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Rozmowa na czasie:

D W U T Y G O D N I K

Krzysztof Kłosek, ZSIP KWK
Pniówek: Jeszcze 20 lat temu
byliśmy zadowoleni,
kiedy w łaźni
było szare mydło.
Teraz górnik,
zanim wyjdzie
z łaźni, używa
porządnych
kosmetyków.
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Górnicza
lista przebojów
Anna Zych, publicystka
Trybuny Górniczej,
podsumowuje  rok
w górnictwie: to był dobry
rok, mogą bez fałszywej
skromności powiedzieć
węglowi przedsiębiorcy.
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KWK K RUPIŃSKI : Zaburzenia wentylacji

Przyczyny tragedii
OUG RYBKIK/WUG

P I S M O

Pomoc
mieszkaniowa
niezbędna

Rozmowa z radnym
Ryszardem Piechoczkiem,
przewodniczącym
Społecznej Komisji
Mieszkaniowej w JastrzębiuZdroju.
 

Mistrz

Edward Jurok: Nie jest
rzeczą łatwą, by po przejściu
na emeryturę zachować
chęci i siły do codziennej
aktywności fizycznej.
 

Informacje
motoryzacyjne
Wyrafinowana dawka energii

 

Po zapaleniu metanu nie udało się ugasić pożaru. Ratownicy górniczy działali w skrajnie trudnych
warunkach. W katastrofie w kopalni Krupiński zginęło trzech górników, w tym dwóch ratowników,
którzy spieszyli z pomocą kolegom. Jedenaście osób zostało rannych. Dramat zaczął się  maja 
roku w rejonie ściany N- na poziomie  w kopalni Krupiński. We wtorek  stycznia  roku
o przyczynach tragedii sprzed prawie dziewięciu miesięcy i o wnioskach, które należy wdrożyć
w górnictwie, aby ustrzec się przed podobnymi tragediami w przyszłości, informowali w Katowicach
wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Magiera, prezes Centralnej Stacji Ratownictwa
Górniczego Andrzej Chłopek i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku Zbigniew
Schinohl. Niebezpieczne stężenie metanu w przestrzeni ściany powstało przez to, że dopuszczono
do licznych zaburzeń wentylacji. Katastrofę spowodowała iskra z trących o siebie elementów
przenośnika. Członkowie powołanej po wypadku komisji ocenili przebieg prowadzonej wtedy
akcji ratowniczej. Podkreślali, że nie popełniono w niej ewidentnych błędów. Na zdjęciu: chodnik
wentylacyjny N-, miejsce znalezienia ciała jednego z ratowników.
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Panowie politycy, pobudka!
Platforma Obywatelska nie może obudzić się z letargu, w jaki wpadła po wygranych wyborach. Politycy tej partii uznali, że zwycięstwo w wyborach
i mandat do tworzenia rządu to to samo co monopol na nieomylność. Skoro jest się nieomylnym,
wystarczy robić cokolwiek, a i tak będzie dobrze.
Nawet ze społeczeństwem nie trzeba rozmawiać,
bo i po co. Oj, komuś się w głowie poprzewracało.
Panowie politycy, pobudka!

P

oprzewracało się w głowie ministrowi zdrowia, który doprowadził do sytuacji kuriozalnej
– wywołał protest lekarzy i aptekarzy zaraz
po tym, jak postanowił uporządkować rynek leków.
Zrobił to wbrew opiniom mądrych ludzi, którzy
twierdzili, że ten numer nie przejdzie, bo to żadne
porządkowanie tylko wikłanie lekarzy i aptekarzy
w konflikt z pacjentami. Po wielu dniach przepychanek minister Arłukowicz musiał przyznać się
do błędu.
Jeszcze nie zakończyła się na dobre sprawa lekarzy i aptekarzy, a na ulice wyszli internauci. Protestowali przeciw kontrowersyjnej i odrzucanej przez

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Młodzi ludzie
udowodnili,
że są odporni
na medialną
ofensywę
polityków

społeczeństwo międzynarodowej umowie ACTA.
Hakerzy zablokowali strony internetowe rządu, Kancelarii Prezydenta i służb specjalnych. Przez kilka
dni trwała mała rewolucja, a rząd był bezsilny. Nie
pamiętam, aby w ciągu minionych kilkunastu lat
w tylu miastach jednocześnie odbywały się tak liczne
protesty. Młodzież, w sporej części elektorat Platformy Obywatelskiej, pokazała, że nie jest bezwolną
maszynką do głosowania. Młodzi ludzie udowodnili,
że są odporni na medialną ofensywę polityków. Manifestacje internautów były zaskoczeniem także dla
dziennikarzy i komentatorów politycznych, którzy
nie bardzo wiedzieli, jak interpretować to zjawisko.
Jednak po jakichś dwóch dniach już wiedzieli – trzeba przyznać rację młodym. Premier Donald Tusk
był tak zbulwersowany nierozsądną postawą dziennikarzy, że wdał się w publiczny spór z redaktorem
Jackiem Żakowskim. Premier publicznie zaatakował
publicystę, który bronił go w wielu trudnych sytuacjach. Walka o wolność w Internecie stała się walką
o wolność w ogóle. Wkrótce może stać się walką
przeciwko wielkim koncernom, dla których wolny
Internet jest śmiertelnym zagrożeniem.


K  

Internet, równość, braterstwo
Internauci nie zareagowali na podwyżkę podatków
i plany podwyższenia wieku emerytalnego, ale zdenerwowali się na samą myśl o tym, że mogą zostać
pozbawieni części wolności w sieci. Rząd nie spodziewał się tego. Nikt nie przewidział, że na ulice
miast wyjdą tysiące osób, które zaprotestują przeciwko umowie ACTA.

N

ikt nie brał pod uwagę faktu, że nie jest to umowa poświęcona wyłącznie ochronie własności
intelektualnej w sieci. Demonstranci skupili
się wyłącznie na Internecie. Nagle okazało się, że nie
rozumiemy pokolenia dwudziestolatków, a pokolenie
dwudziestolatków nie ufa nam. Nie ufa wszystkim
politykom. Przekonał się o tym nawet Janusz Palikot,
któremu marzyło się, że stanie na czele niezadowolonych. Hipokryta, hipokryta, hipokryta – krzyczała
młodzież na jednej z manifestacji, kiedy Palikot zaczynał płomienne przemówienie. Dlatego z wielkim
podziwem myślę o Michale Bonim, który wziął też
na siebie ciężar rozmowy z młodymi internautami.
Wziął tez na siebie ciężar przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat umowy ACTA, którą rząd
polski podpisał, ale Sejm będzie debatował nad jej
ratyfikacją. Można krytykować rząd, można krytykować ekspertów pracujących dla rządu, ale trzeba
w tym wszystkim zachować umiar. Młodzież problem
umowy ACTA przedstawia tak, jakby zanosiło się
na to, że każdy, kto ściągnie z Internetu jakiś utwór
muzyczny albo film, od razu zostanie aresztowany,
skazany albo odcięty od sieci. Tak nie jest. Natomiast
prawdą jest, że politycy stracili w oczach internautów
wiele. Przede wszystkim zostało nadwątlone zaufanie,
bo internauci zostali pominięci w konsultacjach. Mówił o tym minister cyfryzacji Michał Boni w programie
„Tomasz Lis na żywo”. W rozmowie z zaproszonymi do programu przeciwnikami ACTA zapewniał
o chęci dialogu. Przeprosił po raz kolejny za działania
rządu w sprawie ACTA. Nasi przeciwnicy twierdzą,
że to oznaka słabości rządu. Ja twierdzę, że to dowód
na to, iż rząd traktuje bardzo poważnie internautów
i wszystkich obywateli. Jeżeli został popełniony jakiś błąd, należy przeprosić i starać się ten błąd naprawić. W przypadku ACTA błędem był zbyt mały
zasięg konsultacji. A może to nie tyle błąd, co znak

HENRYK
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Politycy
Platformy
Obywatelskiej
rozumieją,
że młode
pokolenie może
uważać, że nie
ma ważniejszego
hasła niż:
Internet,
równość,
braterstwo

zmiany czasów? Ku zaskoczeniu wszystkich okazało
się, że życie toczy się nie tylko w realu, ale także w sieci internetowej. Ze zdumieniem słucham polityków
opozycyjnych, którzy sprawiają wrażenie, że zdawali
sobie sprawę z tego od zawsze. Nie zdawali sobie z tego
sprawy. Tak samo jak rodzice nastolatków nie bardzo
zdają sobie sprawę z tego, że ich dzieci funkcjonują
w świecie realnym i w świecie wirtualnym. Dla młodego pokolenia w zasadzie oba światy są jednakowo
realne. Dla naszych dzieci Internet to coś więcej niż
jeden ze sposobów komunikacji i źródło wiedzy.
Dlatego zgadzam się z ministrem Bonim, który
w programie Tomasza Lisa mówił: „Mam poczucie,
że straciliśmy dużo zaufania, mam poczucie słabości
procesu konsultacyjnego, mówiłem o tym wielokrotnie. Ale nawet jeśli się nie udało, trzeba szukać
rozwiązania na przyszłość. Szukam go. Szukam go,
patrząc na tych, którzy protestują, i myśląc o młodych ludziach, dla których świat sieci jest światem
ich wolności. Nie wolno tego lekceważyć. Trzeba się
zastanowić, dlaczego ta wolność bycia w świecie Internetu jest dla nich tak ważna, na pewno ważniejsza
niż te wartości, które dla nas, starszych o  czy 
lat, były najważniejsze i trzeba to zrozumieć”.
Minister mówił także: „To, co ja proponuję,
to po pierwsze: nie ma ratyfikacji bez sprawdzenia
każdego punktu; po drugie: deklaracja, że nie będzie
ograniczania wolności w Internecie; po trzecie: „pakiet
wolnościowy” – powinniśmy przejrzeć nasze prawo;
po czwarte: nowe podejście do prawa autorskiego;
po piąte: budowa nowej formy konsultacji. Trzeba się
zastanowić, co zrobić, żeby to, co ja teraz mówię, po raz
kolejny się nie spaliło. To jest ryzyko. Ja chcę podjąć
takie ryzyko, że warto rozmawiać. To nie znaczy, że nie
wolno protestować. Swoje zdanie wyrażać wolno”.
Boni podkreślił: „Nikt nie chce nikogo inwigilować, obszar Internetu wytworzył tak silne poczucie
wolności, że nie ma sensu z tym walczyć. Ale są rzeczy, które trzeba ścigać, tylko trzeba używać takich
narzędzi, które nie doprowadzą do ścigania Bogu
ducha winnych ludzi”.
Słowa Boniego są dowodem, że politycy Platformy Obywatelskiej rozumieją, że młode pokolenie
może uważać, że nie ma ważniejszego hasła niż:
Internet, równość, braterstwo.
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Górnictwo górą

I

nżynierowie po studiach chcą pracować
na stanowiskach roboczych. Jest ponad 40 tysięcy
podań o pracę we wszystkich spółkach węglowych.
Kopalnie na Śląsku przyjmą w tym roku 7 tysięcy
nowych pracowników. Żadna branża w Polsce
nie oferuje tylu stabilnych miejsc pracy. Jak sobie
przypomnę psioczenie na górnictwo tak modne kilka lat
temu, chciałbym krzyczeć: „autor, autor, autor…”

O

kazuje się, że kopalnia w XXI wieku to dla wielu
ludzi praca jak marzenie. Czy pamiętacie, drodzy
górnicy, jak nas wyśmiewano, kiedy mówiliśmy,
że górnictwo ma przyszłość? Najmądrzejsze głowy
w kraju kombinowały, jak zaorać kopalnie. Autorytety
twierdziły, że miejsca pracy w kopalniach są mało
inteligentne. – Potrzebujemy informatyków,
ekonomistów, specjalistów od marketingu i masy
absolwentów z wykształceniem ogólnym – twierdziły
autorytety. No i co teraz. Teraz absolwenci szkół
z dyplomami potwierdzającymi ich wiedzę o tajnikach
geszeftu wszelakiego żyją z zasiłków. Z zasiłków żyją
absolwenci ogólniaków, szkół marketingu i prywatnych
szkół informatycznych. Żeby nie żyć z zasiłku, wielu
z tych „specjalistów” chce do kopalni. Dlaczego chcą
do kopalni?

G

azeta Wyborcza tak to uzasadnia: „Praca w kopalni
to dziś nie tylko stosunkowo wysokie zarobki
(początkujący górnik pracujący pod ziemią może liczyć
na 3,3 tys. zł brutto, a zarobki kombajnisty czy górnika
strzałowego przekraczają grubo 5 tys. zł), lecz także –
co dla wielu ważniejsze – pewność zatrudnienia”.

Z

daniem GW: „W kopalniach nie ma zwolnień
pracowników, a kto raz zaczął pracować
w górnictwie, ma spore szanse, że dotrwa w tej branży
do emerytury. Do tego dochodzą jeszcze dodatki:
barbórka i 14. pensja (nagroda z zysków), bony
żywnościowe, dopłaty do wczasów i co najważniejsze,
deputat na 6-8 ton węgla. Otrzymują go wszyscy,
nawet górnicy mieszkający w blokach. Najwięcej osób,
ponad 5 tys., przyjmie w tym roku Kompania Węglowa.
Spółka nie będzie miała żadnego problemu z rekrutacją,
bo w kopalniach złożono w sumie 26 tys. podań.
Nawet jeżeli część z nich to zgłoszenia od tych samych
osób (niektórzy składają podania do kilku kopalń),
to i tak na jedno miejsce przypada kilku kandydatów.
– Preferowane będą osoby z wykształceniem
technicznym, najlepiej górniczym, i mające dobry
stan zdrowia. Wszystkich kandydatów czekają testy
psychotechniczne potwierdzające, że nadają się
do pracy pod ziemią – mówi Zbigniew Madej, rzecznik
Kompanii”.

N

a jedno miejsce w kopalni jest prawie 6 chętnych.
To dużo. Nie każdy uniwersytet może pochwalić
się takim zainteresowaniem na przykład studiami
prawniczymi. Nawet na medycynę nie na każdej uczelni
jest tulu chętnych. Dlaczego tak się dzieje? Bo kopalnia
daje gwarancję stabilizacji. Minęły czasy, że na młodych
górników czekały mieszkania, darmowe wczasy,
sanatoria i wiele innych bonusów. I dobrze, że to się
skończyło, bo w zamian władza oczekiwała niewolniczej
pracy. Teraz górnik chce pracować za godziwą pensję.
Jak zarobi, to go stać na mieszkanie, na samochód,
na wczasy i, jak trzeba, na płatne sanatorium. Jednak
najpierw musi zarobić. Czy powinien dobrze zarabiać?
Powinien! Choćby dlatego że kopalnie dają wielkie
pieniądze do budżetu. Trzy największe spółki węglowe
zapłaciły w ubiegłym roku ponad 8,5 mld zł podatku
i opłat. W 2010 roku zapłaciliśmy 6,9 mld zł. Łupią nas,
a my i tak mamy zyski.
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P O TRAGEDII W KWK K RUPIŃSKI

NOWY GÓRNIK

Komisja WUG poinformowała
o przyczynach tragedii
Po zapaleniu metanu nie udało się ugasić pożaru. Ratownicy górniczy działali
w skrajnie trudnych warunkach. W katastrofie w kopalni Krupiński zginęło trzech
górników, w tym dwóch ratowników, którzy
spieszyli z pomocą kolegom. Jedenaście
osób zostało rannych.

Dramat zaczął się  maja  roku w rejonie ściany N- na poziomie  w kopalni
Krupiński. We wtorek  stycznia  roku
o przyczynach tragedii sprzed prawie dziewięciu miesięcy i o wnioskach, które należy
wdrożyć w górnictwie, aby ustrzec się podobnych tragedii w przyszłości, informowali
w Katowicach wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Magiera, prezes
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
Andrzej Chłopek i dyrektor Okręgowego
Urzędu Górniczego w Rybniku Zbigniew
Schinohl. Niebezpieczne stężenie metanu
w przestrzeni ściany powstało przez to, że
dopuszczono do licznych zaburzeń wentylacji. Katastrofę spowodowała iskra z trących
o siebie elementów przenośnika. Członkowie powołanej po wypadku komisji ocenili
przebieg prowadzonej wtedy akcji ratowniczej. Podkreślali, że nie popełniono w niej
ewidentnych błędów.
ST

W NIOSKI PO WYPADKU
W KWK K RUPIŃSKI

Wojciech Magiera, przewodniczący Komisji, powiedział m.in., że akcja
ratownicza w JSW SA KWK Krupiński
prowadzona była w skrajnie trudnych
warunkach, przy rozwijającym się pożarze, dużym zadymieniu i wilgotności
przy wysokim poziomie zagrożenia wybuchem metanu. Należała do najtrudniejszych w historii polskiego górnictwa węgla
kamiennego.
W ramach dochodzenia prowadzonego przez dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w Rybniku przesłuchano 
świadków, w tym niektórych kilkakrotnie. Orzeczenie i przypisanie zarzutów
nieprzestrzegania przepisów konkretnym
osobom, które przyczyniły się do zaistnienia wypadku, będą przygotowane przez
dyrektora OUG w Rybniku w najbliższych
trzech miesiącach. Komisja nie zajmowała

się ustalaniem konsekwencji karnych czy
zawodowych.
Wśród dziewięciu wniosków zaadresowanych do przedsiębiorców górniczych
znalazło się m.in. prowadzenie stałego nadmuchu sprężonego powietrza do zamkniętej przestrzeni przenośników ścianowych
w pokładach zaliczanych do III i IV kategorii
zagrożenia metanowego.
Do jednostek ratownictwa górniczego
sformułowano dziewięć wniosków, dotyczących m.in. wyposażenia zastępów ratowniczych w bezprzewodową łączność oraz
przyrządy kontrolujące istotne parametry
życiowe ratowników (np. tętno, temperaturę ciała). Komisja za niezbędne uznała
także prace ośrodków naukowo-badawczych
zmierzające np. do opracowania zasad zarządzania zmęczeniem u górników oraz
wyposażenia ratowników w odzież, która

oddawałaby ciepło ich organizmów podczas
akcji do otoczenia.
W ocenie Komisji zasadne jest wprowadzenie dwóch zmian w obowiązujących
przepisach. Dotyczą one projektowania
robót górniczych w polach metanowych
oraz wprowadzenia obowiązku wzorcowania anometrów pracujących w wyrobiskach
górniczych.
Podczas konferencji wnioski Komisji
przedstawił jej przewodniczący Wojciech
Magiera, wiceprezes WUG. Na pytania
dziennikarzy odpowiadali także Andrzej
Chłopek – prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz Zbigniew
Schinohl – dyrektor Okręgowego Urzędu
Górniczego w Rybniku (nadzorujący KWK
Krupiński).
INFORMACJA
WUG
OUG RYBKIK/WUG

 stycznia br. w WUG odbyła się konferencja prasowa na temat wypadku zbiorowego w KWK Krupiński (JSW).  maja
 r. na skutek zapalenia się metanu w tej
kopalni śmierć poniosło trzech górników,
w tym dwóch ratowników górniczych. Ponadto  innych osób zostało rannych.
Powołana przez prezesa WUG Komisja
do zbadania przyczyn i okoliczności tego
zdarzenia pracowała przez osiem miesięcy. Odbyła osiem posiedzeń, zleciła cztery
ekspertyzy oraz sześć specjalistycznych
badań. Komisja sformułowała wnioski dla
przedsiębiorców, dla jednostek ratownictwa
górniczego, ośrodków naukowo-badawczych
oraz propozycje nowelizacji przepisów.

O przyczynach tragedii w KWK Krupiński poinformowali: prezes CSRG Andrzej Chłopek, wiceprezes WUG Wojciech Magiera i dyrektor OUG w Rybniku
Zbigniew Schinohl.

Chodnik wentylacyjny N-12, metraż 88, pierścień stalowy lutni 800 mm w miejscu oczekiwania
poszkodowanych na pomoc

Chodnik wentylacyjny N-12, metraż 222, krzyż drewniany w miejscu znalezienia ciała jedego z
ratowników

4

W W W.NOW YGORNIK.PL

1-15 L U T E G O 2 012

A K T U A L N O Ś C I

A NNA Z YCH , publicystka Trybuny Górniczej podsumowuje  rok w górnictwie: to był
dobry rok, mogą bez fałszywej skromności powiedzieć węglowi przedsiębiorcy.

Górnictwu sprzyjała koniunktura rynkowa – dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na węgiel rosły ceny na rynkach
światowych, a to przełożyło się na zyski
przekraczające dwa miliardy złotych. Powodzeniem, choć może nie oszałamiającym
sukcesem, zakończyła się droga na giełdę
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Trybunał
Konstytucyjny, wyczekiwanym przez lata
orzeczeniem, uwolnił wreszcie spółki węglowe od jarzma podatku od wyrobisk. Tyle
zdziałała fortuna, trzeba jednak przyznać,
że ogromne nakłady inwestycyjne i porządkowanie struktur spółek węglowych nie
są efektem przypadku, lecz realizacji przemyślanej polityki. Wróćmy jednak do ubiegłorocznej górniczej listy przebojów.

M ILIARDOWE ZYSKI
Chociaż dane dotyczące zysków węglowych koncernów za  rok mają na razie
charakter szacunkowy (w przypadku JSW
i Bogdanki, które są obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyniki poznamy
dopiero w połowie marca), śmiało można
stwierdzić, że będą one rekordowe. Już
w ciągu trzech kwartałów spółki węglowe
zarobiły dwa razy więcej niż w całym 
roku. Kompania Węglowa, największa z węglowych spółek, wypracowała rekordowy
w swojej historii wynik finansowy netto wynoszący  mln zł. W porównywalnym
okresie ubiegłego roku strata firmy wynosiła
 mln zł. Prawdopodobny roczny zysk tej
spółki wyniesie  mln zł. Dobre wyniki
finansowe pozwoliły Kompanii na zwiększenie wydatków na inwestycje – do końca
września spółka przeznaczyła na rozwój
prawie , mln zł wobec niespełna 
mln zł, które przeznaczyła na ten cel rok
wcześniej. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki
Węglowej przekroczy prawdopodobnie 
mld zł – po  miesiącach wynosił , mld
zł. Wyniki lepsze od oczekiwań analityków
to efekt utrzymujących się wysokich cen węgla i koksu na rynkach międzynarodowych.
Przychody spółki, wynoszące po trzech
kwartałach , mld zł, były o ponad 
proc. wyższe niż przed rokiem. Obecnie
inwestycje w JSW o wartości przekraczającej
 mld zł realizowane są w oparciu o środki
własne, jednak zarząd nie wyklucza sytuacji,
w której będzie zmuszony sięgnąć po finansowanie zewnętrzne. Katowicki Holding
Węglowy zarobił w ciągu trzech kwartałów
ponad  mln zł netto. Po czterech kwartałach zysk netto będzie prawdopodobnie
wyższy o  mln zł. Realne wydatki na inwestycje przekroczyły w  roku  mln
zł. W przypadku KHW oprócz konieczności udostępnienia nowych poziomów i pól
eksploatacyjnych trzeba wykonać szereg
inwestycji odtworzeniowych.

T RYBUNAŁ ROZWIAŁ
WĄTPLIWOŚCI
 września  roku można określić
wielkim dniem dla górnictwa. Po ponad
dwóch latach oczekiwania Trybunał Konstytucyjny wydał bowiem orzeczenie regulujące

MATERIAŁY PRASOWE LW BOGDANKA

Górnicza
lista przebojów
kwestię tak zwanego podatku od wyrobisk.
Spór pomiędzy gminami a branżą górniczą, dotyczący opodatkowania podatkiem
od nieruchomości podziemnych wyrobisk
górniczych, trwał od kilkunastu lat. Jak wyliczyła Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, obciążenie podziemnych wyrobisk
kopalń podatkiem od nieruchomości oznaczałoby konieczność zapłaty przez firmy
górnicze kwoty sięgającej niemal , mld zł.
Wyrok TK odsunął od spółek węglowych
tę czarną wizję podatkową. Dla Kompanii
Węglowej oznaczał rozwiązanie utworzonych rezerw i uchylenie niezapłaconych decyzji podatkowych na łączną kwotę  mln
zł. Spółka ma także możliwość odzyskania
wyegzekwowanego już podatku w wysokości ponad , mln zł. JSW po decyzji z 
stycznia  r. o rozwiązaniu znaczącej
części rezerw utworzonych na poczet podatku od podziemnych wyrobisk górniczych
zyska na czysto  mln zł. Rezerwy Katowickiego Holdingu Węglowego, które zostaną rozwiązane po konsultacjach z doradcą
podatkowym i audytorem, wynoszą około
 mln złotych. Problem opodatkowania
wyrobisk miał szanse na rozwiązanie już
kilka miesięcy wcześniej podczas prac nad
nowym Prawem geologicznym i górniczym,
które Sejm przyjął w połowie roku. Intencją
przyświecającą pracom nad ustawą było rozstrzygnięcie, które orzekałoby, że podziemne wyrobiska nie są budowlami i nie można
nakładać na nie podatku od nieruchomości.
Pomimo wcześniejszych deklaracji czterech
klubów parlamentarnych nacisk samorządów był tak duży, że problemu opodatkowania wyrobisk w Prawie geologicznym
i górniczym nie udało się jednoznacznie
rozwiązać.

G IEŁDOWA DROGA
PRZEZ MĘKĘ
To był drugi debiut górniczej firmy
na GPW – z pewnością głośniejszy i bardziej
wyczekiwany. Po sukcesie lubelskiej Bogdanki
marsz Jastrzębskiej Spółki Węglowej na warszawski parkiet miał być spektakularnym sukcesem. Jednak tuż po marcowej zapowiedzi
ministra Aleksandra Grada odnośnie tego,
że JSW trafi w czerwcu na giełdę, o gwarancje
zatrudnienia, przydział akcji dla nieuprawnionych i zachowanie władztwa korporacyjnego
w spółce przez Skarb Państwa upomnieli się
związkowcy. Strona społeczna dopominała
się, by to rozwiązanie zostało zapisane ustawowo, a rząd podczas procesu upublicznienia
bezwzględnie przestrzegał zapisów Strategii
dla górnictwa. Kartą przetargową w rękach
związkowców było referendum zorganizowane na początku kwietnia (ponad  proc.
głosujących pracowników opowiedziało się
za strajkiem i przeciw upublicznieniu spółki).
Spór na linii związki zawodowe–zarząd–rząd
nie toczył się jednak o to, CZY prywatyzować, lecz JAK prywatyzować. Casus JSW
był istotny o tyle, że miał wyznaczyć ścieżkę,
jaką trafią na parkiet kolejne spółki węglowe.
Porozumienie było trudne do osiągnięcia nie
tyle przez konflikt racji, co przez konflikt
osobowości. Po dobowym strajku zawarto

Bogdanka rozpoczęła wydobycie z pola Stefanów
na początku maja porozumienie o -letnich
gwarancjach zatrudnienia dla pracowników
JSW. W miesiąc później, po morderczych
negocjacjach, w które zaangażowanych było
dwóch ministrów i wojewoda śląski, podpisano umowę w sprawie podziału akcji,
władztwa korporacyjnego i podwyżek płac.
JSW zadebiutowała na giełdzie  lipca. Kurs
akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrósł
na otwarciu w pierwszym dniu notowań
o , proc. do , zł. Choć spektakularnego wzrostu wartości już potem nie było,
to spółka osiągnęła spory sukces – zapisy
na akcje JSW złożyło łącznie ponad  tys.
inwestorów indywidualnych, w tym blisko
 tys. osób uprawnionych – pracowników
JSW. Debiut doprowadził natomiast do uporządkowania struktury firmy i wpłynął
na zakończenie procesu tworzenia Grupy
Węglowo-Koksowej.
Kryzys z roku  uświadomił górniczym przedsiębiorstwom ich słabe strony,

zweryfikował nierealne plany i zmobilizował
rezerwy. Co niespotykane od lat – związki zawodowe i pracodawcy zaczęli mówić
jednym głosem, upominając się o interesy
branży w kwestiach takich jak władztwo
korporacyjne Skarbu Państwa czy opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych.
Zupełnie innego wymiaru nabrało także
określenie „prywatyzacja”. Debiutem giełdowym nie straszy się już górniczych załóg,
lecz widzi się w nim sposób uzyskania środków na rozwój spółek węglowych. Poprzez
takie wydarzenia jak uruchomienie pola
Stefanów w Bogdance, zamiar budowy elektrowni węglowej przez Kompanię Węglową
czy plany inwestycyjne NWR w Polsce 
rok pokazał jeszcze jedną tendencję, która
stawia branżę w nowym świetle – górnictwo
węgla kamiennego zaczęło być postrzegane
jak biznes, na którym można zarobić.
ANNA ZYCH
TRYBUNA GÓRNICZA
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X NOWY GÓRNIK: Czym zajmuje się Społeczna Komisja Mieszkaniowa?
RYSZARD PIECHOCZEK: Jesteśmy ciałem,
którego zadaniem jest
sprawowanie kontroli
nad przydziałami lokali mieszkalnych należących do miasta oraz
opiniowanie wniosków
osób ubiegających
się o przydział lokalu komunalnego lub
socjalnego.
X Jak duży jest zasób lokali należących

do miasta?
– Gmina posiada  mieszkania komunalne i  mieszkania socjalne.
X Jaka jest różnica pomiędzy mieszkaniem komunalnym a socjalnym?
– Różnica ta wskazana jest bezpośrednio w przepisach. Lokal socjalny charakteryzuje się obniżonym standardem technicznym oraz wysokością czynszu, a umowy
zawiera się na dwa lata.

X Kto może ubiegać się o tego typu
lokale?
– Mieszkańcy Jastrzębia spełniający odpowiednie kryteria – chodzi tutaj przede
wszystkim o dochody. W przypadku lokalu
komunalnego ich średnia (za ostatnie trzy
miesiące) nie może przekroczyć  proc.
najniższej krajowej emerytury w przypadku
osób samotnych i  proc. w przypadku
rodzin. Jeśli zaś chodzi o lokale socjalne,
to obowiązują bardziej rygorystyczne kryteria –  proc. dla osób samotnych i  proc.
dla rodzin w przeliczeniu na jedną osobę.
X Są jeszcze jakieś inne przesłanki, które

decydują o przydziale lokalu?
– W razie wątpliwości Komisja przeprowadza wizję lokalną i sprawdza, w jakich
warunkach mieszkają osoby ubiegające się
o lokal. Pamiętam sytuację, kiedy mieszkanie
M- zamieszkiwało  osób. Innym razem
widziałem, jak dziecko odrabiało lekcje
na muszli klozetowej (przemoc w rodzinie).
Często warunki, w jakich żyją jastrzębianie,
są bardzo trudne.
X Czy każdy uprawniony otrzymuje
mieszkanie od razu?
– Mamy ograniczoną liczbę lokali.
To pytanie należy jednak kierować do prezydenta miasta.
X Czyli w przypadku braku lokalu należy czekać, aż mieszkanie się zwolni,
a to może potrwać długo?
– Niestety – również z takimi przypadkami mamy do czynienia. Mieszkania
odzyskiwane są po opuszczeniu ich przez
dotychczasowych lokatorów, np. po eksmisji
albo w przypadku śmierci lokatora itp.
X Czy mieszkanie, które otrzymuje się
od miasta, jest wyremontowane?
– Tak, we wszystkich mieszkaniach
przekazywanych do zasiedlenia przez MZN
przeprowadzane są gruntowne remonty.
X Ile przydzieliliście mieszkań w 2011
roku?
– Jeśli chodzi o lokale socjalne, SKM
zaopiniowała pozytywnie , w tym  dla

ŁUKASZ PARYLAK

Pomoc mieszkaniowa niezbędna
osób z wyrokiem eksmisyjnym z dotychczasowego miejsca zamieszkania, natomiast 
z powodu wykwaterowania z budynku przy
ul. Gagarina w związku z jego remontem. 
wnioskodawcom zaopiniowano pozytywnie
lokal komunalny.
X Miasto musi płacić z tytułu niezapewnienia lokalu osobom z wyrokami
eksmisyjnymi?
– Tak, i to, na przykład,  mln  tys.
zł tylko w roku ubiegłym.
X Za ile osób miasto musi opłacać czynsz
spółdzielniom mieszkaniowym?
– Dotyczy to  osób z wyrokiem
eksmisji i prawem do przyznania lokalu
socjalnego.
X Co jest lepsze – płacenie tych kwot czy
budowa nowych mieszkań?
– Budowa nowych mieszkań jest lepszym rozwiązaniem. Każdego roku płacimy
niemałe kwoty i nic z tego nie mamy. A tak
wzrósłby zasób mieszkaniowy gminy i tym
samym więcej potrzebujących mogłoby
otrzymać mieszkanie. Musimy jednak pamiętać, że wzrosłyby również wydatki związane z eksploatacją budynków czy opłatami
za media, dlatego trudno ocenić ten problem
jednoznacznie.
X A co z zarzutami o tworzeniu w ten sposób miejskich gett?
– Nie ma złotego środka na tworzenie
w miastach mieszkań socjalnych. Rozważana
jest możliwość przekwalifikowania pojedynczych lokali w zasobach komunalnych po to,
aby nie tworzyć tego typu miejsc.
X Widzi pan jakąś szansę dla osób, które
czekają na mieszkanie?
– Tak. Do końca  roku miasto odda
do użytku  mieszkań socjalnych przy
ul. Gagarina. Będą to nowe i przestronne
lokale – skierujemy tam osoby, które naprawdę zasługują na mieszkanie, a którym
po prostu się w życiu nie udało. Chcemy
im dać drugą szansę. Mieszkania, które
opuszczą, mają na ogół niższy standard –
zostaną zasiedlone przez osoby, które mają
wyroki eksmisji.
X Czy ci ludzie zasługują na takie
otoczenie?
– Myślę, że każdy człowiek zasługuje
na to, by godnie żyć, ale nie mamy wpływu
na to, jak wykorzysta swoją szansę i czy będzie szanował to, co otrzyma.
X 140 dodatkowych mieszkań to niedużo
jak na takie miasto jak Jastrzębie.
– Zgadzam się z tym stwierdzeniem.
Od czegoś trzeba jednak zacząć. Ta liczba – choć może w ograniczonym zakresie
– przyczyni się jednak do „rozładowania”
problemu.
X Czy wspomniane 140 mieszkań to jednorazowy „wyczyn” miasta, czy może
przewiduje się budowę kolejnych lokali?
– Potrzeby miasta w tym zakresie
są ogromne, dlatego nie możemy dopuścić
do sytuacji, by był to jednorazowy ,,wyczyn’’.
Pamiętajmy także, że na ukończeniu jest
budowa noclegowni, gdzie będzie można
umieścić do  osób bezdomnych.

Miasto angażuje się w pomoc rodzinom potrzebującym mieszkania. Jednak potrzeby są wielkie
X Czy miasto ma jakąś długofalową politykę mieszkaniową?
– Moim zdaniem dobrze byłoby opracować strategię na jakieś - lat i ją konsekwentnie realizować. Jak na razie mamy
raczej do czynienia z działaniami doraźnymi, zgodnie z wieloletnim programem
gospodarowania mieszkaniowymi zasobami
gminy. Wynika to również z braku polityki
państwa w tym zakresie.
X Czy osoby korzystające z mieszkań należących do miasta wywiązują się z płatności za ich użytkowanie?
– Z tym bywa różnie. Jednak liczby, które ilustrują to zjawisko, są zatrważające –
zaległości z tytułu wynajmu mieszkań wraz
z odsetkami wynoszą ok.    złotych.
X Jak zamierzacie przeciwdziałać tej
sytuacji?
– Lokatorzy, którzy płacą regularnie,
zostaną przeniesieni do lokali o wyższym
standardzie (chodzi o wspomniane już nowe
mieszkania przy ul. Gagarina). Reszta trafi
być może do mieszkań o zdecydowanie niższym standardzie, które znajdują się np. przy
ulicy Pszczyńskiej (tzw. Manhattan). Muszą także powstać jakieś pomieszczenia
tymczasowe.
X Gdzie takie lokale się znajdują?

– W chwili obecnej nie ma tego typu
miejsc. Myślę, że w  roku prezydent
miasta oraz Rada Miasta zajmą się tym
tematem, aktualizując uchwałę dotyczącą
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
X Mieszkańcy, którzy nie płacą, nie mają
na to środków?
– Zdziwiliby się państwo. Zdarza
się, że tego typu osoby mają nawet pracę,
na przykład za granicą. Część z nich woli
jednak swoje pieniądze przeznaczać na alkohol. Nie zawsze są to więc ludzie pozbawieni
środków do życia.
X Zdarzają się dewastacje budynków
przez lokatorów?
– Niestety tak. Nie można generalizować, ale niektóre bloki i mieszkania
są w opłakanym stanie. Część lokatorów
nie potrafi uszanować tego, co ma. Jest
to tym bardziej bolesne, że mówimy przecież o własności miasta. Cóż, w takich

przypadkach liczymy na zdecydowane działania policji i straży miejskiej, które polegają
na wykryciu sprawców i pociągnięciu ich
do odpowiedzialności.
X Niedawno głośno było o procederze
nielegalnego podnajmowania mieszkań.
– Tak, niestety mamy u nas do czynienia
z taką sytuacją. Jest to oczywiście nielegalne.
Mieszkanie należy do miasta i nie można
czerpać z niego dodatkowych dochodów.
Poza tym wiele osób czeka na lokal, zatem
jeśli ktoś go nie potrzebuje, powinien się
z niego wyprowadzić.
X Czy Komisja zamierza przeciwdziałać
temu zjawisku?
– Niedawno zgłosiłem propozycję,
by przeprowadzać kontrole w mieszkaniach,
aby wiedzieć, kto rzeczywiście je zajmuje.
Jednak opinia prawna, jaką otrzymaliśmy,
nie napawa optymizmem. W najbliższym
czasie doprowadzimy do spotkania z przedstawicielami straży miejskiej, policji, MZN
oraz Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta w celu opracowania zasad
dotyczących kontroli lokali.
X Co pan sądzi o sprzedaży mieszkań komunalnych i to z wysoką bonifikatą?
– Jestem temu zdecydowanie przeciwny.
To jest majątek gminy i nie należy się go
pozbywać. W przypadku potrzebujących
te mieszkania są na wagę złota. Zdarza się
jednak, że dochodzi do handlowania nimi
na rynku wtórnym. Korzyść odnoszą wówczas tylko nieuczciwi lokatorzy, którzy dorobili się na mieniu gminy.
X Czy w takich sytuacjach ci, którzy

sprzedali mieszkanie, musieli zwrócić
bonifikatę?
– Tak, ponieważ nie dochowali warunków, na jakich lokal został im sprzedany. Nie
zachowali odpowiedniej karencji pomiędzy
zakupem a ponowną sprzedażą. Takie zachowania są złamaniem ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Reasumując, chciałbym poinformować,
że  stycznia na sesji Rady Miasta zdałem
sprawozdanie z działalności Społecznej
Komisji Mieszkaniowej. Na podstawie jego
treści powinny zostać wyciągnięte stosowne wnioski przez prezydenta miasta oraz
radnych.
KATARZYNA BARCZYŃSKA WWW.JASNET.PL
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W KOPALNIACH PRACUJE INNE POKOLENIE
GÓRNIKÓW NIŻ  LAT TEMU .
Mam wrażenie, że pan nie zauważył zmian, jakie zaszły
w górnictwie. Jeszcze  lat temu byliśmy zadowoleni, kiedy
w łaźni było szare mydło. Teraz górnik, zanim wyjdzie z łaźni,
używa porządnych kosmetyków. Kiedy wsiada do autobusu
i wraca do domu, pachnie porządną wodą toaletową. W domu
siada przy komputerze i sprawdza, co ciekawego dzieje się
na świecie. Górnik nie ma już ochoty fedrować za wszelką
cenę – chce pracować bezpiecznie, chce być zdrowy i chce,
aby kopalnia szanowała jego życie i zdrowie. W kopalniach
pracuje dziś inne pokolenie. To pokolenie myśli samodzielnie,
samodzielnie podejmuje decyzje i potrafi znaleźć informacje
potrzebne do podjęcia tych decyzji – mówi KRZYSZTOF
KŁOSEK, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
w KWK Pniówek.
Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

X NOWY GÓRNIK: Zagrał pan na nosie dużym centralom
związkowym?
KRZYSZTOF KŁOSEK: Dlaczego pan tak
mówi?
X Kandydował pan
na stanowisko Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy bez namaszczenia związków zawodowych. Wygrał pan.
– Nie miałem namaszczenia, ale żaden ze związków nie prowadził kampanii
przeciwko mnie. Mam za sobą  lat pracy
– cały ten czas spędziłem pod ziemią. Kiedy
zdecydowałem się na kandydowanie, byłem
przodowym i oddziałowym Społecznym
Inspektorem Pracy. Byłem także zastępcą
ZSIP w Pniówku. Dobrze znam górniczą
pracę i znam się na tym, co robię. Jednak
ustawa o ZSIP jasno określa zarówno moje
obowiązki, jak i zasady współpracy ze związkami zawodowymi.
X Nie bał się pan, że w przypadku przegranej znajdzie się pan na straconej pozycji? Zadarł pan przecież z ludźmi, którzy dużo mogą.
– Z nikim nie zadzierałem. Od początku naszej rozmowy próbuje pan stworzyć
wrażenie, że jest jakiś konflikt między mną
a organizacjami związkowymi. Otóż zapewniam pana, że nie ma takiego konfliktu.
Zgodnie z prawem Zakładowy Społeczny
Inspektor Pracy współpracuje ze związkami
i wspólnie z nimi realizuje swoje ustawowe
uprawnienia. Poza tym należę do Solidarności ‘, która mnie wspiera. Nie odniosłem
wrażenia, że koledzy ze związku poczuli się
niedowartościowani czy urażeni, kiedy zdecydowałem się kandydować.
X Pan jest niczyj – nikomu pan nie zawdzięcza stanowiska. Czyją politykę będzie pan realizował i kto będzie się liczył
z niczyim człowiekiem?
– Pracuję dla dobra całej załogi. To oznacza, że realizuję politykę wszystkich organizacji związkowych i załogi. Nie ma jakichś
wyraźnych różnic między związkami w podejściu do spraw bhp – każdy z nich chce,
aby praca pod ziemią była bezpieczna. Ponieważ jestem niczyj, mam komfort bycia
niezależnym. A z moim zdaniem muszą się
liczyć wszyscy, którzy odpowiadają w kopalni
za sprawy bhp. Nie wynika to z mojej megalomanii, ale z prawa i z mojego zasobu wiedzy.  lat pracy w oddziale wydobywczym

Będę

bhp w K

to naprawdę dobra szkoła, a załodze potrzebny jest na tym stanowisku fachowiec.
X Skoro tak, to dlaczego duże centrale
związkowe stawiają sobie za punkt honoru, aby mieć swojego SIP-a?
– To kwestia prestiżu, ale myślę, że dla
nich ważniejszy jest dobry ZSIP niż swój.
X Nie tylko. Jak się ma na tym stanowisku swojego człowieka, to można na przykład wziąć pod lupę nielubianego kierownika. Wystarczy, że wyśle się „swojego”
SIP-a, aby takiemu kierownikowi zamknąć
kilka robót. Kierownik szybko zrozumie,
że ma patrzeć na taki związek przychylnie.
W ten sposób można zmusić do spolegliwości nawet dyrektora kopalni.
– Ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej
sytuacji. Zakładowy Społeczny Inspektor
Pracy ma dbać o bezpieczeństwo pracy
i musi działać w interesie całej załogi. Jeżeli
uwikła się w jakieś ambicjonalne rozgrywki,
skrzywdzi wszystkich górników.
X Wiem, że w kopalniach takie zjawiska
nie należą do rzadkości.
– Wśród górników krążą opowieści o takich przypadkach, ale to są tylko opowieści.
X Fakt, że kandydat niezależny został wybrany na stanowisko ZSIP w KWK Pniówek, oznacza początek zmian w kopalniach JSW SA?
– Nie rozumiem, o jakich zmianach pan
mówi?
X Między innymi o tym, że związki zawodowe mogą stracić rząd dusz i że załogi
górnicze zaczynają myśleć niezależnie.
– Górnicy zawsze myśleli niezależnie.
Poza tym proszę pamiętać, że czasy się zmieniają. Teraz ludzie potrafią myśleć niezależnie, bo dużo wiedzą. Coraz mniej górników
zgadza się na to, aby myślał za nich ktoś inny.
Górnicy potrafią określić, co jest dla nich
korzystne, a co niekorzystne. Jeżeli ktoś działa
na ich korzyść, to taką osobę popierają. Nie
chciałbym, aby nasza rozmowa przerodziła
się w dyskusję o związkach zawodowych.
Chcę tylko zburzyć pański sposób myślenia,
z którego wynika, że skoro zdobyłem zaufanie
bez wyraźnego poparcia organizacji związkowych, to oznacza to przyzwolenie na łamanie
zasad bezpieczeństwa w kopalni.
X Kilka lat temu nie do pomyślenia była
sytuacja, aby w kopalni Pniówek Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy został kandydat, który nie ma za sobą Sławomira Kozłowskiego, lidera Solidarności.

W kopalniach pracuje inne pokolenie. To pokolenie myśli samodzielnie, samodzielnie podejmuje decyzje i potrafi zn
– Sławomir Kozłowski nie jest moim
przeciwnikiem. Jest moim sojusznikiem
w walce o bhp w kopalni. Mam wrażenie,
że pan nie zauważył zmian, jakie zaszły
w górnictwie. Jeszcze  lat temu byliśmy
zadowoleni, kiedy w łaźni było szare mydło.
Teraz górnik, zanim wyjdzie z łaźni, używa porządnych kosmetyków. Kiedy wsiada do autobusu i wraca do domu, pachnie
porządną wodą toaletową. W domu siada
przy komputerze i sprawdza, co ciekawego dzieje się na świecie. Górnik nie ma już
ochoty fedrować za wszelką cenę – chce

pracować bezpiecznie, chce być zdrowy
i chce, aby kopalnia szanowała jego życie
i zdrowie. W kopalniach pracuje dziś inne
pokolenie. To pokolenie myśli samodzielnie,
samodzielnie podejmuje decyzje i potrafi
znaleźć informacje potrzebne do podjęcia
tych decyzji.
X Nakazał pan już zamknięcie jakichś
robót?
– Tak. Zaniedbania zostały szybko usunięte. Nie działałem na niczyje zlecenie, ale
w ramach konieczności.
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działał dla poprawy
ARCHIWUM NOWY GÓRNIK

KWK Pniówek
G  
Z S I P

Na autorytet każdy pracuje indywidualnie
Krzysztof Kłosek został wybrany na Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy
KWK Pniówek. W JSW SA niektórzy uważali to za sensację. – Nie ma żadnej sensacji.
Wygrał fachowiec obdarzony zaufaniem –
twierdzą koledzy Krzysztofa Kłoska.

RAFAŁ NOWAK, SZTYGAR
ZMIANOWY:
Krzysztof Kłosek jest
bardzo dobrym fachowcem. Kiedy słyszę,
że został Zakładowym
Społecznym Inspektorem Pracy, chociaż nie
popierał go żaden duży związek zawodowy,
to myślę sobie, że to dobrze. Nikt nie zarzuci
mu braku obiektywizmu. Miałem przyjemność pracować z nim przez kilka lat. Był
przodowym. Bardzo dobrym przodowym.
W pracy pod ziemią różnie bywa. Tylko
ktoś, kto pracował w takich warunkach
wie, co znaczy zaufanie do przodowego.
Górnicy mu ufali i szanowali jego doświadczenie oraz obiektywizm. Naprawdę, taka
opinia to najlepsza rekomendacja. Lepszej
nie potrzebował, żeby zostać Zakładowym
Społecznym Inspektorem Pracy. Prosty fakt
– wszyscy uważają go za bardzo obiektywnego człowieka.
K R Z YS Z TO F I WA NOWICZ , ODDZIAŁ
G-: Nie zgadzam
się z twierdzeniem,
że Krzysztof Kłosek
jest niczyj. Był zastępcą Zakładowego Społecznego Inspektora

Pracy. Był przodowym. Ma zaufanie górników. Jest świetnym fachowcem. Uważam, że nikt nie zwracał uwagi na to, czy
ma jakieś poparcie, czy go nie ma. Wiedza,
fachowość, koleżeńskość – to miało znaczenie. I dobrze, że właśnie to decydowało
o wyborze ZSIP.
A DAM J AKUBCZYK ,
SEKCYJNY , ODDZIAŁ
G-: Gdyby Krzysztof
Kłosek miał złą opinię,
nie zostałby wybrany na tę funkcję. On
ma charyzmę. Potrafi
dbać o ludzi. Potrafi
także pilnować, aby
praca była bezpieczna. My naprawdę nie
potrzebujemy podpowiedzi, kto jest dobry,
a kto jest zły. Wbrew pozorom jesteśmy
w wąskim gronie i znamy się doskonale.
Wystarczyłby jeden sygnał, że Krzysiek się
nie nadaje i pewnie nie zostałby wybrany.
Wtedy nie pomogłoby mu żadne poparcie.
JERZY KORCZAK, PRZODOWY, ODDZIAŁOWY
S POŁECZNY I NSPEKTOR PRACY, ODDZIAŁ
G-: Nie rozumiem
pańskiego zdziwienia.
Dla mnie to normalne,
że nikt nie wtrącał się
w wybory. To nasze wybory i już. My pracujemy pod ziemią i najlepiej wiemy, komu
można zaufać. Wiemy wszystko o swoich
sukcesach i porażkach. Na autorytet każdy
pracuje indywidualnie. Krzysztof Kłosek
zapracował na zaufanie.

Mniej wypadków w górnictwie

naleźć informacje potrzebne do podjęcia tych decyzji
X Na czym panu najbardziej zależy?
Co chciałby pan osiągnąć w najbliższym
czasie?
– Przygotowuję cykl szkoleń dla oddziałowych społecznych inspektorów pracy.
Bez nich i bez ich wiedzy nie będę mógł
wykonywać swoich obowiązków w sposób, który satysfakcjonowałby załogę. Poznaję kopalnię i problemy pracowników
na konkretnych stanowiskach pracy. Często
kontaktuję się z pracownikami, z kolegami, z którymi jeszcze nie tak dawno pracowałem pod ziemią. Rozmawiam z nimi

szczerze, wszak niedawno byłem jednym
z nich. Ja naprawdę nie jestem jakimś kuriozalnym przypadkiem. To pan ze swoją
teorią, że wszystko w kopalni dzieje się
z namaszczeniem związków zawodowych,
jest niedzisiejszy. Świat naprawdę się zmienił. Przypominam panu, że jestem członkiem organizacji związkowej – i to tej samej, której członkiem był mój poprzednik.
Chciałbym, żeby nie tylko ZSIP i związki
walczyli o poprawę bezpieczeństwa pracy,
ale by robili to również inni.


W  r. liczba wypadków w górnictwie w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o , procent – podał
WUG.
Zmniejszeniu ubiegłorocznej wypadkowości ogółem nie towarzyszył spadek liczby
wypadków śmiertelnych. W ubiegłym roku
w polskim górnictwie śmierć poniosło:
• 26 osób, w tym 20 w kopalniach węgla
kamiennego (w  r. odnotowano ich 
w całym górnictwie i  w KWK).
Wypadków ciężkich w  r. było:
• 25 (w 2010 r. – 31), w tym 19 w KWK (o jeden więcej niż w  r.).
Powodem , proc. wszystkich ubiegłorocznych wypadków były:

• potknięcia, poślizgnięcia lub upadki osób
(, proc.);
• spadnięcia, stoczenia i osunięcia się mas
lub brył skalnych (, proc.);
• kontakt z przedmiotem transportowanym
(, proc.);
• spadnięcie, stoczenie lub osunięcie się innych przedmiotów (, proc.).
W  r. w całym polskim górnictwie
doszło do:
• 2330 wypadków przy pracy – czyli o 285
mniej niż rok wcześniej (-, proc.).
W tym w kopalniach węgla kamiennego – 1795 – mniej o 261 w porównaniu
do  r. (-, proc.).
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E DWARD J UROK : Nie jest rzeczą łatwą, by po przejściu na emeryturę zachować chęci i siły
do codziennej aktywności fizycznej.

Nie jest rzeczą łatwą, by po przejściu
na emeryturę zachować chęci i siły do codziennej aktywności fizycznej. Jeszcze trudniej jest każdego dnia zachęcać do tego
innych, również młodszych od siebie.
Najtrudniej jednak zachować zaraźliwą pogodę ducha i entuzjazm. Ta trudna sztuka
idealnie udaje się panu Edwardowi Jurokowi, siedemdziesięcioletniemu emerytowanemu górnikowi KWK Wieczorek.

Gdy nieco spóźniony zjawiłem się
u drzwi mieszkania
pana Edwarda, ten
czekał już na mnie
zniecierpliwiony, pozostając wszak w bardzo
pogodnym nastroju.
Zdjąwszy płaszcz i udawszy się do wskazanego pokoju, odpowiedziałem, że kawa,
oczywiście, może być – z jedną łyżeczką
cukru i odrobiną mleka. W elegancko urządzonym salonie, w jakim się znalazłem,
na każdej płaskiej powierzchni leżały już
zdjęcia i mnóstwo opasłych albumów. Niemal na każdej fotografii obecny był pan
Edward Jurok otoczony tłumami ludzi.
W trakcie rozmowy – która, według moich planów, miała trwać ledwie piętnaście
minut, lecz przeciągnęła się niepostrzeżenie w bardzo interesujące dwie godziny
– okoliczności powstania każdej fotografii
zostały mi dokładnie wyjaśnione.

P AN C UKIEREK W BIEGU
Rozmowę rozpoczęliśmy od sportowych
osiągnięć pana Juroka z czasów młodości.
Jeszcze kiedy był dzieckiem, pojawiła się
na jego temat pierwsza wzmianka w prasie
– opisywano w niej jego udział w Wyścigu
Pokoju i zajęcie przezeń na odcinku katowickim całkiem wysokiego, jedenastego
miejsca. Warto dodać, że pan Edward miał
wówczas zaledwie jedenaście lat! Kilka lat
później dostał się do reprezentacji Polski
w piłce ręcznej, przyczyniając się do zajęcia
przez naszą drużynę pierwszego miejsca
w mistrzostwach świata. Nie były to jednak
wyłącznie „wybryki” młodości.
Choć pan Edward Jurok ma obecnie
siedemdziesiąt lat, w najmniejszym stopniu nie stracił zainteresowania sportem.
R E K L A M A

Jedyna nowość polega na tym, że obecnie
stara się również rozbudzać do niego miłość
u najmłodszych. Od wielu lat organizuje
na terenie Giszowca turnieje z okazji m.in.
rozpoczęcia roku szkolnego, wakacji czy
świąt Bożego Narodzenia. Na stole do tenisa
stołowego rokrocznie odbywają się dziesiątki meczów, w których zwycięzcy mogą wygrać nawet komputerowe akcesoria, wszyscy
chętni mają zaś okazję nauczyć się czegoś
od zawsze pomocnego pana Juroka. W czasie gdy starsze dzieci rozgrywają mecze, dla
maluchów organizowana jest gimnastyka,
gry ruchowe czy sztafety. A jeśli akurat nie
odbywa się żaden z organizowanych przez
pana Edwarda konkursów, dzieci zawsze
mogą liczyć na bycie przezeń obdarowanymi jakimiś łakociami, gdy przechadza
się po okolicy. W związku z tym przylgnęło
do niego miano Pana Cukierka.
Pan Jurok pochwalił mi się również,
że odwiedzając z rodziną sanatoria, zawsze
korzysta z okazji, żeby rozruszać przebywającą tam młodzież. Pewnego razu grupa chłopców została przezeń zaproszona
do wspólnej gry w tenisa stołowego, w trakcie której wyszła na jaw jego niegdysiejsza przygoda z piłką ręczną. Traf chciał,
że również te dzieci marzyły, by w przyszłości uprawiać ten sport zawodowo.
Od tamtej chwili do teraz pan Edward,
który utrzymuje z nimi kontakt listowny,
nazywany jest przez nich pół żartem, pół
serio Mistrzem.

L IS M AJOR PRZEMAWIA
Gdy zbliża się czas Barbórki, każde
przedszkole i każda szkoła mają szansę zaprosić do siebie pana Juroka, by ten przedstawił dzieciom wiele interesujących faktów
o dawnym i dzisiejszym górnictwie. Przez 
minut prezentuje on dzieciom górnicze narzędzia, opisuje tajniki i niebezpieczeństwa
tego fachu – w obieg idą kaski i elementy
munduru galowego. Dzieci mają także okazję wysłuchać, jak pan Jurok recytuje wiersz
o ciężkim losie górnika. Podobne spotkania
pan Edward prowadzi od wielu lat, a cieszą się one tak dużym zainteresowaniem,
że zdarzało mu się otrzymywać zaproszenia
nawet od szkół z Warszawy.
Wielkie zaangażowanie pana Juroka
w rozwój dzieci to bardzo znacząca, ale

NOWY GÓRNIK

Mistrz

Pan Jurok nie wziął nigdy nawet złotówki za żadną ze zorganizowanych przez siebie akcji
nie jedyna strona jego społecznej aktywności. Szerokiej rzeszy górników, którzy
są amatorami karczm piwnych, znany
jest on doskonale jako Lis Major. Tenże
Lis Major, mający na głowie charakterystyczne lisie futro, zajmuje się dowcipną i nieugrzecznioną konferansjerką
podczas wielu tradycyjnych górniczych
imprez na Śląsku. W jego gestii leży nie
tyko uroczyste otwarcie, ale także organizacja gier i zabaw, w tym również takich
jak jedzenie krupnioka na czas czy wyścig w... dmuchaniu prezerwatywy. Swoją
rolę kończy zawsze na kilka chwil przed
nastaniem piwnej anarchii. Pan Jurok
zajmuje się tym wszystkim już od ponad
dwudziestu lat, na dowód czego pokazuje
liczącą dziesiątki egzemplarzy kolekcję

kufli najróżniejszych kształtów i kolorów
– każdy z nich otrzymał za udział w innej
karczmie piwnej.

P O PROSTU M ISTRZ
Należy wspomnieć, że pan Jurok nie
wziął nigdy nawet złotówki za żadną ze zorganizowanych przez siebie akcji. Naturalnie, przy części z nich korzysta ze wsparcia sponsorów, np. by zakupić nagrody dla
dzieci – swój czas zawsze jednak poświęca
bezinteresownie. Jest to po prostu ciepły
człowiek, który robi wszystko, by inni byli
tak uśmiechnięci, jak on. Także i ja po rozmowie z panem Edwardem żegnałem się
z nim z serdecznym uśmiechem. No i dostałem od Mistrza piękny kufel.
JĘDRZEJ SZWEDA
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Z początkiem roku w salonach Kii pojawiła
się nowa limuzyna o nazwie Optima. Na koreańskim rynku auto jest dostępne od 2010
roku. W sumie na całym świecie sprzedano
już ponad 201 tys. sztuk.

Nowy sedan został stworzony pod kierunkiem Petera Schreyera – ma być „śmiałą, potężną i wyrafinowaną dawką energii”.
Zbudowany na całkiem nowej platformie
– jest dłuższy i szerszy, ale niższy od wcześniejszych aut marki Kia w tym segmencie.
Ma także większy rozstaw osi. W sumie
zapewnia to większy komfort podróżowania przy sportowym charakterze sylwetki
samochodu.
Pięcioosobowy sedan ma długość ,
cm, szerokość  cm, wysokość , cm
i rozstaw osi , cm. Bagażnik ma pojemność  l.
We wnętrzu zwraca uwagę asymetryczna, centralna konsola, która stwarza wrażenie skupienia wszystkich funkcji w ręku
kierowcy. Widoczny na niej ekran nawigacji
to w Polsce element wyposażenia dostępny
na najwyższym poziomie wyposażenia XL,
ale dwustrefowa klimatyzacja to już standard od podstawowej wersji M.
W Europie dostępne będą trzy wersje silnikowe. Auto wchodzi na rynek
z turbodieslem o pojemności , l i mocy
 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi natomiast  Nm. Pozwala

to półtoratonowemu samochodowi rozpędzać się do  km/h w , sekundy, a maksymalnie osiągać  km/h. Spalanie wynosi
w tej wersji średnio , l/ km, ale wersje
z systemem ISG, czyli start/stop, palą poniżej  litrów. Te dane dotyczą modeli z manualną, sześciostopniową skrzynią biegów.
Dostępna jest jednak także sześciobiegowa
skrzynia automatyczna.
W maju pojawi się również wersja
z dwulitrowym silnikiem benzynowym,
który ma moc  KM i maksymalny moment obrotowy  Nm. W drugiej połowie
roku można się natomiast spodziewać wersji
hybrydowej.
W Polsce ceny samochodów zaczynają
się od   złotych, ale to cena niedostępnego na razie samochodu z silnikiem benzynowym – ceny należy zatem liczyć od 
 złotych, bo taka jest podstawowa cena
samochodu z silnikiem wysokoprężnym.
Podczas pierwszych jazd testowych samochód wypadł bardzo dobrze. Równie pozytywne wrażenie co zgrabna sylwetka robi
wnętrze auta. Nie jest to klasa Premium,
ale jakość materiałów i poziom wykończenia są na całkiem przyzwoitym poziomie.
Z kolei zawieszenie udanie łączy komfort
resorowania z precyzją prowadzenia. Turbodiesel nie zapewnia sportowych osiągów,
ale nie pozostawia niedosytu. To po prostu
całkiem przyzwoity samochód.


MATERIAŁY PRASOWE

Wyrafinowana dawka energii

Nowa Kia Optima ma długość 4,85 m, szerokość 1,83 m, wysokość 1,45 m i rozstaw osi 2,79 m

M ŁODZI W STARUSZKACH
W ubiegłym roku Dekra Polska po raz
pierwszy przeprowadziła akcję SafetyCheck,
w ramach której kontrolowała pojazdy prowadzone przez młodych kierowców. Tego
typu badania niemiecka Dekra rozpoczęła
w  roku. W tym czasie sprawdzono
  pojazdów, znajdując w nich blisko
  usterek.
W Polsce także nie brakowało usterek
w tysiącu przebadanych aut – na każdy samochód wypadło średnio , usterki. Prawie
połowę z nich znajdowano w zawieszeniu
i układzie kierowniczym,  proc. w hamulcach, a ponad  proc. w oświetleniu.
Według badań przeciętny wiek prowadzonych przez takich kierowców aut to 
lat, a ich przebieg to  tys. km. Odsetek
wykrytych usterek rósł wraz z wiekiem pojazdu. W przypadku aut --letnich sięgał
 procent.
Kierowcy w wieku - lat powodują
więcej wypadków niż inni. Obok brawury
i braku doświadczenia ważnym czynnikiem
może być właśnie wiek prowadzonych przez
nich samochodów. Według danych Dekry
samochody w wieku - lat stwarzają
trzykrotnie większe zagrożenie niż auta
trzyletnie.

O PONA Z ETYKIETĄ

Jakość materiałów i wykończenie są na całkiem przyzwoitym poziomie w nowej Kii Optimie
REKL A M A

Z początkiem listopada tego roku mają
zostać wprowadzone etykiety informacyjne
na oponach samochodowych. Wyglądem
będą przypominać etykiety na sprzęcie

AGD, a kolorowe piktogramy, od zielonego do czerwonego, będą pokazywać klasy
od A do G. Ocenie będą poddawane: zużycie
paliwa, przyczepność na wilgotnym podłożu
i hałas. Ta ostatnia cecha będzie pokazywana za pomocą piktogramu głośnika i liczby
decybeli.
Etykiety będą stosowane na większości opon, a oceny wystawiane na podstawie
znormalizowanych procedur. Zastosowanie
zunifikowanego systemu ocen ułatwi wybór
odpowiedniej jakości opon.
M.P.

R O Z M A I T O Ś C I
M

Rodzina
Andrzej niedawno skończył pięćdziesiątkę i był bardzo zadowolony ze swojego
dotychczasowego życia. Szczęśliwe małżeństwo z kobietą poznaną we wczesnych
latach liceum, dwójka dorastających dzieci, nowe auto średniej klasy, które mył
dokładnie w każdy weekend, i rozwijająca się kariera naukowa. Czy mógłby sobie
życzyć czegoś więcej? Z każdej z tych składowych swojego szczęścia był bardzo dumny
i nie pozwalał, żeby kogokolwiek w jego otoczeniu omijały szczegóły dotyczące jego
rodziny i kariery. Najlepiej, choć trochę bez swojej woli, poinformowany był o tym
wszystkim jego brat Franek. Franek był pisarzem i nigdy nie miał etatowej pracy ani
kobiety, z którą byłby związany dłużej niż przez trzy miesiące. Nie żeby było mu
z tym przesadnie źle – w końcu było go stać na utrzymanie niewielkiego mieszkania w centrum miasta, mógł sobie także pozwlić na dobre jedzenie i wielogodzinne
przesiadywanie ze znajomymi. Miał małego, łaciatego kundelka i nałogowo palił
papierosy. Nieważne, czy mówił wiele, czy – jak również mu się to zdarzało – zamykał
się na cały wieczór – i tak był uznawany za duszę towarzystwa. Nigdy nie zazdrościł
bratu kariery akademickiej, pięknej, choć – jego zdaniem – mało interesującej żony,
a jednak dwa razy do roku, kiedy odwiedzał Andrzeja z okazji świąt, czuł się jak
ostatnia łajza. Doskonale wiedział, że brat nie zmarnuje okazji, aby wypomnieć mu
każdy element życia, który on uważał za zmarnowany.
Pewnego majowego poranka wszystko zaczęło się jednak odwracać. Tego dnia
córka Andrzeja miała na studiach jeden z trudniejszych egzaminów. I właśnie tego
dnia wyszło na jaw, że jedna z najlepszych studentek od wielu miesięcy organizuje
działalność grupy, która przy użyciu prostych urządzeń, jakie można nabyć w każdym
sklepie detektywistycznym, pomaga oszukiwać na egzaminach. Nie ma potrzeby
wdawać się w szczegóły – w każdym razie chodziło o co najmniej kilkanaście osób,
kilka zestawów podsłuchowych i kilkadziesiąt zdanych egzaminów. W konsekwencji
Kasia została niemal natychmiast wyrzucona z uczelni, co – także ze względu na jej
nazwisko – odbiło się szerokim echem. Tego dnia podłamany tymi wiadomościami
Andrzej wyszedł z pracy nieco wcześniej. Wypakowując zakupy, na kuchennym blacie
dojrzał spinki do mankietów. To „znalezisko“ uruchomiło lawinę zdarzeń – spinki
oczywiście nie należały do Andrzeja, który w ciągu kolejnych godzin miał odkryć,
że jego piękna żona od co najmniej kilku miesięcy zdradza go z jego dobrym kumplem,
z którym co wtorek grywa w golfa. Andrzej nie mógł uwierzyć w to, co się działo.
Spakował do torby kilka koszul i trochę czystej bielizny, wrzucił ją do samochodu
i ruszył przed siebie. Jeszcze tego samego dnia miało się okazać, że jego młodsze
dziecko – syn, którego uważał za ideał i wierną kopię samego siebie – od dłuższego
czasu leczy się u psychiatry, o czym, oprócz Andrzeja, wiedziała cała rodzina. Tak
więc całe poukładane życie powoli waliło się jak domek z kart. Tego popołudnia
Andrzej jeździł po mieście zupełnie bez celu. Nie miał ochoty bezmyślnie się upić,
jak zrobiłby niejeden mężczyzna. Inne rozwiązania także wydawały mu się właściwe
dla ludzi małych. I dopiero po kilku godzinach wpadł na pomysł, żeby odwiedzić
swojego brata.
Gdy Franek ujrzał Andrzeja w drzwiach swojego mieszkania, jęknął tylko z niezadowolenia. Jak przypuszczał, zaraz zacznie się festiwal wypominania mu jego błędów.
Zanim jednak wymyślił zgrabne kłamstwo, które miałoby spławić brata, ten szybko
wbiegł do jego pokoiku, będącego zarówno salonem, jak i biblioteką, a częściowo
także sypialnią i kuchnią. Andrzej obrzucił tylko krytycznym spojrzeniem bałagan,
jaki panował w mieszkaniu, odgarnął kilka gazet i książek, po czym przysiadł na kanapie i zaczął rzewnie płakać. Takiej reakcji Franek się nie spodziewał. Zarówno ten
wieczór, jak i noc oraz kolejne dni Andrzej spędził u brata. W pracy zgłosił, że przez
jakiś czas się nie pojawi, za to cały czas, którego zawsze mu brakowało, spędzał
z Frankiem, jego kudłatym Gremlinem i ich znajomymi. Gadał o niczym, pił whisky
i przestał się tak bardzo przejmować tym, jak jego życie wyglądało i jak zmieniło się
w trakcie jednego dnia.
Tym, co wydało się Andrzejowi jeszcze dziwniejsze, kiedy wrócił do zgliszcz
swojego uporządkowanego niegdyś życia, było to, że – jak się okazało – nikomu
specjalnie go nie brakowało. Córka nie wydawała się bardzo przejęta wyrzuceniem
ze studiów, bo zaczęła już planować zagraniczne stypendium. Syn, do którego Andrzej
próbował się bardziej zbliżyć, nadal tkwił w swoim dołku. Natomiast żona odegrała
przed nim spektakl pełen żalu i przeprosin, połączony jednak z wyrzutami co do jego
kilkudniowej nieobecności.
Właściwie aż do momentu zaparkowania samochodu pod swoim idealnym domem z równo przystrzyżonym trawnikim Andrzej był pewien, czego chce. Słuchając
opowieści przyjaciół Franka, podjął decyzję, by porzucić dotychczasowe życie i jedynie
w towarzystwie syna wyjechać na dłużej z kraju. Myślał o zamieszkaniu w Azji albo
Australii... Z jego kwalifikacjami i doświadczeniem może nawet udałoby mu się tam
znaleźć jakąś ciepłą akademicką posadkę. Jednak im bliżej był domu, tym bardziej
przekonywał się, jak dziurawy jest jego plan. Powoli i boleśnie uświadamiał sobie,
że może nie kocha swojego obecnego życia tak bardzo, jakby chciał, żeby powszechnie myślano, ale właściwie ma to, co jest mu potrzebne. W końcu wystarczyło tylko
przymknąć oko i przemilczeć kilka spraw, a resztę po prostu zignorować, by wszystko
wróciło do poprzedniego stanu. Zresztą taką taktykę Andrzej stosował nie od dziś.
Po kilku miesiącach wszystko wróciło do pierwotnego stanu – rodzina Andrzeja
nadal karmiła się kłamstwami, o których wszyscy wiedzieli, ale nikt ich nie roztrząsał.
Tylko Franek pewnego dnia stwierdził, że pomysł dalekiego wyjazdu był najlepszą
rzeczą, jaką dostał od brata. Wziął Gremlina pod pachę, zamknął niewielkie mieszkanko na cztery spusty i wyjechał. Kolejną Gwiazdkę spędził w okolicach Tajlandii,
z dala od rodziny.


N   

Marzenia
Wszyscy sympatycy sportu na pewno z niecierpliwością czekają na dwie wielkie imprezy. Jedna
z nich, a ściślej jej połowa, odbędzie się w naszym kraju. Mam oczywiście na myśli EURO .
O tej imprezie wiemy już całkiem sporo. Wiemy gdzie, kiedy i w jakich godzinach rozgrywane
będą mecze. Wiemy także, gdzie będą mieszkać poszczególne ekipy i na jakich boiskach będą
trenować. Wiemy również, że bez względu na wynik polskiej reprezentacji po turnieju z funkcji
trenera zrezygnuje Franciszek Smuda. Mówił o tym wielokrotnie i jak na razie podtrzymuje
swoją decyzję. Tyle wiemy.
Nie wiemy natomiast, jak zaprezentuje się polska drużyna. Nie należy sobie jednak za dużo
obiecywać. Może zdarzy się jakiś cud i nasza reprezentacja wyjdzie z grupy eliminacyjnej oraz
rozegra jeszcze jeden, pożegnalny mecz.
W wyjściu z grupy tkwi jednak pewien podtekst. Otóż prezes PZPN Grzegorz Lato zapowiedział, że jeżeli polska drużyna nie wyjdzie z grupy, to on nie będzie kandydował na prezesa
w najbliższych wyborach, które odbędą się po EURO . Tak mówi dzisiaj, ale nie należy brać
tych słów na serio. Bo gdzie będzie lepiej panu Grzegorzowi niż na stanowisku prezesa PZPN?
Wielu zagorzałych fanów futbolu, szczególnie polskiego, zaczyna się głośno zastanawiać –
co jest dla nas lepsze? Jeżeli polska reprezentacja wyjdzie z grupy, to na fotelu prezesa prawdopodobnie ponownie zasiądzie mało kompetentny Grzegorz Lato i zarówno w PZPN, jak i w całym
polskim futbolu nadal będzie panował bałagan, by nie powiedzieć – marazm. Może więc byłoby
lepiej, gdyby polska reprezentacja nie wyszła z grupy? Wtedy z prezesowskiego fotela zostałby
wysadzony Grzegorz Lato i nadarzyłaby się wreszcie znakomita okazja do zrobienia solidnych
porządków w PZPN i w całym naszym futbolu. Mówiąc o prezesie, trzeba podkreślić, że był
bardzo dobrym piłkarzem. Natomiast do roli prezesa nie dorósł i z pewnością już nie dorośnie.
Funkcja ta przerasta go wielokrotnie, a sprawując ją, naraża siebie i cały polski futbol na kpiny.
Jak się to skończy? Wkrótce się o tym przekonamy, bo do EURO  pozostało już tylko  dni.
Na dzisiaj wiemy jeszcze, że przyjęte przez rząd zadania infrastrukturalne ocierają się o kompromitację. Na czoło wysuwają się dwie inwestycje. Pierwsza to -kilometrowy odcinek autostrady A, który nie zostanie oddany w terminie do użytku. Ktoś pokpił sprawę, ale winnych brak.
Druga inwestycja to budowa stadionu w Warszawie, który – nie wiedzieć czemu – okrzyknięto
Narodowym. Tak to sobie wymyślili panowie z Narodowego Centrum Sportu. Cóż to za instytucja? Powołał ją słynny były minister sportu „Miro” Drzewiecki, a zasilili ją głównie jego kolesie
i osoby, które mają „dobre oko” u samego premiera Donalda Tuska. Centrum tworzą zatem ludzie
niekompetentni, nieczujący sportu i nieorientujący się w sprawach organizacyjnych, tym bardziej
jeśli chodzi o budownictwo sportowe. Mieli oni zarządzać przygotowaniami do całej imprezy.
Najpierw zasłynęli skokiem na kasę, żądając wysokich premii za wykonanie zerowej liczby zadań.
Przez wiele tygodni oszukiwali opinię publiczną meldunkami, że stadiony budowane są zgodnie
z harmonogramem, a stadion w Warszawie będzie gotowy w wyznaczonym terminie. Urządzili
fetę z okazji otwarcia loży dla VIP-ów. Jak jest z budową warszawskiego stadionu, wszyscy wiemy.
Termin otwarcia nieustannie się przesuwa.
Teraz panowie od Kaplera (szef Centrum) mają pretensje do Pana Boga, że spadł śnieg i nie
można kłaść na stadionie murawy. W dodatku okazało się, że rozsuwany dach można uruchomić
jedynie przy dodatnich temperaturach. To kolejna wpadka panów od Kaplera. Teraz pod znakiem
zapytania stanął kolejny termin oddania stadionu futbolistom. Miało to nastąpić  lutego br.
podczas meczu towarzyskiego z Portugalią. Piszę „oddania stadionu futbolistom”, bo w tej chwili
panowie od Kaplera wymyślili inną imprezę, a mianowicie wielki koncert na wielkiej scenie.
Podobno straż pożarna wydała na nią zgodę.
W tej chwili aż się prosi, by dokonać rzetelnej oceny działań panów od Kaplera. W końcu
działania te przyniosły poważne opóźnienia w budowie stadionu i zwiększały koszty tejże budowy.
Do tej pory państwo (to znaczy my – podatnicy) wydało na to  miliardy złotych. A stadion wciąż
nie jest gotowy. Według wstępnych wyliczeń będzie to najdroższy stadion na świecie. W innym
kraju za te same pieniądze wybudowano by spokojnie ze trzy stadiony.
Ciekawe, czy opinia publiczna dowie się o „zasługach” panów z Narodowego Centrum Sportu.
Ciekawe, co dalej z tą instytucją i z pracującymi tam niekompetentnymi ludźmi. Mówi się, że nadal
chcą tak funkcjonować i zająć się w przyszłości organizacją kolejnych międzynarodowych imprez
sportowych. Uff… To chyba będzie tragikomedia.
Ten felieton zatytułowałem „Marzenia”. Bo marzy mi się uzyskanie rzetelnych informacji
o tym wszystkim, o czym tu napisałem.
Drugą wielką imprezą sportową będą igrzyska olimpijskie w Londynie. I o tej imprezie również
można sobie pomarzyć. Jak? O tym w kolejnym felietonie.
HENRYK MARZEC
ARCHIWUM/WWW.STADIONNARODOWY.ORG.PL
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To i owo
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WZROSŁO ZAUFANIE DO MEDIÓW. Obecnie deklaruje je 
proc. ludzi na świecie (rok wcześniej – 
proc.).  proc. twierdzi, że ufa źródłom,
które znajduje w Internecie, a  proc. badanych ma zaufanie do portali społecznościowych – wynika z najnowszego Edelman
Trust Barometer. Najwyższym zaufaniem
cieszą się jednak media tradycyjne. Badanie
zaufania do mediów i instytucji publicznych
Edelman przeprowadził w  krajach świata
na próbie  tys. dorosłych ludzi.
W GRUDNIU UBIEGŁEGO ROKU W POLSCE
STOPA BEZROBOCIA WYNIOSŁA , PROC.
I BYŁA WYŻSZA O , PROC. OD TEJ ZAREJESTROWANEJ W POPRZEDNIM MIESIĄCU. Jak
podaje GUS, liczba bezrobotnych w ujęciu
rocznym wzrosła o  tys. osób. Większa niż
w poprzednim miesiącu, ale mniejsza niż
przed rokiem była w grudniu liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych.
W STYCZNIU NASTROJE KONSUMENTÓW POPRAWIŁY SIĘ W PORÓWNANIU Z GRUDNIEM.
Jak wynika z raportu GUS, konsumenci wierzą w poprawę własnej sytuacji finansowej
oraz sytuacji ekonomicznej kraju. Bieżący
wskaźnik ufności konsumenckiej polepszył
się o , pkt proc. i ukształtował na poziomie -, pkt proc. Nieznaczna poprawa
nastąpiła także w konsumenckiej ocenie
dokonywania ważnych zakupów (zmiana
o , pkt proc.).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„HALEMBA-WIREK”.
Nagrodę wylosowała: AURELIA PYCIAK, KRYRY.

Nowości filatelistyczne

XX F INAŁ W IELKIEJ
O RKIESTRY Ś WIĄTECZNEJ
P OMOCY
Kolejnym sukcesem – zebraniem ponad
 milionów złotych – uwieńczony został 
stycznia XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dzięki tej szlachetnej imprezie wiele
udało się zmienić na lepsze w standardach
opieki nad dziećmi w polskich szpitalach.
Niektóre problemy, takie jak retinopatia
wcześniaka, udało nam się wyeliminować
w . Działalność WOŚP rozpoczęła się
od ratowania życia noworodków chorych
na serce. W tym roku skoncentrowano się
nie tylko na opiece medycznej nad wcześniakami, ale także na zdrowiu kobiet ciężarnych
chorych na cukrzycę. Dzięki tegorocznemu Finałowi WOŚP będzie można kupić

kilkaset urządzeń, aby w  zaspokoić
potrzeby przyszłych matek.
Poczta Polska upamiętniła jubileuszowy
Finał WOŚP nie tylko wydaniem okolicznościowej kartki pocztowej z nadrukowanym znaczkiem o wartości , zł, ale także emisją numerowanego bloczka ze znaczkiem o wartości
, zł oraz ilustrowanej jubileuszowym tortem
koperty, na której bloczek skasowany został
okolicznościowym datownikiem FDC stosowanym w Urzędzie Pocztowym Warszawa .

20 LAT NIEPODLEGŁOŚCI
K AZACHSTANU
 grudnia  roku do obiegu wprowadzony został znaczek pocztowy o wartości
, zł, na którym przedstawiono zarys
mapy Kazachstanu i dywanowe motywy
graficzne. W ten sposób Poczta Polska upamiętnia nie tylko wspomniany jubileusz, ale

zarazem wieloletnie, przyjazne i owocne
stosunki oraz wielostronną współpracę pomiędzy Polską a Kazachstanem.
Przy współpracy Ambasady Kazachstanu
w Polsce, Stowarzyszenia Przyjaźni Polska–
Wschód oraz Stowarzyszenia Mój Kazachstan odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kazachstan
przez okres  lat niepodległości”. Odnośnie
bilateralnej współpracy na niwie przemysłowej warto podkreślić szczególnie bliskie
kontakty w zakresie górnictwa węglowego.
W kopalniach górniczej Karagandy, w latach
. minionego stulecia, „królowały” obudowy
kroczące Pioma, a transport węgla zapewniały przenośniki ścianowe i chodnikowe rodem
z Rybnika i Tarnowskich Gór…
Górnictwo Kazachstanu nie kończy się
na węglu kamiennym, kraj posiada bowiem
także bogate złoża surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego,
a także rud żelaza, miedzi, cynku, ołowiu,
fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota… Co więcej, od kilku lat zajmuje pierwsze
miejsce na świecie pod względem wydobycia rud uranu, wyprzedzając wieloletniego
lidera – Kanadę.
Z.B.

KOMÓRKI MACIERZYSTE WYDŁUŻAJĄ ŻYCIE
I POPRAWIAJĄ ZDROWIE – DO TAKICH WNIOSKÓW DOSZLI NAUKOWCY Z WYDZIAŁU MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU W PITTSBURGHU,
PROWADZĄC BADANIA NA MYSZACH. Zespół
prof. Johna Huarda i dr Laury Niedernhofer
wykorzystał w eksperymentach zwierzęta tak
zmodyfikowane, aby starość przychodziła
u nich szybciej. To odpowiednik ludzkiej
choroby – progerii. Myszom wstrzyknięto
komórki macierzyste pobrane z mięśni zdrowych i młodych kuzynów. Chore zwierzęta
odzyskały sprawność i żyły nawet trzy razy
dłużej niż myszy z grupy kontrolnej, których
nie poddano leczeniu.
NAUKOWCY ODKRYLI NOWE URZĄDZENIE,
KTÓRE WSZCZEPIONE POD JĘZYK MOŻE ZAPOBIEC CHRAPANIU. Nowy implant, zwany
„systemem podjęzykowej stymulacji nerwu”, kontroluje mięśnie języka, zapobiegając wystąpieniu bezdechu sennego, jednej
z głównych przyczyn chrapania. Urządzenie
jest zaprogramowane do pracy wtedy, gdy
pacjent śpi, lecz może być włączane i wyłączane w razie potrzeby za pośrednictwem
pilota.
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A K T U A L N O Ś C I

JSW zapłaciła prawie , miliarda zł podatków i opłat

ARCHIWUM JSW SA

Wysokość podatków
robi wrażenie
Jastrzębska Spółka Węglowa odprowadziła w 2011 roku
rekordową kwotę niemal 2,8 miliarda złotych podatków
i opłat. Jest to o ponad pół miliarda złotych więcej niż rok
wcześniej. Gros tej kwoty trafiło do budżetu państwa i lokalnych samorządów.

Spółka podsumowała swoje ubiegłoroczne zobowiązania
wobec fiskusa, gmin i innych instytucji. W  roku tytułem
podatków i innych danin zapłacono prawie , miliarda zł,
czyli o  mln zł więcej niż rok wcześniej.
– Ta rekordowa kwota, którą zapłaciła nasza spółka,
pokazuje dobitnie, że górnictwo jest takim samym płatnikiem podatków jak inne sektory gospodarki. Nie korzystamy
z żadnych taryf ulgowych, jeśli chodzi o nasze zobowiązania
podatkowe i inne opłaty – podkreśla Jarosław Zagórowski,
prezes Zarządu JSW SA. I dodaje: – Wysokość podatków
robi wrażenie, są to bardzo znaczące kwoty nawet na tak
dużą grupę przemysłową, jak nasza. Istotne jest to, że te
pieniądze stymulują rozwój innych obszarów oraz pozwalają
państwu realizować strategiczne cele i zaspokajać potrzeby
społeczeństwa.
Z kasy JSW SA do budżetu państwa za pośrednictwem
urzędu skarbowego trafiło w ubiegłym roku ponad 
mln zł podatku VAT, a zatem o  mln zł więcej niż w 
roku, oraz , mln zł podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto w  roku spółka odprowadziła prawie , mln zł podatku dochodowego od osób prawnych
(o , mln zł więcej niż rok temu) oraz  mln zł wpłaty
z zysku.
Część pieniędzy wpłaconych z tytułu podatków dochodowych trafia później – w ślad za pracownikami JSW – drogą pośrednią do gmin i powiatów. Jeśli zaś chodzi o gminne
budżety, to w ubiegłym roku zasiliło je niemal , mln zł
podatku od nieruchomości i środków transportowych, prawie  mln zł opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, ,

Górnictwo jest takim samym płatnikiem podatków jak inne sektory gospodarki. Nie korzysta z żadnych taryf ulgowych
mln zł podatku od czynności cywilnoprawnych i prawie ,
mln zł opłaty eksploatacyjnej.
Pozostałe , mln zł opłaty eksploatacyjnej spółka
przekazała Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska. Znaczącą pozycję kosztową w  roku stanowiły

także wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – było to , mln zł. Kolejne  mln zł
pochłonęły składki przekazane Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych, a prawie , mln zł opłaty ekologiczne.

Pracownicy dobrze zarabiają. Spółka spodziewa się korzystnych wyroków
P  JSW  
   
 P
Jastrzębska Spółka Węglowa SA podała do wiadomości
wyliczenia na temat wysokości średniej płacy miesięcznej
w 2011 r. i przyrostu wynagrodzeń w latach 2000-2011.

Pracownik JSW zarabiał w  r. średnio , zł
brutto miesięcznie (łącznie z wszelkiego rodzaju nagrodami
rocznymi i premiami), podczas gdy przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (bez nagród z zysku)
wyniosło w  r., wg danych GUS, , zł. Oznacza
to, że średnia płaca w JSW jest ponad dwukrotnie wyższa
niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.
Jak wyliczyła spółka, od  r. pensje w JSW wzrosły
o ponad . W latach - płace zwiększały się
średnio o , rocznie, czyli znacznie powyżej inflacji, która
wyniosła w tym okresie średnio , rocznie. Wzrost płac był
w JSW wielokrotnie wyższy niż ten ustalony przez Komisję
Trójstronną czy Radę Ministrów.
Znaczący przyrost wskaźnika płac nastąpił w  r. i był
efektem realizacji porozumienia ze stroną społeczną, które
objęło m.in. wypłatę pracownikom premii jednorazowej.
Na ten cel spółka wydała  mln zł. Na wyższy wskaźnik
płac w  r. wpłynęło również wprowadzenie nowych
tabel stawek płac zasadniczych (wyższych o ,), a także
ujednolicenie deputatu węglowego do  ton dla wszystkich
pracowników oraz przekroczenie limitu dniówek w soboty
i niedziele. W  r. pensje brutto wzrosły w stosunku
do poprzedniego roku o , przy inflacji na poziomie

,. Pracownicy JSW otrzymali także -letnie gwarancje
zatrudnienia.
– W  r. fundusz płac wzrośnie w JSW o wartość
inflacji. Zarobki w JSW są już dziś jednymi z najwyższych
w branży, jesteśmy największym, a ponadto cenionym pracodawcą w regionie – mówi Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu JSW SA. – Pracujemy również nad nowym systemem
motywacyjnym dla naszych pracowników. Naszym celem
jest zwiększenie efektywności pracy, bo przy kosztach osobowych na poziomie  i możliwych spadkach cen węgla
kluczowy dla wartości spółki jest właśnie wzrost wydajności.
Przeciętne zatrudnienie w  roku kształtowało
się na poziomie   osób i było niemal identyczne jak
w  r. Po spadku liczby pracowników w latach -
wzrost zatrudnienia nastąpił w  r. Wynikał on przede
wszystkim z włączenia w struktury JSW Kopalni Węgla
Kamiennego Budryk. W nadchodzących latach Zarząd JSW
SA planuje utrzymać zatrudnienie na obecnym poziomie.

JSW SA    
.   
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, w oparciu o wyrok
Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r., podjął
10 stycznia 2012 r. decyzję o rozwiązaniu znacznej części
rezerw utworzonych na poczet podatku od nieruchomości
od podziemnych wyrobisk górniczych.

W celu dokładniejszego wyjaśnienia Zarząd JSW SA
podaje do wiadomości dodatkowe informacje w tej sprawie.

 stycznia  r. podjęto decyzję o:
) rozwiązaniu rezerw na kwotę ok.  mln zł przy
pozostawieniu rezerw oraz zobowiązań z tytułu spornego podatku od nieruchomości od podziemnych wyrobisk
górniczych w wysokości ok.  mln zł w związku z ryzykiem ogólnym związanym z trwającymi postępowaniami
spornymi z gminami;
) ujęciu w „Sprawozdaniu z sytuacji finansowej” należności od gmin z tytułu zapłaconego spornego podatku
od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych
w wysokości ok.  mln zł.
Łączny wpływ ww. operacji na wynik finansowy
przed opodatkowaniem wynosi ok.  mln zł, natomiast
po uwzględnieniu odroczonego podatku dochodowego
łączny wpływ na wynik finansowy po opodatkowaniu wynosi
ok.  mln zł. W komunikacie z  września  r. podano
łączny wpływ na wynik finansowy przed opodatkowaniem
w kwocie  mln zł, co po uwzględnieniu odroczonego
podatku dochodowego stanowi wpływ na wynik finansowy
po opodatkowaniu w wysokości ok.  mln zł.
– Różnica w wartościach zaprezentowanych w ww.
komunikatach wynika z utworzenia w II półroczu  r.
nowych rezerw i zapłacenia części decyzji podatkowych.
Na tę różnicę składają się również opisane wyżej pozostawione rezerwy i zobowiązania z tytułu spornego podatku od nieruchomości w księgach roku  – powiedział
Jarosław Zagórowski, prezes Zarządu JSW SA. – Jestem
przekonany o pomyślnych dla nas wyrokach lub decyzjach
w kolejnych sprawach, które toczą się przed sądem lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym i dotyczą podatku
od nieruchomości – dodał.

