiniętych krajów świata 
(bez Chin) przeznaczyło w ciągu ośmiu lat na pro-
jekty związane z węglem ok. 42 mld dolarów, z czego 
20 proc. stanowi wsparcie dla górnictwa węglowego. 
Zerwijmy w końcu z mitem, że świat nie potrzebuje 
węgla. Gdyby tak było, nikt nie wpompowałby tylu 
miliardów dolarów w górnictwo. Święta Barbaro, dodaj 
odwagi do głoszenia takich informacji. l

Pięścią w stół

Święta Barbaro, dodaj odwagi
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JSW SA Zofiówka

Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa 
nic by nie było. Tę piękną myśl usłyszałem na jed-
nej z konferencji górniczych. Oddaje ona wszystko, 
co dobrego można powiedzieć o tej branży. Dedykuje 
to piękne zdanie wszystkim, którzy uważają, że pol-
skie kopalnie są niepotrzebnym balastem i mają 
pretensje do rządu, że tak bardzo chce je ratować. 
Dlatego z okazji Barbórki chcę wszystkim górnikom 
powiedzieć: „Nie jesteście wszystkim, ale bez Was 
nic by nie było”.

G órnictwo przez minione lata było ofiarą wie-
lu eksperymentów. Mamy za  sobą modę 
na prywatyzację, która miała załatwić wszyst-

kie problemy. Nie załatwiła ich. Aż boję się myśleć, 
co działoby się w Polsce, gdybyśmy ślepo uwierzyli 
w czeski pseudosukces. Tam sprywatyzowali górnictwo 
i okazało się, że jest to jeden wielki skandal. Kopalnie 
padają. Czeska spółka węglowa OKD złożyła w Sądzie 
Okręgowym w Ostrawie pozew przeciwko swemu 
byłemu właścicielowi Zdenkowi Bakali. Żąda od niego 
i od kierowanego przez niego spółki właścicielskiej 
NWR zapłaty około 1 mld dolarów. Treści pozwu, 
jak informuje portal nettg.pl, nie ujawniono, ale jak 
spekulują czeskie media, chodzi o zawyżone dywiden-
dy, które w latach 2012–2016 wypłacała spółka OKD 

na polecenie swoich właścicieli. NWR postawiono już 
w stan likwidacji.

Spółka OKD znajduje się obecnie w stanie upa-
dłości i objęta została postępowaniem restrukturyza-
cyjnym. Jej zadłużenie ocenia się na ok. 800–900 mln 
dolarów. Zatrudnia ok. 12 tys. pracowników i prowadzi 
wydobycie węgla kamiennego w trzech kopalniach 
w województwie morawsko-śląskim na północy Repu-
bliki Czeskiej przy granicy z Polską. Informacje na te-
mat OKD i NWR zamieszczane przez redakcję portalu 
nettg.pl powinny być przestrogą dla wszystkich, którzy 
sądzą, że wystarczy wyprowadzić kopalnie na wolny 
rynek, a kłopoty same się rozwiążą. Nie rozwiążą się.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie czeka na cudow-
ne samorozwiązanie się problemów polskiego górnic-
twa i od roku prowadzi aktywną politykę jego naprawy. 
Czy sukces jest zagwarantowany? Po prawie 10 latach 
braku jasnej polityki wobec górnictwa i bezwolnego 
dryfowania nie można naprawić wszystkiego w rok. 
Obawiam się, że nawet dwa, trzy lata to mało, aby 
ogłosić sukces. Potrzeba determinacji i konsekwencji.

Ortodoksyjni wyznawcy liberalizmu w ekonomii 
zarzucają rządowi nadmierną troskę o branżę. Im także 
dedykuję myśl: „Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez 
górnictwa nic by nie było”. Szczęść Boże Górniczej 
Braci. l

Nie jesteście 
wszystkim, ale 
bez Was nic by nie 
było.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Szczęść Boże Górniczej Braci

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Komisja Europejska zaakceptowała program 
pomocowy dla górnictwa węgla kamienne-
go. Polska może przeznaczyć prawie 8 mld 
złotych na pokrycie bieżących strat produk-
cyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów 
nadzwyczajnych.

Pomoc na koszty nadzwyczajne będzie 
przeznaczona na: urlopy górnicze, urlopy 
dla pracowników zakładów mechanicznej 
przeróbki węgla, jednorazowe odprawy 
pieniężne dla osób zatrudnionych w  jed-
nostkach przekazywanych oraz przewi-
dzianych do przekazania ruchów i kopalń. 
Z pieniędzy będą mogły skorzystać: KWK 
Sośnica, ruch Anna, ruch Jas-Mos, ruch 
Śląsk, KWK Krupiński oraz części infra-
struktury ruchu Pokój I i ruchu Rydułtowy 
– zakłady mechanicznej przeróbki węgla, 
a także szyby Leon III w ruchu Rydułtowy 
oraz Otylia i Wanda w ruchu Pokój. Do tej 
pory z programu osłonowego skorzystało 
ponad 5 tys. górników.

Informację na temat decyzji Komisji Eu-
ropejskiej przekazali ministrowie Krzysztof 
Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski w czasie 
konferencji prasowej zorganizowanej w sie-
dzibie PGG 22 listopada 2016 roku. – Jeżeli 
będzie zrozumienie strony społecznej i wie-
rzycieli spółek węglowych, wierzę, że uda nam 
się wyprowadzić sektor na prostą już w 2018 
roku – powiedział szef resortu energii Krzysz-
tof Tchórzewski. Ministrowie podkreślili, 
że KE nie wskazywała kopalń do likwidacji. 
Najważniejszy jest wynik finansowy każdej 
spółki i każdej kopalni.

– Plan restrukturyzacji Polskiej Grupy 
Górniczej musi być realizowany. Tylko rzetelna 
restrukturyzacja uchroni nas przed konieczno-
ścią zwrotu 1,5 mld złotych zainwestowanych 
w PGG. Należy podkreślić, że konieczność 
zwrotu tak dużej kwoty doprowadziłaby PGG 
do upadłości. Na to nie możemy pozwolić, 
dlatego liczę na  dalszą współpracę strony 

społecznej – powiedział wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski. Poinformował też, że w paździer-
niku Polska Grupa Górnicza osiągnęła 15 mln 
złotych zysku. Jego zdaniem można szacować, 
że wyniki za listopad i grudzień będą podobne.

Grzegorz Tobiszowski przypomniał, że biz-
nesplan PGG, która z początkiem maja przejęła 
11 kopalń od Kompanii Węglowej, zakładał 

na 2016 rok stratę. – Strata PGG w 2016 roku 
wyniesie około 400 mln złotych. Planowali-
śmy, że będzie na poziomie 370 mln złotych. 
Zaczynamy funkcjonować w planowanych 
ramach – ocenił. – Po etapie „gaszenia poża-
rów” w górnictwie nadszedł etap zarządzania 
i osiągania zakładanych efektów – podsumował 
wiceminister Tobiszowski. ST

Konferencja prasowa ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego

Koniec gaszenia pożarów. 
Czas na efekty

R E K L A M A

Minister energii Krzysztof Tchórzewski: Jeżeli będzie zrozumienie strony społecznej i wierzycieli spółek węglowych, wierzę, że uda nam się wyprowadzić sektor 
na prostą już w 2018 roku
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Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, 
zapewnił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości 
ma koncepcję naprawy górnictwa. Gdyby 
było inaczej, nie powstałaby Polska Gru-
pa Górnicza. Rząd konsekwentnie realizuje 
swoją politykę, której zręby powstały w 2011 
roku. Podstawą tej koncepcji jest powiązanie 
górnictwa węgla kamiennego z energety-
ką. – Teraz realizujemy założenia, że polska 
energetyka powinna być w dużej części opar-
ta na węglu. Jesteśmy w trakcie negocjacji 
w kraju i na forum europejskim nowej ustawy 
o mocy, która będzie sprzężeniem sektora 
energetycznego i jego inwestycji z sektorem 
surowcowym, który ma być zapleczem pol-
skiej energetyki – powiedział Grzegorz Tobi-
szowski w czasie konferencji Górnictwo 2016. 
Wydarzenie zorganizował PTWP, wydawca 
miesięcznika Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

– O górnictwie możemy i musimy roz-
mawiać biznesowo. Im bardziej nie robimy 
polityki w górnictwie, tym lepiej dla branży – 
powiedział Grzegorz Tobiszowski. Uczestnicy 
spotkania zwracali uwagę na przewidywa-
ne zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel 

energetyczny. Ponieważ będą rozwijały się 
odnawialne źródła energii, udział energety-
ki węglowej w rynku będzie się zmniejszał. 
Już rozpoczęła się modernizacja elektrowni 
węglowych. Stare bloki są zastępowane nowy-
mi, wysokosprawnymi jednostki. To oznacza, 
że do wytworzenia tej samej ilości energii 
wystarczy mniej paliwa. – Nowe bloki w Ko-
zienicach, Opolu i  Jaworznie będą miały 
sprawność na poziomie przynajmniej 45 proc. 
Wypadną z rynku bloki o sprawności 30 proc. 
To oznacza, że będzie potrzebne dużo mniej 
węgla – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes 
LW Bogdanka.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy 
Górniczej, także stwierdził, że udział spółek 
energetycznych w PGG daje większą sta-
bilizację, choć sprzedaż do  nich stanowi 
30 proc. ogólnej sprzedaży. Wiążą się z tym 
także korzyści dla spółek energetycznych, 
które uzyskują ceny bardziej korzystne niż 
przy zakupie węgla z zewnątrz. W projekt 
PGG zaangażowały się te spółki energetycz-
ne, które już wcześniej odbierały znaczne 
ilości węgla z  kopalń PGG. Powiązania 
kapitałowe pozwoliły im lepiej zrozumieć 

specyfikę produkcji i procesów inwestycyj-
nych górnictwa.

Wiele emocji wywołała dyskusja o cenach 
węgla. Na rynkach trwa mini hossa. Czy ko-
palnie powinny docisnąć energetykę i doma-
gać się znacznie więcej pieniędzy za dostar-
czany węgiel? Zdaniem przedstawicieli spółek 
węglowych najistotniejsze są długoterminowe 
powiązania gwarantujące ceny, dzięki którym 
kopalnie będą mogły odtwarzać swoje moce 
produkcyjne i  inwestować w nowe rejony 
wydobywcze.

– Jastrzębska Spółka Węglowa stawia 
na kontrakty długoterminowe. Obawiam się, 
że obserwowane od kilku miesięcy wzrosty 
cen węgla koksowego wkrótce się skończą. 
Musimy przyzwyczaić się do częstych zmian 
cyklu koniunktury – mówił Tomasz Gawlik, 
prezes JSW SA. Jastrzębska Spółka Węglowa 
zdecydowała skoncentrować się na wydoby-
ciu węgla koksowego, który pozwala osiągać 
wyższe marże. Spółka pracuje nad strategią, 
która ma zostać przedstawiona w pierwszym 
kwartale przyszłego roku. ST

Górnictwo 2016

O górnictwie trzeba rozmawiać 
biznesowo
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SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Jedną z osób, które ze szczerych chęci zro-
bią ostatni gwóźdź do trumny Makoszów, 
może być Andrzej Chwiluk, dawny przewod-
niczący Związku Zawodowego Górników 
w Polsce, lider ZZG w Polsce w Makoszo-
wach, a także wieloletni animator działal-
ności gospodarczej firmy kierowanej przez 
związkowców. Firma przez lata wykonywała 
prace w kopalni. Chwiluk uważa, że kopal-
nia da sobie radę na trudnym rynku węgla 
energetycznego. Jego zdaniem kopalnia 
ma wszystko – dobre złoże i dobrą załogę. 
Nie ma pieniędzy, ale tym powinni przej-
mować się rząd i  inwestorzy. Chwiluk jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania 
w Warszawie. Taki dyplom bardzo uwiary-
godnia jego poglądy na temat zagadnień 
ekonomicznych. Z moich informacji wynika, 
że poza Andrzejem Chwilukiem nikt w Ma-
koszowach nie ma dyplomu z pieczątką tej 
szkoły.

Były perspektywy, 
jest ruina

W lutym 2006 roku z kopalni Sośnica-
-Makoszowy w Zabrzu wyjechał pierwszy 
pociąg z węglem do Niemiec, do RAG Ver-
kauf z grupy niemieckiego koncernu energe-
tycznego Steag. Steag to jeden z największych 
wytwórców energii w Niemczech. Dziesięć 
lat temu miał osiem elektrowni spalających 
węgiel kamienny i planował uruchomienie 
kilku nowych. Dlatego Niemcom zależało 
na tym, aby część paliwa sprowadzać z Polski. 
Nasze kopalnie miały pełnić rolę pewnego 
dostawcy znajdującego się po  sąsiedzku. 
Kopalnia Sośnica-Makoszowy miała dosto-
sować wydobycie do potrzeb niemieckiego 
kontrahenta. Zwolennikiem łączenia obu ko-
palń i rozwijania współpracy z Niemcami 
był ówczesny prezes Kompanii Węglowej 
Maksymilian Klank. Po odwołaniu go ze sta-
nowiska koncepcja się zmieniła. Kompania 
zrezygnowała z planowanych dostaw, a ko-
palnie Sośnica i Makoszowy były połączone 
przez 10 lat tylko na papierze. Z planów nic 
nie wyszło. Zamiast łączenia, ograniczania 
kosztów i poprawy efektywności rozpoczął 
się czas udawania zmian.

Makoszowy w sanatoriuM

Przynosząca straty kopalnia trafiła do SRK 
wiosną ubiegłego roku po  porozumieniu 
górniczych związków z rządem Ewy Kopacz. 
Związkowcy spodziewali się, że podobnie jak 
inna przekazana wówczas do SRK kopalnia 
– Brzeszcze – zakład zdobędzie inwestora. 
Inwestorów nie ma. Makoszowy to obecnie 
jedyna kopalnia, która nadal wydobywa węgiel 
w strukturach SRK – spółki, do której trafiają 
zakłady przeznaczone do likwidacji. Rząd PO–
PSL przekonywał, że Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń będzie miejscem, w którym zostanie 
przeprowadzona restrukturyzacja kopalń, 
a później będą one sprzedawane inwestorom. 
SRK miała pełnić rolę sanatorium dla kopalń 
w najgorszej kondycji. 

Związkowcy z Makoszów chcieli ustalać, 
kto może być inwestorem, a kto nie może. 
Inwestorem mogła być Polska Grupa Energe-
tyczna, która miała wstępną zgodę związków. 
Był tylko jeden problem – PGE nie chciała 
inwestować w Makoszowy. Mógł być też Wę-
glokoks. Nie chciał. Jerzy Podsiadło, ówczesny 
prezes Węglokoksu, powiedział, że Sośnicy 
i Makoszów nie kupi nawet za złotówkę. Z za-
łogą spotkał się przedstawiciel spółki zależnej 
od firmy australijskiej. Wyszedł zdegustowany. 
Związkowcy potraktowali go jak naciągacza 
i hochsztaplera. Jeden z inwestorów odpadł, 
bo po sprawdzeniu okazało się, że jego roczny 
obrót jest mniejszy niż miesięczne wynagro-
dzenie prezesa Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń. Uwaga – prezes nie jest krezusem, jest 
wynagradzany zgodnie z ustawą kominową.

Mity i fikcje

Dlaczego kopalnia Makoszowy ma kło-
poty? „Ponieważ została połączona z Sośnicą”. 
To nieprawda. Połączenie było papierowe. 
Gdyby doszło do faktycznego połączenia, nie-
możliwe byłoby rozłączenie kopalń w tak krót-
kim czasie. Z technicznego punktu widzenia 
taka operacja byłaby niemożliwa. Opowieści 
o tym, że kopalnie zostały połączone, są za-
kłamywaniem rzeczywistości. 

Kiedy oficjalnie zaczęto mówić o rozdziale 
kopalń, Sośnica-Makoszowy miała dwie czynne 
ściany, 12 szybów na utrzymaniu i dwa zakłady 
przeróbcze. Tylko w Sośnicy zakład przeróbczy 
miał większe zdolności produkcyjne niż możli-
wości wydobywcze Sośnicy i Makoszów razem 

wzięte. Z ekonomicznego punktu widzenia 
utrzymywanie tak gigantycznej infrastruktury 
nie miało sensu. Bezsensowna sytuacja trwała 
przez 10 lat od momentu oficjalnego połącze-
nia. Jaki był efekt? W tym czasie teoretycznie 
połączona kopalnia Sośnica-Makoszowy przy-
niosła około miliarda złotych strat. Kolejne 
zarządy Kompanii Węglowej tolerowały to roz-
pasanie, bo najważniejszy był dobry nastrój 
grupy interesów, której zależało na utrzymaniu 
fikcji. Poprawianie nastroju za miliard to dość 
drogi zabieg relaksacyjny.

nagroda z zysku 
dla Makoszów

Kopalni grozi utrata dotacji. Jednak oka-
zuje się, że górnicy z Makoszów dostaną nie 
tylko wypłatę barbórkową, ale także nagrodę 
roczną, tak zwaną 14. pensję. Zarząd Spół-
ki Restrukturyzacji Kopalń poinformował, 
że: „Nagroda z okazji Dnia Górnika zostanie 
wypłacona do 2 grudnia 2016 roku. Dodatko-
wa nagroda roczna, tzw. 14. pensja, zostanie 
wypłacona zgodnie z terminem określonym 
w porozumieniu z dnia 20 grudnia 2004 roku, 
zawartym pomiędzy Kompanią Węglową SA 
a organizacjami związków zawodowych, tj. 
do dnia 15 lutego 2017 roku. Jednocześnie 
informujemy, że zgodnie z zapisami poro-
zumienia społecznego zawartego 17 stycznia 
2015 roku Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. 
wyraziła zainteresowanie zatrudnieniem pra-
cowników z KWK Makoszowy. Pracownicy 
zainteresowani możliwością kontynuowania 
pracy w strukturach PGG sp. z o.o. proszeni 

są o zgłaszanie się do Działu Zatrudnienia 
i Spraw Osobowych KWK Makoszowy”.

Komunikat zarządu SRK bardzo zdener-
wował część liderów związkowych. Ukazała się 
informacja, że kopalnia z gigantyczną dotacją 
wypłaca tak zwaną nagrodę z zysku, a w do-
datku załoga ma zagwarantowaną pracę w in-
nych kopalniach. Jak można walczyć w takich 
warunkach? Jak zmobilizować załogę? Czym 
postraszyć? Nie ma czym.

potrzeBny wróg

Makoszowy muszą mieć wroga, tylko on 
może skonsolidować załogę. Przez wiele lat 
wrogiem była Sośnica i ówczesny dyrektor 
Grzegorz Mendakiewicz. W lutym 2015 roku 
Andrzej Chwiluk twierdził, że Makoszowy 
w ciągu miesiąca mogą przynosić zyski, ale 
to niemożliwe, bo dyrekcja kopalni kazała 
przerzucać sprzęt do Sośnicy. Dwa lata temu 
dyrektor Mendakiewicz zaapelował do załóg 
Sośnicy i Makoszów, aby przestały się zwal-
czać. Apel nic nie dał. Makoszowy są w SRK. 
Sośnica już nie przeszkadza. Została w Pol-
skiej Grupie Górniczej i walczy o przetrwanie. 
Ale dla Makoszów to za mało, żeby istnieć, 
dlatego związkowcy poprosili o pomoc pre-
zydenta Andrzeja Dudę. Dlaczego interwencja 
prezydenta jest niezbędna? Ponieważ, zda-
niem związkowców, nie było poważnego dia-
logu między Ministerstwem Energii a stroną 
społeczną. Czy po donosie do Komisji Eu-
ropejskiej, że Makoszowy mają zysk, dialog 
między resortem a związkowcami zostanie 
podniesiony na wyższy poziom? l

Kopalnia MaKoszowy. Związki zawodowe chcą ratować 
kopalnię Makoszowy za wszelką cenę. Działacze związkowi 
poinformowali przedstawicieli Komisji Europejskiej o zysku 

kopalni. Urzędnicy unijni pochwalili wysiłek załogi i powiedzieli 
członkom polskiego rządu, że do wydobywanego węgla można 

dopłacać tylko do końca roku. Aż strach pomyśleć, co się stanie, 
kiedy część liderów związkowych, odurzona bezpośrednimi 

kontaktami z Komisją Europejską, przekaże informacje 
o planowanych sposobach obchodzenia unijnych zakazów 

wspierania górnictwa. To bardzo prawdopodobne. Związkowcy 
udowodnią, że górnictwo jest dochodowe, a KE zakaże wydawania 

publicznych pieniędzy. Minister energii Krzysztof Tchórzewski 
zaleca umiar w nadgorliwości. Wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski złapał się za głowę, kiedy zapytałem go o misję 

specjalną związkowców. – Panie redaktorze, mieliśmy dotować 
wydobycie węgla w Makoszowach do 2018 roku. Byłby czas 

na ocalenie części kopalni i znalezienie inwestora. Dzięki 
„udanej” misji jednego z liderów Komisja zażądała zaprzestania 
dotacji do wydobycia węgla w dochodowej kopalni – powiedział 

wiceminister Tobiszowski. Nie chciał podać nazwiska związkowca, 
który wydeptał ścieżkę do urzędników KE. – W Makoszowach jest 

znany i załoga na pewno go rozliczy – dodał wiceminister.

Makoszowy

Kopalnia Makoszowy miała w październiku 9 milionów złotych zysku. Związkowcy poinformowali 
o tym KE. Komisja zapytała przedstawicieli polskiego rządu: „Dlaczego dotujecie wydobycie węgla 
w Makoszowach, skoro kopalnia ma zyski?”. Dotacje zostaną wstrzymane od nowego roku

bez wsparcia
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Makoszowy

 XNowy GórNik: Podjął pan decyzję o po-
łączeniu kopalń Sośnica i  Makoszowy. 
Dlaczego?
MaksyMiliaN klaNk: 
Połączenie obu kopalń 
miało na  celu stworze-
nie jednego organizmu 
gospodarczego, bardziej 
efektywnego ekonomicz-
nie, osiągającego lepsze 
wyniki niż każdy zakład 
indywidualnie. Przede 
wszystkim umożliwiało lepsze wykorzystanie 
złoża i upraszczało infrastrukturę techniczną. 
Po przygotowaniu struktury sieci wyrobisk 
górniczych do obowiązujących przepisów, 
w pierwszej kolejności w zakresie przewie-
trzania, dawało możliwość stworzenia wspólnej 
sieci wentylacyjnej gwarantującej bezpieczną 
eksploatację w połączonym obszarze górni-
czym. Dodatkowym efektem połączenia miało 
być znacznie lepsze wykorzystanie nowocze-
snego zakładu przeróbki mechanicznej kopalni 
Sośnica, likwidacja zbędnych w połączonym 
modelu kopalń szybów, modernizacja tych, któ-
re spełniały istotne znaczenie dla zakładowego 
efektu synergii, prognozowanego dla nowego 
modelu zarządzania złożem obydwu kopalń. 

To tylko niektóre z założeń, które były 
konieczne do połączenia kopalń. Jeżeli nic albo 
niewiele w tym zakresie zostało wykonane, 
to pozostaliśmy przy połączeniu szyldowym, 
a przecież nie to było celem tego przedsię-
wzięcia. W połączonym modelu kopalnie 
miały wydobywać 17 tys. ton węgla na dobę, 
niemiecka energetyka była zainteresowana 
tym węglem. Po drodze coś się pozmieniało.

 XDlaczego?
– Nie wiem, przestałem być prezesem. 

Praktycznie przerwano proces technicz-
nego i  organizacyjnego łączenia Sośnicy 
z Makoszowami.

 X Łączenie tych kopalń zakończyło się roz-
łączeniem. Makoszowy są w SRK i grozi im 
zamknięcie. Sośnica jest w PGG i dostała 
ostatnią szansę. Też grozi jej zamknięcie. 
Nie udała się panu ta operacja.

– Wciąż nie znam powodów, dla których 
plany te nie zostały zrealizowane. Nie wiem 

też, co leżało u podstaw takich decyzji, dlatego 
nie będę ich komentować…

 X Stało się tak, bo w obu ruchach trwała 
obrona stołków. Załogi Sośnicy i Makoszów 
były zwaśnione. Około dwa lata temu były 
dyrektor kopalni Sośnica-Makoszowy na-
pisał list do załogi, w którym prosił, aby 
zakończyć wojnę, bo zagraża ona bezpie-
czeństwu pracy. Często dyrektorzy kopalń 
piszą takie listy?

– Dowiaduję się o tym od pana. Ale ro-
zumiem dyrektora – jest kierownikiem ruchu 
zakładu górniczego i odpowiada za bezpieczną 
pracę załogi. Ta determinacja jest wyrazem 
braku zrozumienia uwarunkowań, w jakich 
obydwie kopalnie funkcjonowały. Rezultaty 
doprowadziły do aktualnej sytuacji.

 X Przez prawie 10 lat trwała wojna, kopalnia 
utrzymywała 12 szybów, miała trzy ściany, 
dwa zakłady przeróbcze, dublujące się kie-
rownictwo i administrację oraz organizacje 
związkowe. Jest w tym jakiś sens?

– Nie ma racjonalności, ale jakiś sens 
pewnie jest. Zawsze istnieją grupy interesów, 
nie zawsze w pełni widoczne, często są przeja-
wami zachowania wpływów i możliwości od-
działywania na decyzje. To wyraz doraźnego 
lokalnego myślenia, niekoniecznie w interesie 
firmy i jej przyszłości, oraz lokalnej siły od-
działywania. Niejedna sensowna koncepcja 
została zaprzepaszczona przez takie myślenie. 
Prawdziwe łączenie zawsze oznacza ograni-
czenie kosztów, w tym kosztów menedżerskich 
i kierowniczych. 

Teraz mamy sytuację, w której rozłączono 
kopalnie. Nikt na tym nie zyskał. Nie potrafi-
my dostrzegać, co dzieje się w otoczeniu gór-
nictwa i kopalń. Prosty przykład – przez lata 
kopalnie zbliżają się do siebie. Jeżeli spojrzy się 
na mapy, widać, że aż się prosi, aby kopalnia 
A zaczęła korzystać z układu transportowego 
i wydobywczego kopalni B. Czasem jeden 
przekop połączeniowy powoduje, że oszczę-
dzamy kolosalne pieniądze. I nie chodzi o łą-
czenie na papierze, ale łączenie techniczne 
infrastruktury, tworzenie tańszych powiązań 
transportowych, lepsze wykorzystanie złoża. 
W przypadku obydwu kopalń istotne było-
by przede wszystkim zapewnienie dostępu 

i efektywnej eksploatacji zasobów węgla. Po-
łączenie technologiczne miało doprowadzić 
do racjonalnego i efektywnego modelu funk-
cjonowania. Myślenie: jesteśmy razem, ale 
osobno nie jest dobre dla tej idei.

 X Kto był przeciw? Dyrekcje, związki zawo-
dowe, załogi?

– Odpowiedzialność rozkłada się 
na wszystkich, a skutki tego ponoszą naj-
mniej temu winne załogi. Wielkim błędem 
jest konfrontowanie koniecznych rozwiązań 
technicznych i ekonomicznych z bardzo często 
nieokreślonymi oczekiwaniami społecznymi. 
Czy chcemy głosować nad zasadami techniki, 
sztuki górniczej i efektywności ekonomicznej? 
Czy niezadowolenie jakiejś grupy nacisku jest 
wystarczającym argumentem, aby rezygno-
wać z rozwiązań technicznie i ekonomicznie 
niezbędnych?

 XHistoria Makoszów i Sośnicy może być 
klasycznym przykładem zaprzepaszczenia 
szansy na rozwój i utrzymanie się na rynku?

– Przyczyny aktualnej sytuacji kopalń 
są złożone, niemniej brak integracji wszyst-
kich zainteresowanych przyszłością zakładów 
i przedkładanie własnych racji nad koniecz-
ność współpracy w  procesie koniecznych 
przedsięwzięć restrukturyzacyjnych na pewno 
wpłynęły na bieżącą sytuację.

 X Przez 10 lat wszyscy obronili swoje racje. 
To doprowadziło do klęski.

– Sytuacja jest szczególna, ale ma pan ra-
cję. Takie postawy są zagrożeniem dla restruk-
turyzacji. Jeżeli nie podejmuje się działań, 
to za wszelką cenę broni się swojej bezczynno-
ści. W Sośnicy-Makoszowach utrzymywano 
koszty, nie koncentrowano wysiłku na przed-
sięwzięciach ekonomicznie opłacalnych. Jeżeli 
życzymy polskiemu górnictwu konstruktywnej 
restrukturyzacji, to nie może ona odbywać się 
tylko wtedy, gdy osiągamy granice ekonomicz-
nej niewydolności. Była szansa, żeby połączo-
ne kopalnie przygotowały się na czas kryzysu. 
Nie przygotowały się. Potrzebna jest ciągła 
restrukturyzacja w sensie dostosowywania 
się do zmian rynkowych i zmian w otocze-
niu, dla którego górnictwo pracuje. Przez lata 
mieliśmy odwrotną sytuację. Proszę zwrócić 

uwagę – mamy kopalnię z ponad 100 mln ton 
dobrego węgla w złożu i grozi jej zamknięcie, 
bo zaniechano dostosowywania się do wyma-
gań otoczenia.

 X Związkowcy postanowili uratować kopal-
nię. Poinformowali KE, że kopalnia ma zy-
ski. KE ucieszyła się i poinformowała polski 
rząd, że nie zgadza się na dalsze dopłaty, 
bo kopalnia ma zyski. W tym roku trzeba 
przestać ją wspierać.

– To dobrze, że jest inicjatywa obrony 
kopalni ze względu na jej zasoby, jednak czy 
ten sposób jest dobry? To przykład, kiedy ra-
cjonalność chce się zastąpić pomysłowością. 
Racjonalność była potrzebna w minionych 
latach – 10 lat temu trzeba było zacząć rato-
wać tę kopalnię. Teraz należy mieć nadzieję, 
że ktoś znajdzie racjonalne rozwiązanie, aby 
ocalić złoże.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

bez wsparcia
Rozmowa z Maksymilianem Klankiem, byłym prezesem Kompanii Węglowej

Pomysłowość nie zastąpi 
racjonalności
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Ochrona wymierających gatunków na Śląsku

Śląska przyroda pod ochroną
Zajmujące powierzchnię 12 333 km2 woje-
wództwo śląskie należy do najcenniejszych 
pod względem przyrodniczym regionów Pol-
ski. Jego lesistość szacowana jest na ok. 32 
proc., czyli więcej niż dla całego kraju (poniżej 
30 proc.). Mimo opinii o silnym przekształce-
niu Śląska przez człowieka świat roślin, grzy-
bów i zwierząt jest tu różnorodny. Co więcej, 
specyfika śląskiej przyrody polega na tym, 
że w ogromnej liczbie przypadków jej wa-
lory przyrodnicze i krajobrazowe wynikają 
z przeszłej gospodarki człowieka. Przykłada-
mi są chociażby rezerwat przyrody Łężczak 
i obszar Doliny Górnej Wisły, które są ostoją 
dla wielu gatunków ptaków dzięki powsta-
łym w średniowieczu stawom hodowlanym.

Najcenniejsze występujące na  Śląsku 
gatunki, siedliska i elementy przyrody nie-
ożywionej objęto ochroną prawną, tworząc 
wydzielone obszary – w województwie po-
łożonych jest osiem parków krajobrazowych, 
65 rezerwatów przyrody, 13 obszarów chro-
nionego krajobrazu oraz 20 zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych. Ustanowiono też 
wiele mniejszych form ochrony przyrody, jak 
użytki ekologiczne (81 obszarów) czy ponad 
1500 pomników przyrody. Po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej 41 obszarów zosta-
ło włączonych do sieci Natura 2000. Łącznie 
tereny objęte ochroną prawną stanowią około 
22 proc. powierzchni całego województwa.

W charakterystycznych dla Śląska ekosys-
temach – rzekach i ich dolinach, rozległych 
kompleksach leśnych, zbiornikach wodnych 
oraz łąkach i polach – zamieszkują specyficz-
ne gatunki zwierząt. Są to m.in.: suseł morę-
gowany, ślimak austriacki, remiz, dzięcioł sy-
ryjski i podkowiec mały. Dla wielu gatunków 
południowych Brama Morawska stanowi na-
turalny szlak migracji na tereny Polski. Zróż-
nicowana pod względem wysokości rzeźba 
terenu województwa sprawia, że występują 
tu nizinne, górskie i niżowo-górskie gatunki 
płazów i gadów. Również na terenach dotknię-
tych antropopresją powstają rzadkie układy 
przyrodnicze, co wbrew obiegowym opiniom 
czyni Śląsk obszarem cennym przyrodniczo.

Gospodarcza działalność człowieka mu-
siała oczywiście wywrzeć także negatywny 
wpływ na środowisko Śląska. W ciągu ostat-
nich 200 lat wskutek intensyfikacji rolnictwa 
i leśnictwa, rozwoju przemysłu, melioracji 
odwadniających, rozwoju infrastruktury 
transportowej i technicznej oraz urbaniza-
cji wyginęła znaczna część gatunków flory 
i fauny. Władze województwa we współpracy 
ze szczeblem centralnym, instytucjami unijny-
mi i podmiotami lokalnymi prowadzą liczne 
działania w ochronie środowiska. Dzielą się 
one na ochronę bierną, czyli zachowanie do-
tychczasowego stanu posiadania, i na czynną 
– polegającą na odtworzeniu siedlisk i całych 
ekosystemów. Najbardziej znaczącymi grupa-
mi zwierząt w ochronie przyrody wojewódz-
twa śląskiego są ptaki i nietoperze oraz płazy, 
gady i bezkręgowce.

Zjawisko wymierania gatunków na Śląsku 
w związku ze zmniejszaniem liczby stanowisk 
oraz liczebności populacji obserwuje się za-
równo w odniesieniu do grzybów i porostów, 
świata roślin, jak i różnych rodzajów zwierząt. 
Przez ostatnie 100 lat wymarło 82 gatunków 
porostów i grzybów naporostowych, 5 gatun-
ków wątrobowców, 25 gatunków mchów i 71 
gatunków roślin naczyniowych. 142 gatunki 

chrząszczy uznano za prawdopodobnie wy-
marłe i nie potwierdzono ich występowania, 
natomiast 57 uznano za krytycznie zagro-
żone. Zanik roślin dostarczających pokarm 
spowodował zagrożenie 17 gatunków motyli 
dziennych, z tych samych przyczyn zagro-
żenie ważek w województwie śląskim jest 
kilkukrotnie wyższe w porównaniu z resztą 
Polski. Zmiany w środowiskach wodnych (wy-
sychanie, eutrofizacja) wystawiają na ryzyko 
małże, ryby i minogi. Głównymi przyczynami 
wymierania tych gatunków są przegradzanie 
rzek progami i zaporami, a także nadmierna 
eksploatacja rybacka.

Śląski chomik europejski

Dzika odmiana uwielbianego przez dzieci 
zwierzątka domowego – chomik europejski 
– od 1995 roku podlega ochronie jako gatu-
nek parasolowy. Oznacza to, że jego ochrona 
służy zachowaniu innych aspektów przyrody 
i innych gatunków roślin i zwierząt. W wo-
jewództwie śląskim populacja tego gryzonia 
występuje na obszarach Jaworzna, Sosnowca, 
Będzina, Siemianowic Śląskich i Piekar Ślą-
skich. W Jaworznie podjęto działania, by nie 
dopuścić do zniknięcia tego pożytecznego 
gatunku. Od 2010 roku obserwuje się ciągły 
spadek liczebności populacji – jej stan okre-
ślono jako zły. Dodatkowo chomiki z Jaworz-
na i okolic są odizolowane od innych górno-
śląskich populacji, a w mieście zamieszkują 
pola oddzielone nieużytkami, wskutek czego 
zmniejszyła się genetyczna różnorodność po-
pulacji, zagrażająca istnieniu gatunku.

We współpracy z pracownikami gminy 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przygoto-
wał projekt, który obejmuje badania genetycz-
ne chomika europejskiego zamieszkującego 
obszar Jaworzna, utrzymanie pól uprawnych, 
zajęcia w szkołach oraz spotkania z rolnikami 
i promocję. Do tej pory ochronę chomików 
europejskich w Jaworznie Fundusz dofinan-
sował kwotą 32 999 złotych, a w najbliższych 
latach przeznaczy na ten cel 194 tys. złotych 
dotacji. WFOŚiGW zwraca uwagę, że chomik 
europejski jest objęty krajowymi i międzyna-
rodowymi aktami prawnymi uznającymi ten 
gatunek za ściśle chroniony. Na podstawie 
stworzonego w ramach badań genetycznych 
modelu wskazano, że jaworznicka populacja 
chomika europejskiego wyginie w ciągu 11–28 
lat, jeśli nie zasili się jej osobnikami z innego 
rejonu, np. z Przybyszowa lub z silniejszych 
populacji z Czech.

Dzik jest Dziki, Dzik jest 
liczny

W listopadzie w związku z zagrożeniem 
występowania afrykańskiego pomoru świń 
(ASF) na terenie obwodów łowieckich w całej 
Polsce 85 tys. pracowników Lasów Państwo-
wych, leśnych i myśliwych przeprowadziło 
inwentaryzację dzików. Naliczono 144 tys. 
odyńców, loch i warchlaków, co przekłada się 
na 0,5 sztuki na kilometr kwadratowy. Naj-
mniej dzików żyje w Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych Warszawa (3344 szt.) 
i RDLP Kraków (3902 szt.), za to najliczniej 
występują w RDLP Katowice (12 746) oraz 
RDLP Olsztyn (12 728). W katowickich la-
sach i na fragmentach wielkopowierzchnio-
wych upraw kukurydzy zliczano dziki metodą 
tyraliery – część osób szła ławą, zmuszając 
zwierzynę do przemieszczania się w kierunku 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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W mijającym roku WFOŚiGW w Katowicach 
wspierał osiąganie długoterminowych ce-
lów środowiskowych województwa śląskie-
go, dofinansowując realizację przedsięwzięć 
priorytetowych. Jednym z nich jest ochrona 
i zrównoważone gospodarowanie zasobami 
wodnymi, która ma przywrócić wysoką jakość 
wód powierzchniowych oraz chronić jakość 
wód podziemnych. Fundusz dofinansował 
kwotą 1,5 mln złotych inwestycję realizującą 
ten cel – Stację Uzdatniania Wody w Suminie. 
Otwarty 17 listopada zakład dostarczy miesz-
kańcom sołectw Sumina, Lyski i Bogunice 
wystarczającą ilość wody na zaspokojenie 
potrzeb życiowych i gospodarczych.

Ważną częścią działalności Funduszu 
jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie 
działań proekologicznych i zasady zrówno-
ważonego rozwoju. Przykładem aktywności 

WFOŚiGW w Katowicach w tej dziedzinie 
jest konkurs Zielona Pracownia 2016, w któ-
rym 28 śląskich szkół-finalistów utworzyło 
funkcjonalne ekopracownie na potrzeby nauk 
przyrodniczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, chemiczno-fizycznych 
czy geologicznych. Na  konkurs wpłynęło 
100 wniosków, a 28 z nich uzyskało dotację 
do kwoty łącznie 782 686,84 złotych.

Pozostałe obszary priorytetowe Funduszu 
w 2016 roku, które realizowały cel systema-
tycznej i trwałej poprawy stanu środowiska 
w województwie śląskim i zachowanie na jego 
obszarze terenów o wysokich walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych, to gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona 
atmosfery, ochrona różnorodności biologicznej 
i funkcji ekosystemów, zapobieganie poważnym 
awariom, zarządzanie środowiskowe w regionie 
i profilaktyka zdrowotna. l

WFOŚiGW w Katowicach

Działania Funduszu w 2016 roku

ustawionych co kilkadziesiąt metrów obser-
watorów. W czasie tygodniowej akcji w kato-
wickie lasy ruszyło 7,5 tys. osób, które wykry-
ły 12 tys. sztuk dzików – zagęszczeniu 0,63/
kilometr kwadratowy obwodu łowieckiego. 
Wielkość populacji dzika rośnie od 2008 roku, 
kiedy zaniechano ich odstrzału.

strategia ochronna

Po długich konsultacjach prowadzonych 
przez urzędników i  ekspertów Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska z or-
ganizacjami pozarządowymi i  uczelniami 
ogłoszono strategię ochrony przyrody wo-
jewództwa śląskiego, która określa m.in. or-
ganizację i funkcjonowanie systemu ochrony 
przyrody w regionie przez najbliższe 20 lat. 

180-stronicowy dokument zawiera m.in. dia-
gnozę i prognozę stanu przyrody, priorytety 
kierunków jej ochrony, a także cele, projekty 
i przedsięwzięcia do zrealizowania w perspek-
tywie krótkoterminowej (do 2020 roku) lub 
dalszej. Zgodnie ze słowami zamieszczonymi 
w dokumencie województwo śląskie ma być: 
„miejscem o wyróżniających walorach krajo-
brazowych i przyrodniczych, w którym bogac-
two zasobów, użytkowane w sposób zrówno-
ważony i skutecznie chronione, stworzy lepszą 
jakość życia i zdrowia człowieka” i „regionem 
zrównoważonego rozwoju, w którym wysoka 
świadomość przyrodnicza mieszkańców przy-
czyni się do utrwalenia nowego wizerunku 
województwa śląskiego”.

 l

W województwie śląskim zagęszczenie populacji dzika wynosi 0,63 sztuki na kilometr kwadratowy (więcej 
niż w całym kraju - 0,5 szt./kilometr)
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Porsche przygotowało Panamerę w wersji 
Executive, która wyróżnia się ekskluzywną 
specyfikacją. Lista standardowego wyposa-
żenia obejmuje duży, panoramiczny dach, 
komfortowe fotele przednie i tylne z funkcją 
podgrzewania oraz wszechstronną regulacją 
elektryczną, a także adaptacyjne zawieszenie 
pneumatyczne z elektroniczną kontrolą siły 
tłumienia. Seryjna jest także roleta przeciw-
słoneczna za tylnymi zagłówkami.

Modele Panamera 4S Executive i Panamera 
Turbo Executive oferują jeszcze szerszy za-
kres wyposażenia standardowego, w którego 
skład wchodzi m.in. skrętna tylna oś i system 
cichego domykania drzwi. Jako najmocniejszy 
model w ofercie Panamera Turbo Executive jest 
dodatkowo wyposażona w takie elementy, jak 
czterostrefowa klimatyzacja, LED-owe reflekto-
ry z systemem Porsche Dynamic Light System 
(PDLS) oraz nastrojowe oświetlenie kabiny.

Na życzenie wszystkie modele Porsche 
Panamera Executive są dostępne z nową, roz-
budowaną konsolą centralną dla pasażerów 
tylnych foteli. Można ją wyposażyć w dwa 
składane stoliki oraz indukcyjny konektor an-
tenowy dla dodatkowego smartfona. Podobnie 
jak w przypadku oferowanych już modeli Pa-
namera dodatkowe możliwości indywiduali-
zacji wnętrza zapewnia pakiet Sport Design.

Kolejną przydatną opcją jest najnowsza ge-
neracja systemu informacyjno-rozrywkowego 
dla podróżujących z tyłu – Porsche Rear Seat 

Entertainment. Dwa odłączane, 10,1-calowe 
ekrany umieszczone w oparciach przednich 
foteli mają szeroki zakres zastosowań; w razie 
potrzeby mogą zamienić drugi rząd siedzeń 
gran turismo w cyfrowe biuro. Wysokiej jakości 
wyświetlacze można nawet wykorzystywać jako 
tablety poza wnętrzem samochodu.

ElEktrycznE  
VolkswagEny 
zE szklanEj 
Manufaktury

Szklana Manufaktura Volkswagena 
w Dreźnie to wyjątkowa fabryka. Przez jej 
szklane ściany wycieczki, a także nabywcy 
mogli oglądać produkcję luksusowego modelu 
Phaeton. Na początku roku produkcję prze-
rwano i od wiosny zakład skupiał się na swo-
jej drugiej funkcji – centrum edukacyjnego 
w zakresie elektrycznego napędu.

Przed rokiem Szklaną Manufakturę za-
mieniono w miejsce, w którym klienci Vol-
kswagena mogą poznawać auta elektryczne 
oraz zagadnienia związane z cyfryzacją sa-
mochodów. Dzięki ponad 40 różnym eks-
ponatom, w tym samochodom, zwiedzający 
mogą doświadczyć świata przyszłej motoryza-
cji w sposób interaktywny i w formie zabawy. 
Od tego czasu miejsce to odwiedziło ponad 
75 000 gości, a ponad 1800 osób skorzysta-
ło z jazdy próbnej samochodami z napędem 
elektrycznym.

Teraz Volkswagen poinformował, że elek-
tryczne auta mają także w zakładzie powsta-
wać. Produkcja w drezdeńskiej Manufakturze 
rozpocznie się ponownie na początku kwietnia 
2017 roku i początkowo będzie prowadzona 
na jedną zmianę. Poza tym Drezno, obok Au-
tostadt w Wolfsburgu, stanie się miejscem, 
w którym klienci będą odbierali elektryczne 
i hybrydowe samochody Volkswagena – mo-
dele e-up!, e-Golf oraz Golfa GTE i Passata 
GTE. – Volkswagen chce nadal produko-
wać auta w Dreźnie. Tak jak obiecywaliśmy, 
wznowimy działalność Szklanej Manufaktury, 
a pierwszym samochodem, który tam po-
wstanie, będzie e-Golf. To początek nowej 
ery o znamiennym znaczeniu – stwierdził 
dr Frank Welsch, członek zarządu marki ds. 
rozwoju. W przebudowę koncern zainwestuje 
20 mln euro.

Volkswagen Saksonia oraz stolica landu 
zawarły ponadto niedawno obszerną umo-
wę partnerską o wspieraniu cyfryzacji oraz 
środków transportu z napędem elektrycznym, 
dzięki której Drezno ma się stać modelowym 
miastem z komunikacją działającą zgodnie 
z zasadami zrównoważonego rozwoju.

wodorowy lExus 
w drodzE

Alain Uyttenhoven, szef Lexus Europe, 
powiedział dziennikarzom Auto Expres-
su, że za cztery lata na rynku zadebiutuje 
elektryczny samochód tej marki zasilany 

ogniwami paliwowymi. Punktem wyjścia dla 
wodorowego Lexusa ma być RX 450h z hybry-
dową jednostką napędową o mocy 313 KM, za-
pewniającą przyspieszenie od 0  do 100 km/h 
w  7,7  sekundy i  prędkość maksymalną 
200 km/h. Auta na ogniwa paliwowe nie emi-
tują spalin, a jedynie czystą parę wodną. Silniki 
elektryczne czerpią energię z ogniw, w których 
jest ona uwalniana w wyniku reakcji wodoru 
z tlenem w obecności katalizatora. Proces 
ten jest dużo wydajniejszy niż standardowe 
spalanie wodoru.

– Napęd na wodorowe ogniwa paliwowe 
bez kłopotu zmieści się w SUV-ie. Musimy 
tylko uzyskać osiągi odpowiednie dla aut klasy 
premium – dodał Uyttenhoven. Na drodze 
do opracowania seryjnej wersji samochodu 
pozostało już tylko kilka kwestii technicznych.

Zapowiedzią Lexusów zasilanych wodo-
rowymi ogniwami paliwowymi był zaprezen-
towany na Tokyo Motor Show koncepcyjny 
model LF-FC, którego debiut został powszech-
nie odebrany jako sugestia, że pierwszym 
Lexusem z nowym napędem będzie flagowy 
sedan LS. Auto otrzymało napęd na cztery 
koła – główny silnik napędzał tylną oś, zaś 
przednie koła otrzymały dwa dodatkowe sil-
niki elektryczne. LF-FC był znacząco większy 
od aktualnej limuzyny Lexusa, a pod wzglę-
dem designu nawiązywał do studyjnego co-
upe LF-LC, który miał premierę w 2012 roku 
na targach w Detroit.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Panamera dla prezesa

Porsche przygotowało Panamerę w wersji Executive Modele Panamera 4S Executive i Panamera Turbo Executive oferują szeroki zakres wyposażenia

Szklana Manufaktura Volkswagena w Dreźnie to wyjątkowa fabryka Punktem wyjścia dla wodorowego Lexusa ma być RX 450h
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Podróże marzeń

Rzym w 24 godziny
Nazywany Wiecznym Miastem Rzym jest miej-
scem, które odwiedzić trzeba przynajmniej raz 
w życiu. Pod względem liczby zabytków i dzieł 
sztuki nie może równać się z nim żadna inna sto-
lica. Turyści i pielgrzymi ściągają tu o każdej po-
rze roku, by pospacerować po Forum Romanum, 
wrzucić monetę do Fontanny di Trevi, podziwiać 
skarby zgromadzone w Muzeach Watykańskich 
czy spróbować kuchni włoskiej w jednej z licz-
nych restauracji położonych na Zatybrzu.

Jeden dzień spędzony w Rzymie to oczy-
wiście bardzo mało, ale wystarczy, byśmy 
chcieli wracać do tego miasta i za każdym 
razem odkrywać w nim coś nowego.

08.00
Poranki w Rzymie pachną świeżo zmielo-

ną kawą i drożdżowymi rogalikami cornetto 
podawanymi do śniadania. Podczas gdy kelne-
rzy nakrywają stoliki w oczekiwaniu na pierw-
szych gości, a miejscowi raczą się filiżanką 
espresso przy barze, w kolejce do Koloseum 
ustawiają się turyści. Zwiedzanie tej antycznej 
areny najlepiej zacząć od rana. Pierwsze fun-
damenty budowli stanęły w 72 roku z rozkazu 
cesarza Wespazjana, założyciela dynastii Fla-
wiuszów. Gmach składa się z trzech poziomów 
arkad, nad którymi można było zamocować 
płócienny dach, chroniący widzów przed 
promieniami słońca. Na nieistniejących dziś 
deskach areny odbywały się walki gladiatorów 
i widowiska przedstawiające bitwy morskie. 
Po upadku Cesarstwa Rzymskiego Koloseum 
przeszło w ręce Kościoła, ulegając stopniowej 
dewastacji. Rozpoczęta w 2012 roku renowacja 
ma przywrócić zabytek do dawnej świetności.

11.00
Kamienice otaczające barokową Fontannę 

di Trevi pomalowane są na ciepłe, pastelowe 

kolory. Wkomponowane w fasadę budyn-
ku rzeźby mitologicznych postaci sprawiają 
niezwykle dynamiczne wrażenie. Największa 
z nich to posąg Okeanosa, powożącego ry-
dwanem zaprzęgniętym w dwa wierzchow-
ce. W sąsiednich niszach znajdują się figury 
przedstawiające Dostatek i Zdrowie. O tej 
porze na placu przed fontanną nie ma jeszcze 
tłumów, warto więc odwrócić się tyłem do bu-
dowli i wrzucić do środka monetę. Według 
legendy jedna ma zapewnić powrót do Rzymu, 
dwie wróżą nowy związek, a trzy – rychły ślub. 
Nic dziwnego, że każdego dnia w fontannie 
lądują monety o wartości ponad 3 tys. euro!

13.00
Spacerując wąskim przesmykiem Via 

della Stamperia, kierujemy się w stronę pla-
cu Hiszpańskiego. Jego nazwa związana jest 
ze znajdującą się przy nim ambasadą Hiszpa-
nii. Słynne schody, prowadzące do kościoła 
Świętej Trójcy, są jednym z najchętniej odwie-
dzanych miejsc w Wiecznym Mieście. Zapro-
jektował je Francesco de Sanctis na zlecenie 
papieża Innocentego XII. Szerokie stopnie 
o charakterystycznym kształcie symbolizują 
wzburzone morskie fale. U podnóża schodów 
podziwiać można niewielką fontannę autor-
stwa Pietro Berniniego. Jej kształt przypomi-
nający na wpół zatopioną łódź jest pamiątką 
po powodzi, która dotknęła Rzym w 1598 roku.

15.00
Popołudniowe słońce wdziera się 

w umieszczony w kopule Panteonu oculus, 
zalewając wnętrze budowli światłem. Świą-
tynia powstała za czasów panowania cesa-
rza Hadriana jako miejsce kultu pogańskich 
bogów. W VI wieku gmach przekształcono 
w kościół, dzięki czemu nie został splądrowa-
ny i doprowadzony do ruiny jak inne zabytki 

starożytnego Rzymu. Budynek Panteonu za-
chwyca doskonałą harmonią proporcji – zbu-
dowano go na planie koła, a jego wysokość 
równa jest średnicy. Przed wejściem znajduje 
się dobudowany później portyk z kolumnami 
w stylu korynckim. Większość odwiedzających 
kieruje się do położonej w jednej z wnęk ścien-
nych kaplicy grobowej Rafaela oraz do gro-
bowców królewskich, gdzie złożono ciało 
Wiktora Emanuela II.

17.00
Campo di Fiori, plac znany z wiersza Cze-

sława Miłosza, rozbrzmiewa głosami prze-
kupniów od wczesnych godzin porannych aż 
do zachodu słońca. Dawniej odbywały się tutaj 
turnieje i egzekucje, a od XIX wieku popularny 
targ. Chociaż „kosze oliwek i cytryn” zastą-
piły włoskie makarony, butelki oliwy z oliwek 
i lokalne przetwory chętnie kupowane przez 
turystów, to warto tu jednak zajrzeć w poszu-
kiwaniu pomnika z brązu upamiętniającego 
śmierć Giordana Bruno. Dominikanin i hu-
manista został spalony na stosie za głoszenie 
herezji, gdyż twierdził, że Ziemia krąży wokół 
Słońca, a nie na odwrót.

19.00
Przecinając Ponte Sisto w kierunku Za-

tybrza, trafimy do położonej po przeciwnej 
stronie rzeki dzielnicy, która przez długi czas 
uważana była za ubogie zaplecze Rzymu. Dziś 
słynie z bujnego życia nocnego i licznych trat-
torii, w których stołują się mieszkańcy miasta. 
Kuchnia włoska to nie tylko pizza. W restau-
racji Da Enzo specjalnością szefa kuchni jest 
spaghetti alla carbonara. Historia powstania 
potrawy związana jest z górnikami, pracują-
cymi w kopalniach rejonu Lazio. Wychodząc 
do pracy, zabierali ze sobą makaron, jajka 
i kawałek boczku, by na miejscu przyrządzić 

sobie prostą przekąskę. Dla Włochów wieczór 
to czas głównego posiłku – po lunchu więk-
szość knajp jest zamykana na czas najwięk-
szego upału. Dlatego biesiady, przerywane 
licznymi toastami, trwają aż do późnej nocy. 
Kto raz rozsmakował się w kuchni włoskiej, 
na pewno wróci do Rzymu – miasta, do któ-
rego prowadzą wszystkie drogi.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Do Rzymu najlepiej wybrać 
się wiosną lub jesienią, kiedy temperatury 
najbardziej sprzyjają zwiedzaniu miasta.

Język: Językiem urzędowym jest wło-
ski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,41 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekrocze-

nia granicy wystarczy paszport albo dowód 
osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz 
zrobić:

Zobacz Piazza Navona – dawny plac tar-
gowy, zbudowany na ruinach stadionu Domi-
cjana. Pośrodku placu znajduje się fontanna 
Czterech Rzek symbolizująca największe rzeki 
czterech kontynentów: Nil, Dunaj, Rio de la 
Plata i Ganges.

Odwiedź Bazylikę św. Piotra w Watykanie 
– największy kościół chrześcijański na świecie. 
Ogromne wrażenie robi Kaplica Sykstyńska 
z freskami Michała Anioła i Botticellego.

Włóż dłoń w Usta Prawdy, czyli okrągły 
medalion z marmuru, w którym wyrzeźbiono 
ludzką twarz. Zgodnie z legendą tylko osoba 
prawdomówna może zrobić to bezpiecznie. 
Kłamca ryzykuje utratę kończyny.

 MAGDALENA CHROMIK

Na Piazza Navona podziwiać można fontannę przedstawiającą Neptuna z morskimi nimfami Na szczycie Schodów Hiszpańskich znajduje się taras widokowy z egipskim obeliskiem

Nazwa Fontanny di Trevi pochodzi od jej położenia na skrzyżowaniu trzech dróg Panteon jest jedną z najlepiej zachowanych budowli starożytnego Rzymu
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Piwo przez wieki

Od piwa głowa… bez udaru

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska rodzina na najbliższe święta za-
mierza wydać średnio nieco Ponad 1,1 tys. 
złotych, czyli 5 Proc. więcej niż w ubiegłym 
roku. Zmienia się czołówka najchętniej wy-
bieranych prezentów. O ile przez lata zawsze 
na pierwszym miejscu znajdowały się książki, 
o tyle w tym roku zostały wyparte przez kosme-
tyki i perfumy. Na czwartej pozycji znalazła się 
gotówka, wskazywana w poprzednich latach 
jako bardzo pożądana. W tym roku Polacy 
na prezenty przeznaczą ok. 44 proc. swojego 
bożonarodzeniowego budżetu. Resztę pochło-
ną wydatki na jedzenie. Badania nie wykazały, 
aby szczególny wpływ na budżety świąteczne 
miał program 500+. Głównym miejscem robie-
nia świątecznych zakupów spożywczych będą 
dyskonty, które wybierze 67 proc. badanych. 
Z kolei już 37 proc. wydatków na prezenty 
trafi do sklepów internetowych. Jedna czwar-
ta badanych deklaruje, że prezenty kupiła już 
w listopadzie, a prawie 40 proc. wybiera się 
na zakupy w pierwszej połowie grudnia. 

Polacy coraz chętniej używają cyfro-
wych kanałów kontaktu z ubezPieczy-
cielami – wynika z badania, które objęło 
ponad 3 tys. klientów polskich firm ubez-
pieczeniowych. Aż 51 proc. ankietowanych 
korzysta z kanałów cyfrowych. Jednak naj-
większy wzrost procentowy osiągnął model 
hybrydowy, czyli połączenie kanałów online 
i offline. Klienci są wciąż przyzwyczajeni 
do tradycyjnych kanałów, takich jak kontakt 
telefoniczny czy bezpośredni kontakt z agen-
tem lub placówką. Spadek procentowej liczby 
osób korzystających wyłącznie z kanałów tra-
dycyjnych na rzecz rozwiązania pośredniego 
jest wyraźny zarówno w kategorii ubezpieczeń 
majątkowych, jak i ubezpieczeń życiowych. 
Największy wpływ na zachowanie klientów 
i ich lojalność wobec instytucji finansowych 
mają kanały tradycyjne. Zarówno wśród ubez-
pieczycieli majątkowych, jak i polis na życie 
najważniejszy dla klientów pozostaje osobi-
sty kontakt z doradcą. Na kolejnych miej-
scach są kontakt telefoniczny z agentem oraz 
kontakt poprzez call-center. Wśród kanałów 
cyfrowych znacznie zwiększyć zadowolenie 
i lojalność klienta może kontakt e-mailowy.

wszyscy cudzoziemcy wjeżdżający 
na terytorium rosji od 2017 roku będą 
mieli Pobierane odciski Palców – zapo-
wiada rosyjski wiceminister spraw wewnętrz-
nych Aleksandr Gorowoj. Rosyjskie MSW 
wystąpiło z inicjatywą wprowadzenia od no-
wego roku procedury pobierania odcisków 
palców od wszystkich obcokrajowców, którzy 
wjeżdżają na terytorium Federacji Rosyjskiej. 
Działanie to ma być dodatkowym środkiem 
ochrony obywateli Rosji przed zagrożeniem 
terroryzmu.

Krzyżówka panoramiczna nr 23

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „bezPieczny fedrunek”.  
Nagrodę wylosował: ryszard keller z suszca.

Ostatnie działania zarówno wielkich, jak i ma-
łych browarów jasno pokazują, że nadchodzi 
nowa moda – na zdrowie i ekologię. Trafność 
tych wniosków potwierdzają najnowsze bada-
nia naukowców, które udowodniają zdrowot-
ny wpływ piwa, oczywiście pitego z umiarem, 
na najważniejszy organ każdego piwosza – 
głowę. Głowa jest też przedmiotem ciągłych 
badań piwowarów szukających recepty na piwo 
niepowodujące kaca.

biobutelka

Piwny potentat Carlsberg, którego udział 
ilościowy na polskim rynku wynosi 21 proc., 
zapowiedział, że w 2018 roku zacznie sprze-
dawać piwo nalane do butelek z włókna ro-
ślinnego. Projekt Green Fiber Bottle powstał 
w ramach Carlsberg Circular Community 
– programu kładącego nacisk na ochronę 
środowiska naturalnego, odpowiedzialne za-
rządzanie opakowaniami i odpadami. Nie-
przezroczyste, białe butelki mają być biodegra-
dowalne, pochodzić ze źródeł pozyskiwanych 
w sposób odpowiedzialny oraz podlegać se-
gregacji i recyklingowi – wszystko zgodnie 
z firmową polityką zrównoważonego rozwoju.

Powszechne przekonanie, że piwo pite 
z umiarem wzmacnia organizm, zyskało ostat-
nio naukowe uzasadnienie. 

nalać Przed wylewem
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge 

i Karolinska Institutet ze Szwecji przeana-
lizowali 27 badań, w których wzięło udział 
20 tys. pacjentów. Na ich podstawie doszli 
do wniosku, że alkohol zmniejsza tempo two-
rzenia się zakrzepów we krwi. Dzięki niemu 
w organizmie obniża się poziom fibrynoge-
nu – białka znajdującego się we krwi, które 
odpowiada za krzepnięcie. Optymalna dawka, 
odpowiadająca jednemu piwu dziennie, obni-
ża ryzyko wylewu o 10 proc. Błędne byłoby 
jednak stwierdzenie, że im więcej wypitego 
piwa, tym skuteczniejsza profilaktyka anty-
udarowa – powyżej progu pół litra ryzyko 
udaru wzrasta o 14 proc., ponieważ piwo pod-
wyższa ciśnienie.

bolączka sobotniej nocy 
– nigdy więcej?
Syndrom dnia następnego, tupot białych 

mew, od niemieckiego Katzenjammer („kocie-
go jęku”) popularnie zwany kacem – z fizjo-
logicznego punktu widzenia oznacza zatrucie 
organizmu aldehydem octowym. Związek ten 
zostaje w organizmie, ponieważ albo wypito 
za dużo alkoholu, albo za mało enzymów bie-
rze udział w jego metabolizmie. Na przestrze-
ni dziejów przodkowie wypracowali mniej lub 
bardziej skuteczne sposoby na radzenie sobie 

z porannymi słabościami. Metodą prób i błę-
dów uznali, że poalkoholowe objawy łagodzą 
kwaśne i tłuste potrawy – w polskiej tradycji 
kulinarnej przede wszystkim sok z kiszonych 
ogórków, rosół, żurek czy woda z cytryną. 
Rozwinęli też szeroką profilaktykę mającą za-
radzić skutkom ubocznym biesiad, obejmującą 
spożywanie wcześniej właściwych posiłków, 
ścisłe zasady mieszania trunków i trzymanie 
się własnego tempa.

Niewykluczone, że  już niedługo całą 
tę przekazywaną z pokolenia na pokolenia 
wiedzę będziemy mogli odłożyć do lamu-
sa. Holenderski browar De Prael ogłosił, 
że udało mu się uwarzyć piwo, które nie 
skutkuje niepożądanymi skutkami ubocz-
nymi. 4,5-proc. trunek w  typie pilsnera. 
Rozpuszczono w nim m.in. witaminę B12, 
włókna wierzby, imbir i sól morską. Włók-
na wierzby mają działanie oczyszczające, 
imbir łagodzi nudności, a sól morska po-
wstrzymuje ciało przed odwodnieniem. Piwo 
na razie sprzedawane jest tylko w Holandii, 
a pierwsi konsumenci chwalą jego słodowy 
smak. Producent jednak odpowiedzialnie 
ostrzega przed nadmiernym spożyciem – 
trunek zawiera przecież alkohol – i zaleca 
maksymalne spożycie od czterech do sześciu 
piw za jednym posiedzeniem.

 MAREK KOWALIK
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Przewidując założone w programie naprawczym przeka-
zanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA części kopalń 
wchodzących w skład Katowickiego Holdingu Węglowego 
SA, w Holdingu przeprowadzono akcję zbierania wniosków 
od osób potencjalnie zainteresowanych odejściem z pracy 
z możliwością skorzystania z instrumentów osłonowych. Zo-
stały one przyjęte w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa 
węgla kamiennego.

Zainteresowanie pracowników okazało się znaczne. Od 
27 października do 10 listopada 2016 roku zebrano 2384 wnioski 
wstępne, w tym: 1708 na urlopy górnicze, 280 na urlopy dla 
pracowników przeróbki oraz 396 na jednorazowe odprawy 
pieniężne.

Wnioski są obecnie weryfikowane. Trzeba jednak pamiętać, 
że złożenie wniosku nie zawsze oznacza jego przyjęcie. Przede 
wszystkim zgodę musi wyrazić pracodawca, gdyż odejścia 
nie mogą zdezorganizować pracy kopalń. Ponadto dochodzi 
kwestia zweryfikowania czasu pracy związanego z upraw-
nieniami, co przeprowadzane jest przez obsługujące KHW 
Śląskie Centrum Usług Wspólnych. Uprawnienia muszą być 
też zweryfikowane przez ZUS.

Mimo oficjalnego zakończenia głównej części akcji zbiera-
nia wniosków będzie ona kontynuowana do końca tego roku. 
Pobranie i złożenie wniosku możliwe jest u koordynatorów 
ds. pracowniczych w każdej z kopalń KHW SA. l
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Mimo oficjalnego zakończenia głównej części akcji zbierania wniosków będzie ona kontynuowana do końca tego roku
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