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Pociągi Przewozów 
Regionalnych odjadą?
A Związkowcy wieszczą śmierć kolejowej spółki. Chyba, że 
władze województwa dolnośląskiego sypną mocno groszem

Czy na dolnośląskie tory nie wy-
jadą pociągi Przewozów Regio-
nalnych? Tak twierdzą związ-
kowcy kolejowi. Żądają od mar-
szałka podpisania porozumienia, 
które ma uratować tę spółkę 
od zapaści. – Inaczej my stracimy 
pracę, a pasażerowie połączenia 
– mówią. Ale zapowiadają też ko-
lejny strajk na kolei. 

Teraz spółka Przewozy Regio-
nalne odpowiada za 60 proc. po-
łączeń kolejowych na Dolnym 
Śląsku (pozostałe obsługują Ko-
leje Dolnośląskie). Najważniej-
sze połączenia PR to m.in. te 
z Wrocławia do Kłodzka, Oławy 
i Opola, Wołowa i Zielonej Góry, 
Oleśnicy  i Kluczborka, a także 
do Jeleniej Góry, Obornik, 
Żmigrodu czy Poznania. 

 Przewozy Regionalne należą 
do wszystkich marszałków wo-
jewództw. Nie od wczoraj wia-
domo, że spółka ma poważne 
kłopoty finansowe. Dlatego za-
rząd firmy wymyślił plan na-
prawczy: sprzeda udziały spółki 
za 750 mln zł rządowej Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Pieniądze 
te mają oddłużyć spółkę. Na ten 
plan zgodziło się 7 z 16 marszał-

ków. Reszta zgody nie dała, 
w tym marszałek Dolnego Ślą-
ska. Dlatego wczoraj pod urzę-
dem wygwizdali go związkow-
cy. Mówili, że przez jego decyzję 
spółka upadnie, a 1000 kolejarzy 
na Dolnym Śląsku straci pracę. 

– Przez to zmniejszy się licz-
ba połączeń. Będziemy tu mieli 
powtórkę ze Śląska, gdzie naj-
pierw samorząd postawił 
wszystko na swoją spółkę kole-
jową! A okazało się, że te Koleje 
Śląskie są bardzo drogie. W efek-
cie połączenia są obcinane – mó-
wi Krzysztof Sidor ze związku za-
wodowego Kontra. 

Dlaczego Dolny Śląsk nie chce 
podpisać porozumienia? Urzęd-
nicy tłumaczą, że  jego zapisy są 
złe. Zakładają, że Dolny Śląsk do-

łoży znacznie więcej do utrzy-
mania spółki niż obecnie – ale 
przy tej samej liczbie połączeń. 
W umowie są też kosztowne za-
pisy,  mówiące o odprawach dla 
pracowników.  Więcej pieniędzy 
dla PR może tak naprawdę... 
zmniejszyć liczbę połączeń. Bo 
trzeba będzie zabrać  środki  dru-
giemu przewoźnikowi, czyli Ko-
lejom Dolnośląskim. A koszty 
obsługi połączeń są tańsze w KD 
niż w Przewozach Regionalnych. 

Wicemarszałek Jerzy Micha-
lak  mówi, że nie chce likwidacji 
Przewozów Regionalnych. Ale 
nie może być tak, że Dolny Śląsk 
będzie sponsorował centralę 
spółki w Warszawie. Jego zda-
niem PR powinny zostać podzie-
lone między województwa, któ-

re tego chcą, a każdy urząd mar-
szałkowski powinien zarządzać 
Przewozami na swoim terenie. 

Na razie negocjacje z centra-
lą PR trwają i nikt nie wie, kiedy 
się zakończą. Pociągi i tak wyja-
dą na dolnośląskie tory – przynaj-
mniej w 2015 roku – bo marsza-
łek niedługo ma podpisać umo-
wę w tej sprawie z przewoźni-
kiem. Jerzy Michalak obiecuje, 
że liczba połączeń na Dolnym 
Śląsku się nie zmniejszy. 

Związkowcy twierdzą jed-
nak, że w grudniu ubędzie połą-
czeń dalekobieżnych: do Krako-
wa, Katowic i Bielska-Białej. 
Na czwartek zaplanowali protest 
w Warszawie. Po nim zapadnie 
decyzja co do strajku ostrzegaw-
czego w całym kraju. a

Bartosz Józefiak 
bartosz.jozefiak@gazeta.wroc.pl

Wrocław

b Związkowcy protestowali wczoraj pod urzędem marszałkowskim.  Składali kwiaty na trumnie 
z podpisem „Przewozy Regionalne”. Żądali od władz regionu zgody na plan naprawczy PR
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Na skwerze na rogu ulic Pow-
stańców Śląskich i Orlej praca 
wre i już widać, że uwijająca się 
tam ekipa zdąży w terminie 
przygotować teren i ustawić na  
nim ponad trzymetrowy mo-
nument. Będzie to pomnik 
Wojciecha Korfantego, polskie-
go posła w parlamencie Nie-
miec (1903-1918), przywódcy 
powstań śląskich, posła i sena-
tora RP, współtwórcy i prezesa 
Stronnictwa Pracy. 

O wzniesienie we Wrocła-
wiu pomnika upamiętniające-
go wielkiego obrońcę polskoś-
ci Śląska od lat zabiegała Fun-
dacja Odbudowy Demokracji 
im. Ignacego Paderewskiego. 

Dlaczego akurat we Wrocła-
wiu? 

– Wojciech Korfanty studio-
wał na Uniwersytecie Wroc-
ławskim, jedynym wtedy uni-
wersytecie na Śląsku – tłuma-
czył Stanisław Gebhardt, pre-
zes Fundacji. – Korfanty uwa-
żał Śląsk za całość. Podział na  
Górny i Dolny Śląsk uznawał 
za sztuczny. W dochodzeniu 
Polski do niepodległości Kor-
fanty, tak jak Paderewski, dbał 
o zachodni nurt polskości  
– o to, by Śląsk i Wielkopolska 
znalazły się w granicach Polski. 
Warto przypominać, że to on 
spowodował przyłączenie do  
Polski części Śląska. 

Pomnik autorstwa Tomasza 
Wenklara, tyskiego artysty 
rzeźbiarza, został odlany z brą-
zu w Krakowie. Stanie w oto-
czeniu, które zaprojektowali 
architekci z Pracowni Architek-
tonicznej AP Szczepaniak.  

Odsłoniecie pomnika Woj-
ciecha Korfantego na rogu ulic 
Powstańców Śląskich i Orlej we 
Wrocławiu odbędzie się 11 li-
stopada o godzinie 14. a

Odsłonią pomnik 
polityka, co Śląsk 
widział polski  
Wrocław

Agata Grzelińska 
agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl

W Narodowe Święto Niepod-
ległości, 11 listopada, w stolicy 
Dolnego Śląska zostanie od-
słonięty pomnik Wojciecha 
Korfantego

PROC. dolnośląskich 
przewozów pasażerskich 
obsługują Przewozy 
Regionalne 
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– Ludzie kupują węgiel z bieda-
szybów, bo jest tańszy. 50 kg 
kosztuje około 30 zł – mówi 
wprost pan Janusz z Wałbrzy-
cha. W składzie – około 50 zł. 
Wałbrzyszanin też nieraz zao-
patruje się u kopaczy. Teraz jest 
ich coraz więcej. 

Nielegalnie wydobywający 
w Wałbrzychu węgiel wzięli się 
ostatnio na sposób. – Od jakie-
goś czasu kopią głównie w no-
cy. Wyposażyli się w odpowied-
ni sprzęt. Mają agregaty prądo-
twórcze – mówi Kazimierz No-
wak, komendant wałbrzyskiej 
Straży Miejskiej. 

Strażnicy i policjanci znają 
miejsca, gdzie ludzie kopią wę-
giel. 

– To głównie okolice ulicy 
Sportowej w dzielnicy Sobięcin. 
Zdarzają się tam też pojedyncze 
dziury niedaleko ulic Sztygar-
skiej i Kosteckiego – mówią. Wy-

mieniają też ulicę Bałtycką, Sta-
rą, Jagiełły, Wylotową. W Sobię-
cinie kopią przeważnie miesz-
kańcy Boguszowa-Gorców. 

– Spora część łatwo dostęp-
nych pokładów została już wy-
brana. Coraz trudniej jest do-
stać się do węgla – mówi Kazi-
mierz Nowak. 

Wyjaśnia, że w nielegalnych 
wyrobiskach pracuje teraz oko-
ło 40 osób. Przy tysiącach ko-
paczy sprzed kilku lat – to bar-
dzo niewielu. Zdaniem komen-
danta, taka sytuacja może być 
następstwem akcji prowadzo-
nej przez strażników razem 
z wałbrzyskimi policjantami. 

Funkcjonariusze straży ma-
ją do dyspozycji samochód te-
renowy i wjeżdżają nawet do  
lasów, o różnych porach dnia 
i nocy. 

Zatrzymani kopacze karani 
są grzywną (maksymalnie 5 tys. 
zł). Policja konfiskuje również 
cały ich urobek. a 

Chętnych na węgiel 
nie brakuje, to kopią

Wałbrzych

Paweł Gołębiowski 
p.golebiowski@gazeta.wroc.pl

Kopacze w biedaszybach  
pracują głównie w nocy. Są już  
coraz bardziej profesjonalnie 
wyposażeni. Mają nawet  
agregaty prądotwórcze

Specjalnie 
powołany zespół 

ściga kopaczy. 
Patrolują miasto 
w dzień i w nocy 

W piątek protest rolników, bo dotacja im uciekła 

– Zrobiono zamach na nasze 
pieniądze! – twierdzi Marcin 
Bustowski, młody rolnik spod 
Jeleniej Góry. – Przez zaniedba-
nia urzędników z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, wielu  dolnośląskich 
rolników nie dostanie w tym ro-
ku unijnych dotacji do swoich 
gospodarstw – alarmuje Bus-
towski.  Pokrzywdzeni gospo-
darze mają protestować przed  

siedzibą ARiMR. – Będziemy 
tam 7 listopada o g. 12 wraz z  
członkami Ruchu Oburzonych 
Polaków – zapowiada pan Mar-
cin. 

Co się stało, że dotacja mo-
że przejść koło nosa? Rolnicy 
mieli czas do 15 maja, by złożyć 
w powiatowych oddziałach 
ARiMR wnioski o dofinansowa-
nie, wraz z koniecznymi załącz-
nikami. Wnioski te powinny zo-
stać sprawdzone do 9 czerwca. 

– W razie stwierdzenia bra-
ków w dokumentacji pracow-
nicy ARiMR mieli obowiązek 
wezwać rolników do jej uzupeł-
nienia – tłumaczy pan Marcin. 

Czekał zatem cierpliwie. Te-
raz okazało się, że na uzupeł-
nienie dokumentacji jest już 
za późno. Straci ok. 80 tys. zł, 
bo tyle wynosiłaby  bezpośred-
nia dotacja do jego gospodar-
stwa.   

Piotr Rybak, przewodniczą-
cy Ruchu Oburzonych, wini za  
to resort  rolnictwa i urzędni-
ków Agencji. Okazało się, że do-
piero 10 września z minister-
stwa rolnictwa skierowano do  
oddziałów Agencji instrukcję 
dotyczącą tegorocznych wnio-
sków o dotacje. Nie mając in-
strukcji, urzędnicy nie informo-
wali rolników o konieczności 

uzupełnienia dokumentacji. 
A gdy jest ona niepełna, dota-
cja się nie należy. 

– Przecież obowiązkiem pra-
cowników ARiMR jest pomaga-
nie rolnikom. Także pomoc 
przy składaniu wniosków o do-
tacje z UE – mówi Marcin 
Bustowski. – Ale Kazimierz 
Huk, dyrektor oddziału   ARiMR 
we Wrocławiu,  szef dolnoślą-
skiego PSL, zajmuje  się polity-
ką,  zamiast nadzorować pracę 
urzędników – dodaje oburzony 
rolnik.  Wraz z innymi  gospo-
darzami domaga się od mini-
stra rolnictwa naprawienia 
urzędniczych błędów.   a

Wrocław/Jelenia Góra

Alina Gierak 
alina.gierak@gazeta.wroc.pl
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p.golebiowski@gazeta.wroc.pl

Kopacze w biedaszybach  
pracują głównie w nocy. Są już  
coraz bardziej profesjonalnie 
wyposażeni. Mają nawet  
agregaty prądotwórcze

Specjalnie 
powołany zespół 

ściga kopaczy. 
Patrolują miasto 
w dzień i w nocy 

W piątek protest rolników, bo dotacja im uciekła 

– Zrobiono zamach na nasze 
pieniądze! – twierdzi Marcin 
Bustowski, młody rolnik spod 
Jeleniej Góry. – Przez zaniedba-
nia urzędników z Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, wielu  dolnośląskich 
rolników nie dostanie w tym ro-
ku unijnych dotacji do swoich 
gospodarstw – alarmuje Bus-
towski.  Pokrzywdzeni gospo-
darze mają protestować przed  

siedzibą ARiMR. – Będziemy 
tam 7 listopada o g. 12 wraz z  
członkami Ruchu Oburzonych 
Polaków – zapowiada pan Mar-
cin. 

Co się stało, że dotacja mo-
że przejść koło nosa? Rolnicy 
mieli czas do 15 maja, by złożyć 
w powiatowych oddziałach 
ARiMR wnioski o dofinansowa-
nie, wraz z koniecznymi załącz-
nikami. Wnioski te powinny zo-
stać sprawdzone do 9 czerwca. 

– W razie stwierdzenia bra-
ków w dokumentacji pracow-
nicy ARiMR mieli obowiązek 
wezwać rolników do jej uzupeł-
nienia – tłumaczy pan Marcin. 

Czekał zatem cierpliwie. Te-
raz okazało się, że na uzupeł-
nienie dokumentacji jest już 
za późno. Straci ok. 80 tys. zł, 
bo tyle wynosiłaby  bezpośred-
nia dotacja do jego gospodar-
stwa.   

Piotr Rybak, przewodniczą-
cy Ruchu Oburzonych, wini za  
to resort  rolnictwa i urzędni-
ków Agencji. Okazało się, że do-
piero 10 września z minister-
stwa rolnictwa skierowano do  
oddziałów Agencji instrukcję 
dotyczącą tegorocznych wnio-
sków o dotacje. Nie mając in-
strukcji, urzędnicy nie informo-
wali rolników o konieczności 

uzupełnienia dokumentacji. 
A gdy jest ona niepełna, dota-
cja się nie należy. 

– Przecież obowiązkiem pra-
cowników ARiMR jest pomaga-
nie rolnikom. Także pomoc 
przy składaniu wniosków o do-
tacje z UE – mówi Marcin 
Bustowski. – Ale Kazimierz 
Huk, dyrektor oddziału   ARiMR 
we Wrocławiu,  szef dolnoślą-
skiego PSL, zajmuje  się polity-
ką,  zamiast nadzorować pracę 
urzędników – dodaje oburzony 
rolnik.  Wraz z innymi  gospo-
darzami domaga się od mini-
stra rolnictwa naprawienia 
urzędniczych błędów.   a

Wrocław/Jelenia Góra

Alina Gierak 
alina.gierak@gazeta.wroc.pl


