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Józef Wiśniewski, założyciel
GKS „Czarnych” Bytom, obecnie
również prezes Śląskiego
Związku Judo,
zaczynał budować
potęgę judoków
od sześciu
wypożyczonych
materacy i starych
oweroli.
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K ATOWICKI H OLDING W ĘGLOWY : Jest wydobycie, są pieniądze

Premia za węgiel
OUG RYBKIK/WUG

Gorąca zabawa
mimo mrozu

CENA

S.

W okresie ferii zimowych
(..‒..)
Związek Zawodowy
Górników JSW SA Borynia
zorganizował w Wiśle
Czarnej cztery kuligi,
w których wzięło udział
około  dzieci wraz
z rodzicami
 

Cieńków
zaprasza

Zawody o Puchar Prezesa
Kompanii Węglowej SA
 

Informacje
motoryzacyjne
Wiosenne nowości

– Żeby co miesiąc wypłacać pensje pracownikom KHW SA, potrzebujemy ‒ milionów
złotych. Jeżeli mniej wydobywamy i mniej sprzedajemy, mamy także mniej pieniędzy na fundusz
płac, a górnicy dostają mniejsze premie. Premie nie są jednak mniejsze dlatego, że ktoś
je z premedytacją obcina – po prostu jest mniej pieniędzy do podziału. W którymś momencie
może zacząć brakować nie tylko na premie, ale także na pensje zasadnicze. A jeżeli w firmie brakuje
pieniędzy na pensje, trzeba ograniczać zatrudnienie – mówi Paweł Owczarek, główny specjalista
Zespołu Polityki Płacowej KHW SA.
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Marnujemy 5 mln obywateli
Zamiast przykręcać śrubę pracującym i płacącym
podatki, rząd powinien stworzyć warunki dla 5 milionów Polaków, którzy nie mają szans na udział
w budowie dobra Rzeczypospolitej. Kiedy słucham
ministrów premiera Donalda Tuska, zastanawiam
się, na jakim świecie oni żyją. Na przykład narzekają,
że z powodu zapaści demograficznej trzeba podwyższyć wiek uprawniający do przejścia na emeryturę.
Wystarczy zajrzeć do danych GUS, aby zauważyć,
że politycy wprowadzają nas w błąd. Nic nie mówią
o tym, jak bardzo marnujemy ludzi.

P

onad  mln bezrobotnych. Około  mln wyemigrowało. Pracują na emerytury w Anglii,
Holandii, w Niemczech, w Belgii. Ze  mln pracuje za nędzną pensję. Ponad  mln pracuje na umowach śmieciowych. To oznacza, że marnujemy potencjał około  mln Polaków w sile wieku. Kiedy
rząd mówi, że nasz system emerytalny bankrutuje,
niech jednym tchem powie, ile pieniędzy wpłynęłoby
od tych  milionów osób, gdyby pracowały za pensję
choćby trochę zbliżoną do średniej krajowej. Jeżeli
-milionowy kraj stać na to, aby skazać na zmarnowanie  milionów obywateli w sile wieku, to znaczy,
że albo jesteśmy wyjątkowo bogaci, albo wyjątkowo
głupi. Minister finansów przy każdej okazji mówi,
że nie jesteśmy bogaci. To znaczy, że jesteśmy głupi.
Rząd nie tylko zapomniał o solidaryzmie społecznym, ale także o logice i rachunku ekonomicznym. Mamy armię ludzi, którzy nie pracują ku ogólnemu pożytkowi. Ta armia to mniej więcej połowa
ludności Belgii i o  miliony osób więcej, niż mieszka
na Litwie. My skazaliśmy na zmarnowanie tylu obywateli, ile ludności liczą Litwa i Łotwa razem wzięte.
Specjaliści od siedmiu boleści uważają, że jak będzie
większy przyrost naturalny, to będzie nam lepiej.
Bzdura. Będzie nas więcej na emigracji, na bezrobociu i na umowach śmieciowych.

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Skazaliśmy
na zmarnowanie
tylu obywateli,
ile ludności liczą
Litwa i Łotwa
razem wzięte

Forum, na którym można byłoby rozmawiać
o tych problemach, jest Komisja Trójstronna. Jednak
od  listopada Komisja Trójstronna nie ma przewodniczącego. Pół roku nie było posiedzenia plenarnego
i dzisiaj nie ma go kto zwołać. Na apel związków
zawodowych, aby premier Donald Tusk przejął
przewodniczenie Komisji, dostaliśmy odpowiedź,
że za dialog społeczny odpowiada premier Pawlak.
Jedyną odpowiedzią było spotkanie  stycznia w Ministerstwie Gospodarki. Tam strona społeczna usłyszała od premiera Pawlaka, że jego mandat wygasł 
listopada w momencie złożenia rezygnacji z funkcji
ministra w poprzedniej kadencji. Od tego czasu premier nie powołał w skład Komisji przedstawicieli
rządu i z tego grona nie wyznaczył przewodniczącego. Obstrukcja premiera spowodowała, że Komisja
Trójstronna stała się gremium dyskusyjnym.
Rząd pewnie wychodzi z założenia, że społeczeństwo bywa użyteczne raz na  lata, w czasie
wyborów. Otóż pragnę poinformować, że społeczeństwo coraz bardziej się denerwuje. Rządowi
ufa mniej więcej co czwarty Polak. Takie są wyniki
najnowszych sondaży. Czy rząd jest juz na tym
etapie, że postanowił nie liczyć się z opinią całkowicie przypadkowego społeczeństwa, z którego 
milionów osób nie pracuje na rzecz dobra wspólnego? Jeżeli tak jest, to jeszcze raz przypominam,
że dla tej armii ludzi nie stworzono odpowiednich
warunków.
– Nasz okręt, Polska, tonie. Rząd porzucił już
solidaryzm społeczny i dialog społeczny. Nikt nie
dba o pracownika. Brak sprawiedliwej redystrybucji
dochodu narodowego. Dlatego ogłaszamy przygotowania do akcji protestacyjnej. Tylko razem jesteśmy
w stanie przeciwstawić się obłudnej polityce – mówił
Jan Guz, przewodniczący OPZZ, kiedy uzasadniał
decyzję o wystąpieniu z Komisji Trójstronnej. Może
być gorąco.
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Nie chcę przymierać głodem
Nie chcę pracować dłużej. Nikt normalny nie chce.
Jednak będę musiał, jeżeli nie chcę na starość przymierać głodem. Nikt normalny nie chce przymierać
głodem.

R

ząd poinformował o projekcie ustawy o podniesieniu wieku emerytalnego do  lat. – Bez
tego musielibyśmy drastycznie podnieść VAT
i składki emerytalne, a świadczenia obniżyć o połowę – przekonywał premier w czasie prezentacji tych
założeń. Dlaczego trzeba podnieść wiek emerytalny?
W  r. Polka na jeden rok emerytury pracowała ponad osiem lat. Obecnie – tylko , roku!
Mężczyzna w  r. – ponad  lat. Teraz – , roku.
Od  roku wiek emerytalny będzie co roku podwyższany o trzy miesiące. Mężczyźni będą pracować
do . roku życia już od  r., kobiety – dopiero
za  lat, od  r. Jeśli chcielibyśmy utrzymać
obecny wiek emerytalny, to aby móc wypłacać emerytury, za kilkadziesiąt lat musielibyśmy podnieść
VAT na wszystkie produkty o  punktów procentowych i składki emerytalne z , proc. do  proc.
pensji oraz obniżyć wypłacane świadczenia o połowę.
Polska starzeje się, tak jak cała Europa – pokazuje
to najnowszy raport Eurostatu. Aż , proc. mieszkańców Unii ma ponad  lat. W  r. ma to być
już  proc., czyli prawie połowa. W Polsce starszych osób mamy trochę mniej, niewiele ponad jedną
trzecią. Wkrótce ich liczba zbliży się do średniej
europejskiej. Polak w  r. żył  lat, a w  r. 
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Nie chcę
pracować dłużej.
Jednak będę
musiał, jeżeli nie
chcę na starość
przymierać
głodem

lata. Przeciętna Polka żyje  lat, o pięć lat dłużej niż
 lat temu. Dłuższy czas życia oznacza, że dłużej
pobieramy emerytury. To bardzo cyniczny argument.
Jednak ekonomia i statystyka są cyniczne. Wkurza
mnie to, bo będę pracował dłużej, ale muszę się z tym
pogodzić, bo nie chcę przymierać głodem.
Żeby nie skazywać milionów na biedę, Komisja
Europejska przygotowała tzw. białą księgę z zaleceniami, jak zmienić systemy emerytalne krajów UE.
Kiedy będziecie Państwo czytać ten tekst, treść białej
księgi powinna być już znana. Bruksela chce, by wiek
przechodzenia na emeryturę dla kobiet i mężczyzn
rósł wraz z wydłużaniem się życia Europejczyków.
Docelowo – aż do  lat. Należy też likwidować
przywileje emerytalne grup zawodowych. Komisja
chciałaby też zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Kraj, który tego nie zrobi, powinien
z budżetu wyrównać kobietom niższą emeryturę.
Okazuje się, że nie tylko Polska staje przed wyborem: dłuższa praca albo minimalne emerytury.
Gazeta Wyborcza informuje, że już teraz co piątego
Polaka po sześćdziesiątce nie stać na któryś z podstawowych wydatków: czynsz, rachunki, wysoko
białkowy posiłek przynajmniej co drugi dzień (mięso,
ryba itp.), pralkę, komórkę. W Bułgarii w podobnej
sytuacji jest aż  proc. osób po sześćdziesiątce.
Żałuję, że wydłużenie czasu pracy do  roku
życia nie jest fanaberią rządu. Gdyby tak było, wystarczyłoby zmienić rząd i moglibyśmy pracować
bez zmian, a może nawet krócej.


K S S
redaktor Nowego Górnika

KHW stawia
na wydobycie

N

a portalu nettg.pl przeczytałem, że Katowicki
Holding Węglowy jest w tak dobrej kondycji
finansowej, że wcale nie musi obniżać premii, jeżeli
nie został wykonany plan. Mało tego, firmę stać
na odczuwalne dla załogi podwyżki. Domyślam się,
że KHW SA może też wypłacić dużą nagrodę z zysku,
bo zysk za ubiegły rok to około 150 milionów złotych.
Opinię o dobrej kondycji KHW wygłosił jeden z liderów
związkowych. Informacja była tak wiarygodna, że mało
brakowało, a zarząd zaprzestałby szukania źródeł
finansowania, gwarantujących niezbędne inwestycje.
Na szczęście zwyciężył rozsądek. Zarząd nadal szuka
pieniędzy.

K

atowicki Holding Węglowy potrzebuje w tym roku
przynajmniej 640 milionów złotych na niezbędne
inwestycje, dzięki którym zostanie utrzymane
wydobycie. Ta suma przekracza zysk i odpisy
z amortyzacji. Bez pieniędzy za jakieś dwa lata spółka
zacznie się zwijać. To oznacza ograniczenie zatrudnienia.
Czy jest sposób, aby tego uniknąć? Zdaniem zarządu
jedynym ratunkiem jest zwiększenie efektywności.
Dlatego już w 2011 roku zaczęto wprowadzać system
płac uzależniający premię od wykonania planów
wydobycia. Jeżeli plany są przekraczane, fundusz
płac zwiększa się o 50 złotych za każdą dodatkowo
wydobytą tonę. Jeżeli plan nie zostanie wykonany,
pracownicy dostają mniejszą premię. System
zaaprobowała większość związków zawodowych.
Na początku lutego niektórzy związkowcy zagrozili
protestami, bo wypłaty w styczniu w części kopalń były
mniejsze. Dlaczego tak zrobili?

P

łaca, premie, nagrody i inne składniki systemu
wynagradzania należą się załodze bez względu
na wynik – takie przekonanie jest wciąż powszechne.
Nawet liderzy związkowi muszą liczyć się z tym
przekonaniem. Jednak na dłuższą metę nie da się
go obronić. Jeżeli KHW chce utrzymać miejsca
pracy i przetrwać, musi wydobywać więcej węgla.
Za większe wydobycie górnicy muszą więcej zarabiać.
Dlaczego wydobycie jest tak ważne? Bo w przeciwnym
przypadku nikt nie zechce być partnerem finansowym
KHW. Bez wydobycia nie uda się emisja obligacji,
nie ma co marzyć o giełdzie i nie ma co liczyć
na przetrwanie. Holding żyje z tego, co wydobędzie
i sprzeda. Rok 2011 był początkiem wprowadzania
nowego systemu wynagrodzeń. W tym roku ma być on
doskonalony. W przyszłym roku ma być zastosowany
w pełni – mówił pod koniec zeszłego roku prezes
Roman Łój w rozmowie z Nowym Górnikiem. Zdaniem
prezesa w firmie należy stosować te same standardy,
które stosujemy w swoich gospodarstwach domowych.
Każda rodzina może wydać tylko tyle, ile zarobi.
Kredyty, debety i zaległości w opłatach nie przysparzają
dodatkowych dochodów.

K

atowicki Holding Węglowy ma do wyboru: wydać
ucztę i umrzeć z głodu albo dzielić racje żywnościowe
i przeżyć. Nie wiem, kto pierwszy poinformuje załogę,
że dla firmy najlepiej byłoby, gdyby podwyżki płac
w tym roku w najlepszym przypadku były trochę ponad
inflację, a o nagrodzie z zysku lepiej nie marzyć. Dobrze
byłoby, gdyby zrobili to liderzy związkowi. Łatwiej
im to przyjdzie, jeżeli nie będą opowiadać andronów
o tym, że firmę stać na wszystko. Dlatego dziwię się
tym działaczom, którzy mają odwagę publicznie
mówić o dobrej sytuacji w KHW i o tym, że firmę stać
na podwyżki. Holding ma dobrą sytuację wyjściową
do tego, aby powalczyć o rozwój. To naprawdę dużo.
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A USTRALIA

Górnictwo walczy z powodzią
Informacje, jakie napływają z Australii,
wskazują na to, że tym razem wielka powódź nie zagrozi zbyt poważnie tamtejszym
kopalniom węgla kamiennego. Alarm, jaki
ogłoszono po katastrofalnych opadach, które rozpoczęły się w środę 25 stycznia, okazał się dla australijskiego górnictwa tylko
sygnałem do gotowości obronnej.

Wynika ona z wyciągnięcia wniosków
z minionych powodzi przez górnictwo,
a także rząd oraz władze centralne i stanowe. Tym razem nie dano się zaskoczyć
monsunom związanym z kolejnym La
Nino, który powstaje z nieregularnie występującego cyklu anomalii temperaturowych na Pacyfiku. Jego odwrotnością jest
El Nino, który niszczy wybrzeża Ameryki Południowej. Tym razem La Nino dał
o sobie znać po roku. Ostatnia, „biblijna”
powódź, która miała tu miejsce na początku
 roku, pozostaje do dzisiaj przedmiotem

sporów o sposób zabezpieczenia obiektów
publicznych oraz gospodarczych, a także
mieszkańców tego kraju. Przed australijskim
sądem toczy się proces, jaki ze zbiorowego
powództwa przeciwko władzom centralnym
kraju został wytoczony przez poszkodowanych. Chodzi tu o niebagatelną sumę ok. 
miliardów dolarów. W każdym razie poszczególni jego wnioskodawcy domagają się
zwrotu sum liczonych w setkach milionów
dolarów.
Obecna powódź trwa już od dwóch
tygodni w północno-wschodnich częściach
stanu Queensland i na wschodzie stanu
Nowa Południowa Walia, a jej skutki wydają się podobne do zeszłorocznych. Wskazują na to nienotowane od ok. stu lat poziomy
wód w lokalnych rzekach. Jednak obszar
terytorialny zatopionych terenów jest znikomy w porównaniu do tego, co działo się
tu rok temu. Tym razem główny powodziowy opad nastąpił na zachodnim skłonie

Gór Wododziałowych, wywołując tam
najwyższe w historii regionu wezbrania
wód, w wyniku czego gwałtownie przybierały suche okresowo rzeki odprowadzające
wodę w kierunku pustyni. Ponieważ górnictwo węgla kamiennego skupione jest
po wschodniej stronie tych gór, nie zostało
ono tak silnie zaatakowane przez powódź,
jak miało to miejsce poprzednim razem.
Wody, spływające wówczas z gór w kierunku wschodnim, powodowały zalewanie
nadbrzeży i podnoszenie się wód oceanu.
W wyniku tego zdarzenia zostały zalane
nadbrzeżne kopalnie, porty i miasta.
Meteorolodzy przewidują, że podobne opady mogą wystąpić jeszcze w ciągu
dwóch tygodni. Wydaje się jednak, że najgorsze wydarzenia tegorocznej powodzi
Australia ma już za sobą. Właściciele kopalń tym razem skutecznie zabezpieczyli
się, nie czekając na należne im odszkodowania. Podjęli oni działania w postaci

budowy wałów i ścisłego ich monitorowania oraz nagromadzenia wysoko wydajnych systemów pomp odwadniających.
Wszystko to pozwoliło, mimo chwilowego
wstrzymania wydobycia, na zachowanie
górnictwa węglowego w nienaruszonym
stanie. O tym, że obecna powódź ma równie dramatyczny charakter co ubiegłoroczna, świadczy śmierć sześciu osób na wyspach Fidżi na Pacyfiku, które znalazły
się na drodze cyklonu La Nino. Wulkaniczne pasmo kilkuset malutkich wysp
słynie z górnictwa złota, srebra i miedzi.
Metale te wydobywa się tu w podmorskich
kopalniach, które ze względu na górzysty charakter tych wysp nie są zagrożone
powodzią. Obecna australijska powódź
ograniczy z pewnością eksport węgla z zagrożonych chwilowo portów. Nie powinno
to jednak w decydujący sposób wpłynąć
na wzrost jego ceny.
ADAM MAKSYMOWICZ

Jak przypilnować , biliona złotych

ABW o gazie łupkowym
Zatrzymanie kilku osób odpowiedzialnych
za wydawanie koncesji na poszukiwania
gazu łupkowego, jakiego 10 stycznia dokonała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odbiło się w mediach szerokim echem.

Rozstrzygnięcie co do winy należy pozostawić sądowi, przy tej okazji warto jednak
odnotować nieprawidłowości w państwowej
administracji zajmującej się geologią i górnictwem. Odnoszą się one przede wszystkim
do Ministerstwa Środowiska, gdzie mieści się
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, który podlega Głównemu Geologowi
Kraju (GGK) w randze wiceministra tego
resortu. W imieniu ministra sprawuje on
nadzór nad działalnością Wyższego Urzędu
Górniczego (WUG), który w tej strukturze
nie ma nawet rangi departamentu. Od początku istnienia stanowisko GGK było
obsadzane przez naukowców z tytułami
profesorskimi, którzy nigdy nie pracowali
ani w górnictwie, ani w przedsiębiorstwach
poszukiwawczych – zagadnienia te znali zatem tylko z teorii. Od blisko miesiąca wspomnianą funkcję sprawuje jednak menadżer
REKL A M A

i doświadczony organizator gospodarczy.
Istniejąca struktura, w której bezpieczeństwo pracy w górnictwie podlega nadzorowi
laika, jest wielce ryzykowna. Z tego właśnie
powodu wiele sensownych propozycji Wyższego Urzędu Górniczego nie może dojść
do skutku. Efektem tej sytuacji jest wciąż
wysoka liczba wypadków w polskim górnictwie. Warto jednocześnie zauważyć, że służby geologiczne Ministerstwa Środowiska
całkowicie zdominowały proces legislacyjny
prawa górniczego, które jest podporządkowane celom i zadaniom geologii. Widoczne jest to w niedawno uchwalonym prawie
geologicznym i górniczym, które weszło
w życie  stycznia. Nie minęły jeszcze dwa
tygodnie, a w Sejmie złożono już pierwsze
wnioski o jego nowelizację. Wszystko wskazuje więc na to, że dla resortu środowiska
geologia i górnictwo są piątym kołem u wozu
i że mało kto się nimi interesuje. Wynika
to zapewne z priorytetu tegoż ministerstwa,
którym jest problem globalnego ocieplenia
i – co za tym idzie – akceptacja dla pakietu
klimatycznego. Nie trzeba dodawać, że ustalenia w tej kwestii są całkowicie sprzeczne

z interesami reprezentowanymi przez środowisko geologiczne i górnicze.
O tym, że obie te dziedziny traktowane
są marginalnie, świadczy ostatnia interwencja ABW. Według amerykańskich prognoz
zasoby gazu łupkowego miały nam zapewnić
bezpieczeństwo energetyczne na około 
lat. Oceniono je na ok. , biliona metrów
sześciennych. Licząc po najniższej cenie,
czyli po ok.  dolarów za tysiąc metrów
sześciennych, zasoby gazu mogłyby być
warte bilion dolarów! Przeliczając na naszą
walutę, daje to ok. , biliona złotych, czyli
wartość kilkunastu aktualnych budżetów RP!
Można powiedzieć, że tę kwotę powierzono
pracownikom wspomnianego departamentu,
nie troszcząc się o to, jak ją rozdysponują.
Wszystko to wskazuje, że zarówno stanowisko GGK, jak i Departament Geologii i Koncesji Geologicznych oraz Wyższy Urząd Górniczy winne być przeniesione z Ministerstwa
Środowiska do innych resortów.
Geologia wraz ze stanowiskiem GGK
powinna się znaleźć w resorcie gospodarki.
Zresztą takie sugestie padły również ze strony ministra tego resortu i wicepremiera.

Uzasadnieniem jest jedność działania obu
tych specjalności, które nie mogą się obejść
bez siebie nawzajem. Geologia przygotowuje
zasoby do eksploatacji dla potrzeb górnictwa. Potem nadzoruje prawidłowość ich
wybierania. Zadania związane z nadzorem
nad bezpieczeństwem pracy w górnictwie
wymagają, aby resort ten był niezależny
od ministra gospodarki. Dlatego mógłby
on podlegać strukturom MSW. Wysoka pozycja WUG znacznie ułatwiłaby kontrolę
i wdrażanie w życie wszelkich przepisów
i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa pracy,
szczególnie w górnictwie podziemnym.
Akcja ABW, rzucająca cień na prace
służb geologicznych w całym kraju, może
być też początkiem ich uzdrowienia. Warunkiem jest jednak logiczne i logistyczne spojrzenie na ich funkcje i położenie
w strukturach administracyjnych państwa
oraz wyciągnięcie wniosków z zaistniałej
sytuacji. Pozostawienie wszystkiego po staremu oznacza dryfowanie zarówno geologii,
jak i bezpieczeństwa w górnictwie w kierunku kolejnych afer.
ADAM MAKSYMOWICZ
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O naszym życiu decyduje
wydobycie węgla

X Może, ale nie musi?

– Zarząd ma prawo podjąć decyzję
o wypłacie większej premii, niż wynikałoby to ze stopnia wykonania planu. Jeżeli
w kopalni dochodziło do jakichś zdarzeń
losowych albo szczególne warunki geologiczno-górnicze uniemożliwiały wykonanie planu, zarząd KHW SA decydował
o wypłacie wyższej premii, niż wynikało
to ze wstępnych obliczeń działu płac. Takie
decyzje zapadały wielokrotnie. To dowód
na to, że premiowanie za efekty pracy nie
jest bezdusznym systemem, w którym liczą
się tylko tony.
X Dlaczego cierpi cała kopalnia, jeżeli
na przykład tylko jeden oddział zawalił robotę?
– Decyzja o tym, kto dostanie mniejszą
premię i o ile będzie ona mniejsza, zapada na poziomie kopalni. Dyrektor zakładu
dysponuje funduszem płac, którego częścią
są pieniądze przeznaczone na premie. Decyzja o podziale premii zapada po konsultacjach ze związkami zawodowymi. W kopalni ustala się także, o ile i komu zostanie
zmniejszona premia. Nie jest tak, że każdy
traci jednakowo albo każdy zyskuje jednakowo. Zarząd ani żaden z pracowników
biura zarządu nie może ingerować w decyzje podejmowane przez dyrekcję kopalni
w porozumieniu ze stroną społeczną. Jedyna sytuacja, kiedy jest to dopuszczalne,
dotyczy podwyższenia premii w sytuacjach
uzasadnionych.
X Dlaczego wydobycie stało się tak
ważne?
– Ilość wydobytego i sprzedanego węgla
decyduje o wysokości funduszu płac. Im
mniej węgla wydobywamy i sprzedajemy,
tym mniej pieniędzy możemy przeznaczyć
na fundusz płac. KHW SA chce, aby górnicy
byli dobrze wynagradzani. Będzie to jednak
możliwe tylko wtedy, gdy kopalnie wykonają
swoje plany wydobywcze. Płace stanowią
około połowę kosztów stałych. Nie jesteśmy
w stanie ponosić tak wysokich kosztów bez
odpowiedniego wydobycia.
X Związki będą naciskać, aby bez względu na poziom wydobycia górnicy nie zarabiali mniej.

– Teoretycznie można spełnić takie
oczekiwania, ale pod warunkiem znaczącego
ograniczenia zatrudnienia. Przez kilka miesięcy zarabialibyśmy dużo, a potem firma
by padła. Motywacyjny system wynagradzania został wprowadzony po to, aby nie
ograniczać liczby miejsc pracy, uchronić
firmę przed upadkiem i dobrze wynagradzać
górników. Poza tym musimy inwestować,
aby otwierać nowe fronty wydobywcze – bez
tych inwestycji także padniemy. W połowie
ubiegłego roku z taką filozofią firmy zgodziła się większość związków zawodowych.

Ciekawa liczba
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do końca miesiąca. Na podstawie realnego
wykonania planu w danym miesiącu i dziesięciodniowej prognozy przygotowuje się
propozycję wysokości wskaźnika średniej
premii. Na każdym etapie, wspólnie z dyrekcjami kopalń, pracują przedstawiciele
związków zawodowych. Te informacje spływają do biura zarządu KHW SA. Wszystkie
etapy są więc jawne. Nie powinno być zatem
mowy o zaskoczeniu.
X Część górników z KWK Mysłowice-Wesoła zarobiła w styczniu o kilkaset złotych
mniej. Są wściekli, a nie tylko zaskoczeni.
System wynagradzania jest nastawiony
na łupienie górniczej kieszeni?
– System jest nastawiony na dobre
wynagradzanie za dobre wyniki. Za każdą
dodatkowo wydobytą tonę przeznaczamy
na płace dodatkowe  złotych. Jeżeli górnicy tracą na premii, to z reguły są to sumy
w granicach kilkudziesięciu złotych w porównaniu z tym, co mogliby zarobić, gdyby

plan został wykonany. W przypadku kopalni
Mysłowice-Wesoła dyrekcja uznała, że część
górników nie wykonała planu i że nie
ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla
takiej sytuacji. Natomiast sam system nie
jest nastawiony na łupienie górniczej kieszeni – jak mówiłem, za każdą tonę węgla
wydobytą ponad plan fundusz na premie
wzrasta o  złotych. Oznacza to, że chcemy
solidnie płacić za dobrą pracę. My chcemy
dzielić się z górnikami każdą dodatkową
złotówką. Jednak podzielić można tylko to,
co zostało wypracowane.
X Łatwo panu mówić o motywacyjnym systemie płac, bo ma pan zagwarantowaną
stałą wypłatę.
– Jeżeli spółka nie wykonuje planu,
premię tracą także pracownicy biura zarządu. W styczniu my także zarobiliśmy
mniej. Wszyscy pracownicy grupy KHW
SA są uzależnieni od wydobycia.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NOWY GÓRNIIK

X NOWY GÓRNIK: Górnicy z dwóch kopalń KHW SA dostali w styczniu mniejsze wypłaty. Dlaczego zabrał pan górnikom pieniądze?
Z BIGNIEW M A RZEC : Nikt nikomu
nie zabrał pieniędzy.
Od stycznia  roku
w kopalniach naszej
spółki wysokość premii jest uzależniona
od realizacji planu. Jeżeli plan jest zrealizowany, górnicy dostają
pełną premię. Jeżeli plan jest przekroczony
– premia jest większa. Jeśli jednak kopalnia nie wykona planu, załoga może stracić
część premii.

ROCZNIE
tyle potrzebuje KHW SA, aby funkcjonować. Firma zarabia tylko na węglu. Dlatego tak ważne
jest to, aby zwiększać wydobycie.

X Pana zdaniem ten system jest dobry?

– Opracowaliśmy zasady, dzięki którym KHW SA ma szansę utrzymać miejsca
pracy, inwestować i rozwijać się. Zarząd
planuje pozyskanie dodatkowych pieniędzy, które są potrzebne na sfinansowanie
między innymi dużych inwestycji. Nie
zrealizujemy tych zamierzeń, jeżeli nie
będziemy wykonywać planów techniczno-ekonomicznych. Powiązanie premii z wykonaniem planu służy mobilizacji załogi
do wykonywania planów.
X Czasem można się namęczyć, ale planu nie uda się wykonać.
– Już wyjaśniałem, że zarząd uwzględnia sytuacje niezależne od górników.
X Dlaczego górnicy są zaskoczeni nowym
systemem?
– Ten system działa od roku. Przez ten
czas wyjaśnialiśmy zasady funkcjonowania motywacyjnego systemu wynagradzania. Wyjaśnialiśmy te zasady działaczom
związkowym, kierownictwu kopalń, kierownikom i pracownikom funkcyjnym
do poziomu sztygarów, przodowym oraz
górnikom pracującym w przodkach. W takich spotkaniach wzięło udział około 
tysięcy osób. Górnicy są na bieżąco informowani o wynikach, jakie osiąga kopalnia.
Są także informowani o założeniach planu
techniczno-ekonomicznego (PTE). Te tematy są konsultowane ze związkami zawodowymi. W każdym miesiącu, po  dniach,
kopalnia zestawia informacje o wykonaniu
planu i na tej podstawie dyrekcja prognozuje, jaki będzie stopień wykonania planu

Motywacyjny system wynagradzania został wprowadzony po to, aby nie ograniczać liczby miejsc
pracy, uchronić firmę przed upadkiem i dobrze wynagradzać górników
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Chcemy dzielić się zyskiem
i utrzymać miejsca pracy
X NOWY GÓRNIK: Brał pan udział w przygotowywaniu systemu wynagradzania
premiującego efekty
pracy?
PAWEŁ OWCZAREK:
Tak.
X Dostał pan niższą
premię w styczniu?
– Niestety tak. Jeżeli w kopalniach
są niższe premie, my także tracimy na zarobkach. Nasza strata jest równa średniej
ze wszystkich kopalń.
X Dobrze panu tak. Pewnie górnicy często mają do pana pretensje, że był pan
w grupie osób, które przygotowały taki
system wynagradzania.
– To w kopalniach ustala się podział
premii i sposób wykorzystania funduszu
płac. Na poziomie spółki powstała tylko idea
i model wynagradzania.
X To prawda, że jeżeli wydajność nie bę-

– Tak zwane ruchy na premiach miały
miejsce w dwóch kopalniach – w kopalni
Wujek i Mysłowice-Wesoła.
X Górnicy twierdzą, że grupa krwiopijców z Damrota zabiera im ciężko zarobione pieniądze.
– Nikt nie zabiera górnikom pensji. Jeżeli są mniejsze wypłaty, to przez to, że premie są mniejsze. Premie stanowią kilkanaście procent funduszu wynagrodzeń. Jeżeli
z tych kilkunastu procent górnik straci kilka
punktów procentowych, oznacza to, że bierze wypłatę mniejszą o jakieś ‒ procent.
Jednak intencją zarządu nie było obcinanie

Ciekawa liczba
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Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Wiemy, że wydobycie to podstawa

mln zł

MIESIĘCZNIE
tyle KHW SA wydaje na płace. Jeżeli zarobki mają
być większe, musi wzrastać wydobycie.

System wynagradzania powiązany z efektami pracy został przygotowany właśnie po to, aby jak
najszybciej dzielić się zyskami z załogą. Jednak żeby się nimi dzielić, one muszą być

premii. System wynagradzania uzależniony
od wyników został opracowany po to, aby
górnicy mogli więcej zarobić. Każda dodatkowo wydobyta tona powoduje, że fundusz
płac zwiększa się o  złotych. Moim zdaniem to uczciwa propozycja. Wydobycie
zapisane w planie techniczno-ekonomicznym to wydobycie obliczone na zapewnienie
bieżącej działalności i rozwój spółki. Jeżeli
firma chce mieć większe zyski, musi się nimi
podzielić z załogą. System wynagradzania
powiązany z efektami pracy został przygotowany właśnie po to, aby jak najszybciej
dzielić się zyskami z załogą. Jednak żeby się
nimi dzielić, one muszą być.

R B D

NOWY GÓRNIK

dzie rosła, wtedy trzeba będzie likwidować miejsca pracy?
– Prawda. Mniejsza produkcja to nie
tylko mniejszy zysk, to także mniejszy fundusz płac. Żeby co miesiąc wypłacać pensje pracownikom KHW SA, potrzebujemy

X Jak dużo górnicy stracili w styczniu?

‒ milionów złotych. Jeżeli mniej wydobywamy i mniej sprzedajemy, mamy także
mniej pieniędzy na fundusz płac, a górnicy
dostają mniejsze premie. Premie nie są jednak mniejsze dlatego, że ktoś je z premedytacją obcina – po prostu jest mniej pieniędzy
do podziału. W którymś momencie może
zacząć brakować nie tylko na premie, ale
także na pensje zasadnicze. A jeżeli w firmie
brakuje pieniędzy na pensje, trzeba ograniczać zatrudnienie.

LESZEK BRAŃKA, PRZODOWY,  LATA
PRACY POD ZIEMIĄ :
Zbyt dużo złego sprzętu pracuje pod ziemią.
Czasem to zły stan
techniczny, czasem
nieprz ystosow anie
do konkretnych warunków. Dlatego powiązanie premii z wydobyciem nie jest całkowicie obiektywnym
kryterium oceniającym pracę brygad górniczych. Co z tego, że ludzie się narobią, skoro
na przykład organy urabiające kombajnu
są rozmiarowo nieprzystosowane do danej
pracy albo gabaryty układu ściana – chodnik
– napęd. Części takich wpadek można uniknąć. Wystarczy posłuchać opinii górników.
Zbyt często nasze uwagi są traktowane jak
wymądrzanie się albo podważanie czyjegoś
autorytetu. Tak nie jest. My mówimy o tym
we własnym interesie. Jak mamy wykonywać
plan, skoro kombajn miał za małe organy
urabiające? Jak mamy wykonywać plan, skoro cały układ napędowy jest gabarytowo zbyt
duży? Od początku tego roku pracowaliśmy
w Staszicu, w ścianie . Mówi się, że tam
jest miód. Nie taki znów miód. Zarobiliśmy
mniej, bo nie wykonaliśmy planu. Staraliśmy
się, ale przez zły sprzęt nie daliśmy rady.
Jako przodowy jestem w trudnej sytuacji.
Po mniejszej wypłacie za styczeń muszę
zmobilizować kolegów do pracy w lutym.
Nie mogę im dać gwarancji, że tym razem
zarobią więcej. Co mówię? Na przykład to,
że jak się nie zmobilizujemy, to zarobimy
jeszcze mniej. Jeżeli mamy słaby sprzęt,
trudno, trzeba robić tym, co jest. My jesteśmy gotowi ciężko pracować, bo wiemy,
że wydobycie to podstawa. Na przykład pracowaliśmy przez dwa lata w ścianie .
To była zła ściana. Przez dwa lata chodziliśmy bez pieniędzy. To naturalne, że każdy
chciałby zarabiać więcej. My też chcemy.
Rozumiem, że aby kupić lepszy sprzęt,
muszą być pieniądze. Bez wydobycia nie
będzie pieniędzy. Rozumie to każdy górnik

z oddziału wydobywczego. Ale niech nas też
ktoś zrozumie. Żeby były lepsze efekty, musimy mieć czym pracować. My nie chcemy
chodzić bez pieniędzy.
JANUSZ CEBULA,  LATA PRACY POD ZIEMIĄ: Moim zdaniem
to zły system. My się
boimy, że robota zrobiona ponad plan
szybko zostanie uznana
za planowe wykonanie.
Podniosą normy i już.
Jesteśmy przewrażliwieni na tym punkcie.
Ja to mam wrażenie, że to nieuczciwy system. Jak można wypłacać mniejszy zarobek?
TOMASZ RÓŻAŃSKI, PRZODOWY,  LATA
PRACY: Jak plany będą
zdroworozsądkowe, to system będzie
działał. Wydobycie
zależy od warunków,
a nie tylko od wysiłku górników i chęci
do pracy. W ścianie 
w styczniu narobiliśmy
się więcej, a zarobiliśmy mniej. Wszyscy
zarobiliśmy mniej. Ja też. Teraz ja mam
motywować kolegów do jeszcze większego
wysiłku? Mogę tylko tłumaczyć, że wydobycie to podstawa istnienia kopalni i spółki.
Musimy dać węgiel, bo z węgla wszyscy żyjemy. Trzeba fedrować. Chciałbym jeszcze
wrócić do zdrowego rozsądku. Jak się wyśrubuje normy ponad wszelki zdrowy rozsądek, to może dojść do sytuacji, że wszyscy w kopalni będą mniej zarabiać. Na efekt
pracy górnika składa się wiele czynników.
Na przykład dobrze i na czas wykonane roboty przygotowawcze. Kopalnia to nie tylko
przodek i nie tylko oddział wydobywczy.
Jak nam stworzycie odpowiednie warunki, to będziemy wykonywać plany, a nawet
je przekraczać. My zarobimy, wy zarobicie,
wszyscy zarobią.
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S ZEŚĆ WYPOŻYCZONYCH MATERACY
GIMNASTYCZNYCH , STARE OWEROLE ZAMIAST
KIMON I GOŚCINA W SALI GIMNASTYCZNEJ – OD
TEGO ZACZĘŁA SIĘ POTĘGA JUDO W B YTOMIU .
„Powstanie judo w Bytomiu było dziełem przypadku lub
inaczej zbiegu okoliczności” – czytamy na stronie internetowej
poświęconej GKS „Czarnym” Bytom. Zrządzenie losu
zadecydowało więc o tym, że dziś, a zatem niemal po
pięćdziesięciu latach od powstania klubu, Bytom nazywany
jest stolicą polskiego judo.
Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA

O D CZEGOŚ TRZEBA ZACZĄĆ
Początki były nader trudne. Józef Wiśniewski, obecnie prezes Śląskiego Związku
Judo, człowiek, który przed blisko pięćdziesięcioma laty założył bytomski klub, musiał
borykać się nie tylko z brakiem pieniędzy
czy podstawowego oporządzenia do ćwiczeń, ale przede wszystkim ze stosunkowo
niewielkim zainteresowaniem tą dyscypliną.
Również dziś ta szlachetna sztuka walki niesłusznie znajduje się w cieniu bardziej medialnych dyscyplin, takich jak piłka nożna,
siatkówka czy skoki narciarskie, zważywszy, że jest to sport żywo uprawiany w 
krajach, a rywalizacja o prymat na świecie
odbywa się w bardzo trudnej konkurencji.

J EST SIĘ CZYM SZCZYCIĆ
Polska ma się czym pochwalić. Szczególnie długą listą osiągnięć może się natomiast poszczycić GKS „Czarni” Bytom.
To właśnie z tego klubu startowała bodaj
największa polska sława, jeśli chodzi o judo
– Waldemar Legień. W ciągu dwudziestu lat
współpracy z klubem zdobył on dwa złote medale olimpijskie – w Seulu w  r.
i w Barcelonie w  r. Legień to również
trzykrotny medalista mistrzostw świata oraz
wielokrotny mistrz Polski. To zaledwie ułamek z pokaźnej listy jego osiągnięć (obecnie
Waldemar Legień jest trenerem judoków
we Francji), a przecież klub pochwalić może
się jeszcze niejednym olimpijczykiem, medalistą mistrzostw świata, Europy i Polski czy
finalistą znaczących zawodów. O uhonorowanych bytomskich judokach, takich jak
Robert Krawczyk, Przemysław Matyjaszek
i wielu innych, poczytać można na oficjalnej
stronie internetowej klubu.

Nie jest to jedynie chwyt marketingowy.
Jako że dawniej klub stanowił niemal integralną część kopalni, do dziś – choć jest już
formalnie niezależnym zrzeszeniem – jego
górnicza tożsamość jest żywa. Z racji bliskiego sąsiedztwa bytomskich kopalń i dawnych
górniczych osiedli w dalszym ciągu ogromną
część członków klubu stanowią dzieci górników. Warto wspomnieć, że zarówno gwiazdy
tego klubu, jak i w ogóle polskie gwiazdy
judo, np. Robert Krawczyk czy Przemysław
Matyjaszek, pochodzą z rodzin górniczych.
Józef Wiśniewski mówi nawet ze śmiechem,
że „judo to potęga w górnictwie”.

Judo

w górni

P OMOCNI JUDOCY
„Czarni” to nie tylko imponujące wyniki
w sporcie. W poprzednich latach grali oni
z Jurkiem Owsiakiem w trakcie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w styczniu
tego roku wzięli zaś udział w zorganizowanej przez bytomskie przedszkola akcji
„Dar serca dla Krzysia”, prezentując walkę
czy licytując medal Przemysława Matyjaszka. Cały dochód z przeprowadzonej akcji
przeznaczony został na leczenie chorego
na nowotwór Krzysia.

S TO LAT !
Polskie judo i polski sport w ogóle wiele
zawdzięczają GKS „Czarnym” Bytom. Z okazji zbliżającego się jubileuszu pięćdziesięciolecia istnienia klubu można mu jedynie
życzyć kolejnego półwiecza owocnej działalności, obiecujących adeptów i mistrzowskich zawodników.


Józef Wiśniewski

M ŁODZIEŻ NAJWAŻNIEJSZA
Przyszłych sportowych sław można wypatrywać w liczącej  zawodników i adeptów rzeszy skupionej wokół „Czarnych”.
Spośród tej wielkiej liczby znaczną część
stanowią dzieci i młodzież, której prawidłowy rozwój i wzorowe wychowanie wpisane
zostały do zadań statutowych klubu. Jednym
z głównych założeń klubu jest również jak
największa otwartość na młodzież z Bytomia i okolic oraz z rodzin górniczych. Nie
są to jedynie puste słowa – mimo że każdy
członek klubu zobowiązany jest do regularnego uiszczania składek, to nie stanowi
to przeszkody dla dzieci z uboższych rodzin,
które z tego obowiązku są zwalniane. Ostatnim z zadań, jakie stawia przed sobą klub,
jest osiąganie dobrych wyników i jak dotąd
wywiązuje się z niego znakomicie.

Judo to japońska sztuka walki wywodząca się z jujitsu, opracowana przez prof. Jigorō Kanō. W dosłownym tłumacze
na technikę i postawy defensywne niż na siłę. Judocy walczą w tzw. judogach, a miarą ich postępów są kolejne kolo
i czynieniu dobra. Mimo że jest to stosunkowo młoda sztuka walki – powstała dopiero pod koniec XIX wieku – uznaw
mężczyzn, a od 1988 również dla kobiet

Ministerstwo Sportu i Turysty

G ÓRNICZE KORZENIE
Pomimo przemian ustrojowych, jakie
zaszły w Polsce, a więc i poważnej zmiany
w strukturze finansowania sportu, „Czarni”
do dziś zachowali w swojej nazwie inicjały GKS (podczas gdy wiele innych klubów
zrezygnowało z podobnego nazewnictwa).

Założyciel GKS „Czarnych” Bytom, obecnie
również prezes Śląskiego Związku Judo. Pełnił
funkcję trenera oraz trenera koordynatora
w latach 1966-1992.
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o to potęga

Zarażony judo
ARCHIWUM CZARNI BYTOM

ictwie
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X NOWY GÓRNIK: Od kiedy trenujesz
judo?
PRZEMYSŁAW MATYJASZEK: Trenuję od
siódmego roku życia.
Do „Czarnych” przyprowadził mnie ojciec
i tak już zostało.

– Cały czas są osoby, które mają coś w
sobie. Pozostaje jedynie pytanie, czy one
same będą w stanie wykorzystać dar, jaki
mają.

X Czym jest dla ciebie
ten sport?
– Początkowo traktowałem to jak hobby, ale z czasem po prostu zaczyna się tym
żyć na co dzień. Judo oznacza dla mnie ciągle coś nowego – od tego roku zacząłem
pracować jako instruktor i mogę powiedzieć,
że zupełnie inaczej wygląda to wszystko od
tej drugiej strony.

X Jak zachęciłbyś śląską młodzież do
uczestnictwa w zajęciach waszego klubu?
– Myślę, że nie ma potrzeby nikogo zachęcać. Górnicy znają nasz klub, cenią naszą
markę od wielu lat i z chęcią przyprowadzają
tu co roku swoje dzieci, których uczy się u
nas naprawdę sporo.

– Są na to jeszcze za małe, ale w przyszłości – kto wie?

X W takim razie – może jakaś ogólna
zachęta?
– Judo to po prostu wspaniały sport.
Jeśli już zarazisz się tą chorobą, to nie da
się z niej wyleczyć.
ARCHIWUM

X Widzisz wśród swoich wychowanków
przyszłych olimpijczyków?

X Twoje dzieci też trenują?

eniu judo oznacza „łagodną drogę” lub „drogę miękkości”, tak więc w większym stopniu kładzie się w niej nacisk
orowe pasy – od białego do czerwonego. Z judo wiąże się również filozofia, która mówi m.in. o samodoskonaleniu
wana jest obecnie za jedną z najpopularniejszych na świecie. Od 1964 r. judo jest dyscypliną olimpijską dla

yki o GKS „Czarnych” Bytom
B    
   
. W  
   
P (   
 )  .
   .
Kobiece judo w klubie ma dobrą markę
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Główną atrakcją wyjazdów były przejażdżki saniami z zaprzęgiem jarych koników. Po wycieczce wśród pięknych gór
przewidziano postój przy ognisku. Piekąc
kiełbaski na ogniu i popijając gorącą herbatę, dzieci dzieliły się wrażeniami z jazdy.
Po takim kuligu apetyt dopisywał wszystkim.

Maluchy miały również możliwość zabawy
na śniegu.
Ostatnim punktem programu każdej
z wycieczek była wizyta na basenie w Pawłowicach . Na zakończenie eskapady każde
dziecko otrzymywało paczkę ze słodyczami.

Zawody o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA

Cieńków zaprasza
Stacja Narciarska Cieńków w Wiśle Malince jest miejscem, gdzie rozegrane zostaną
tegoroczne zawody narciarskie w slalomie
gigancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA.

Tegoroczna edycja imprezy odbędzie
się  marca. Organizator – Nadwiślańska
Agencja Turystyczna – zaprasza reprezentacje kopalń KW SA i spółek powiązanych
kapitałowo do zgłaszania swoich drużyn.
Już po raz siódmy będziemy świadkami walki kilkuset zawodników o punkty

w rywalizacji drużynowej oraz indywidualnej w dziewięciu grupach wiekowych.
Na zwycięską drużynę czekają medale
i główne trofeum – Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA. Najlepsi w swoich grupach
wiekowych zawodnicy otrzymają medale,
dyplomy i cenne nagrody rzeczowe.
Zapewne zdrowa rywalizacja, wspaniały
doping kibiców i dobra zabawa będą tworzyły doskonałą atmosferę, która zawsze
towarzyszy tym zawodom.


ARCHIWUM ZZG JSW SA BORYNIA

Gorąca zabawa mimo mrozu
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Wiosenne nowości

Konstrukcja drzwi Forda B-MAX pozwala na załadunek naprawdę dużych przedmiotów

zarówno systemu Auto – Start – Stop i układu podpowiadającego kiedy zmienić bieg,
jak i inteligentnego systemu doładowującego akumulator wówczas, gdy obciążenie
silnika przez inne urządzenia samochodu
jest mniejsze.
Ford B-MAX ma trafić na europejskie
rynki w drugiej połowie roku.

dwie wersje silnikowe – będą to dwulitrowy
silnik benzynowy oraz turbodiesel o pojemności , l. W samochodach będą dostępne
systemy Start&Stop oraz układ eco-friendly
driving system, który podpowiada kierowcy, kiedy zmienić bieg, by jeździć bardziej
ekonomicznie.
Wśród elektronicznych systemów
wspomagających kierowcę jest adaptacyjny
tempomat Active Cruise Control, system
Forward Collision Mitigation, ostrzegający
przed ryzykiem kolizji, oraz system Lane
Departure Warning, alarmujący kierowcę
w sytuacji nieplanowanego zjazdu z pasa
ruchu.
Nowy Outlander pojawi się na europejskim rynku pod koniec lat.

N OWY C IVIC JUŻ

MATERIAŁY PRASOWE

W Genewie Ford pokaże nowy samochód segmentu B. Tym razem będzie
to powiększone nadwozie minivana z rozsuwanymi drzwiami – nic zatem dziwnego,
że auto ma się nazywać B-MAX. Na razie
Ford powoli dozuje przekazywane na jego
temat informacje. Niedawno pokazano
jednak zdjęcia samochodu z otwartymi
drzwiami. Widać na nich brak słupka B
oraz przesuwane tylne drzwi. Ford nazywa
to systemem Easy Access Door i deklaruje,
że po otwarciu przednich i tylnych drzwi
powstaje otwór o szerokości , m. Umożliwia to nie tylko łatwy dostęp do wnętrza
pasażerom, lecz pozwala także na załadunek bagaży, gdy po złożeniu tylnych siedzeń
i fotela kierowcy tworzy się duży przedział
bagażowy o płaskiej podłodze.
Taka konstrukcja drzwi pozwala na załadunek naprawdę dużych przedmiotów
(nawet takich o długości ponad , metra)
przez boczne drzwi auta. Dzięki temu Fordem B-MAX będzie się można swobodnie

wybrać zarówno do sklepu meblowego, jak
i z deską surfingową na plażę, jak stwierdził
Ernst Reim, główny projektant wnętrz Ford
of Europe.
Ford zapewnia, że brak środkowego
słupka nie obniżył poziomu bezpieczeństwa
samochodu, czego dowodzą symulacje komputerowe i pół setki rzeczywistych testów
zderzeniowych. Rolę środkowego słupka
przejęły wzmocnione elementy w drzwiach.
Ponadto najważniejsze elementy struktury
nadwozia zostały wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości, pięciokrotnie mocniejszej niż zwykła stal.
Pod maskę tego samochodu trafi m.in.
nowy, jednolitrowy silnik benzynowy
EcoBoost o mocy  KM, który ma palić średnio , l/ km i emitować  g
dwutlenku węgla na kilometr. Ford wylicza,
że w porównaniu z benzynowymi silnikami
konkurencji jednolitrowy EcoBoost pozwoli
zaoszczędzić rocznie  funtów brytyjskich, czyli ok.  złotych.
Ekonomię nowego Forda ma wspierać elektronika. Nie zabraknie oczywiście

W CENNIKACH
Choć dziewiąta generacja kompaktowej
Hondy pojawi się w salonach polskich dealerów dopiero w marcu, podano już ceny. Najniższa pozycja w cenniku to   złotych.
Nowy Civic będzie oferowany zarówno
jako hatchback, jak i sedan. Pierwsze z tych
nadwozi będzie sprzedawane z benzynowymi silnikami , l i , l, zaś drugie tylko
z tym mocniejszym. Na początku przyszłego
roku do wspomnianej gamy dołączy jeszcze
turbodiesel o pojemności , l.
Najniższa w cenniku pozycja dotyczy
hatchbacka. Najtańsze sedany są droższe
o  złotych.

F IAT ODMŁODZIŁ P UNTO

O UTLANDER TRZECI
MATERIAŁY PRASOWE

W IELKIE DRZWI MAŁEGO
F ORDA

Nowy Civic będzie oferowany jako hatchback i sedan

Zmienił się przedni pas, a przede
wszystkim zderzak, który jest teraz w kolorze nadwozia i ma kierunkowskazy
obok wlotu powietrza. W kolorze nadwozia są także restylizowane tylne zderzaki
z miejscem na tablicę rejestracyjną. Pojawią
się także nowe kolory nadwozia – turkusowy Oil, czerwony Ruby oraz szary Corse,
a w kabinie nowa paleta bardzo ciekawych
tapicerek i wstawek w deskę rozdzielczą.
Nowością w tym modelu jest także silnik TwinAir o pojemności , l, mocy  KM
i maksymalnym momencie obrotowym 
Nm. Silnik TwinAir pracuje w dwóch trybach – Normal i Eco. W pierwszym pozwala
na jazdę z satysfakcjonującymi osiągami, zaś
w drugim zmniejszenie wysokości momentu
obrotowego umożliwia bardziej ekonomiczną jazdę. Nowa wersja Punto ma się pojawić
w salonach dealerów za kilka tygodni.

Ford zapewnia, że brak środkowego słupka nie obniżył poziomu bezpieczeństwa samochodu

Podczas salonu samochodowego w Genewie Mitsubishi pokaże trzecią generację
Outlandera. Zbudowany na globalnej platformie samochód ma mieć wymiary podobne do obecnego. Stworzono go w myśl
hasła – mocny, bezpieczny, prosty. Mitsubishi zapowiada, że prostota to wynik rezygnacji ze zbędnych upiększeń zarówno
na karoserii, jak i we wnętrzu, gdzie celem
nadrzędnym jest ergonomia. Co do wnętrza
– tyle musi na razie wystarczyć, bo firma
opublikowała tylko jedno zdjęcie nadwozia.
W Europie Outlander będzie miał dwie
wersje napędu, na dwa i cztery koła, oraz

MATERIAŁY PRASOWE
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Przyjaciel
Jak wiadomo, dzieci, które od wczesnego dzieciństwa muszą walczyć o swoją pozycję
w domu, a potem zabiegać o przychylność kolegów z klasy w szkole, wyrabiają w sobie
całą masę mechanizmów obronnych. Szkolni koledzy Jaśka znali całą masę jego cech,
z których można było szydzić bez końca. Począwszy od wyglądu – Jasiek od dziecka był
chudy i niski, najniższy w klasie. Do tego dochodziły rudawe włosy i okulary z grubymi
szkłami, kaczy chód i skłonność do różnych chorób. Nie zapominajmy także o jego
ubraniu – noszonym wcześniej przez jego starsze rodzeństwo i prawie zawsze za dużym. Drapanie pazurami o względy rodziców, przyzwoite wyniki w szkole i akceptację
kolegów wyrobiły w Jaśku patologiczną wręcz nieufność do ludzi. Od zawsze był tak
oschły i nieuprzejmy, że nikt nie mówił o nim inaczej niż jako o gburze. Nigdy nie miał
prawdziwego przyjaciela ani nawet serdecznego kolegi, z którym mógł się podzielić
tym, co go gryzło.
Mimo to jedynym, co Jaśkowi naprawdę w życiu wychodziło, było robienie pieniędzy.
Właściwie wszystko, czego się chwycił, mu wychodziło. Jego pierwsza firma, założona
jeszcze w czasach studenckich, okazała się strzałem w dziesiątkę i już po roku sprzedał
ją w całości z ogromnym zyskiem. Zarobione w ten sposób pieniądze zainwestował
w kolejne podupadające małe firmy, które szybko stawały się dobrze prosperującymi
przedsiębiorstwami. Mimo to Jasiek wcale nie zamierzał przeprowadzać się ze swojego
wynajętego, malutkiego mieszkania w niskim bloku, gdzie praktycznie jedynym meblem
był rzucony na ziemię materac. Jasiek, od dziecka przyzwyczajony do nieposiadania zbyt
wielu swoich rzeczy, gdy dojrzał, także nie przykładał do nich zbyt wielkiej wagi. Miał
dwie pary butów, te do pracy i sportowe, raptem trzy koszule i dwie marynarki. Łatwo
sobie wyobrazić, że jako potencjalny inwestor nie budził zwykle zaufania. Za to budził
zainteresowanie wszystkich swoich pracowników, którym swoim zachowaniem i skąpstwem dostarczał znakomity materiał do codziennych żartów. Co prawda, odkąd stał
się majętny, co jakiś czas zyskiwał sobie nowych kolegów, jednak gdy przekonywali się,
że Jasiek sam żyje bardzo oszczędnie i raczej niechętnie dzieli się własnym majątkiem,
szybko znikali.
Pewnie ta sytuacja trwałaby w nieskończoność, gdyby pewnego dnia do klatki
w bloku Jaśka nie przypałętał się szczeniak. Mały pies przez kilka dni koczował przy
wiacie śmietnikowej, aż w końcu ktoś wpuścił go do bloku i pozwolił mu spać na małej
szmatce. Pies wyglądał jak siedem nieszczęść. Był zapchlony i chory, a na dodatek upatrzył sobie Jaśka jako swojego nowego pana. Mimo że ten nigdy nie dał mu nawet wody
do picia, szczeniak cieszył się za każdym razem, gdy go widział. Już z daleka wesoło
merdał ogonkiem, siadał na tylnich łapkach i wesoło popiskiwał. Mijały dni, minęły
także wielkie mrozy, ale nadal nikt nie interesował się losem psa. Mieszkańcy bloku
nazywali go Ogryzkiem, wyprowadzali i karmili, nikt jednak nie miał serca odwieźć go
do schroniska, nikt także nie zawiadomił hycla. Ale żaden z sąsiadów Jaśka nie chciał go
wziąć na stałe. W dodatku sam Ogryzek przeciągnął zębami swój kocyk tuż pod drzwi
mieszkania, które wynajmował Jasiek.
Jasiek nie miał wyboru – pomyślał, że chyba powinien się wyprowadzić. Ale zmiana
ta wydawała mu się tak wielka i tak bardzo nie był do niej przekonany, że w końcu zarzucił
ten pomysł. Pozwolił za to spać Ogryzkowi we własnym przedpokoju. Następnego dnia,
gdy wychodził do pracy, Ogryzek wybiegł za nim. Na nic zdały się próby zamknięcia go
w mieszkaniu. Tym razem Jasiek pojawił się w pracy ze szczeniakiem.
Ku jego zdziwieniu pracownicy zamiast zareagować kolejną falą żartów i bolesnych
dowcipów, przyjęli szczeniaka ze szczerą sympatią.
Po kilku dniach miało się okazać, że dobre emocje, którymi darzono małego, słodkiego
szczeniaka, coraz bardziej ciekawskiego i odważnego, zaczęły się powoli przenosić na samego
Jaśka. Pracownicy przestali szydzić, za to z ciekawością przyglądali się nowemu wcieleniu
szefa. Po przyjściu do pracy układał na podłodze miskę z wodą i suchą karmą, a na kocyku
rozkładał ulubione zabawki Ogryzka. Ogryzek jadał teraz bardziej regularnie i nierzadko
lepiej niż jego pan. A pies, mimo że rósł i z małego, pokracznego psa z naderwanym uchem
stawał się powoli dorodnym, pięknym psem, nie tracił swojej potrzeby nieustannej zabawy
do tego stopnia, że Jasiek potrafił spóźnić się na zebranie zarządu czy wpaść na nie zasapany
i w zabrudzonych spodniach, bo zapomniał się podczas dzikiej zabawy z Ogryzkiem w parku.
W biurze plotkowano też, że ktoś widział szefa zaśmiewającego się do czerwoności, gdy
Ogryzek w przypływie psich czułości postanowił polizać go po szyi.
Właściwie nie było takiego miejsca, do którego Jasiek nie zabierałby swojego psa.
Razem jeździli na zakupy, razem pracowali, razem spędzali wieczory. Pewnego dnia Jasiek
postanowił, że najwyższy czas się ustatkować i kupić własny dom z ogrodem, oczywiście
głównie dla wygody i bezpieczeństwa Ogryzka.
W ten sposób minęło kilka lat. Jasiek zaczął się śmiać bez powodu i choć swoje
najmłodsze lata miał już za sobą, to zaczął żyć swobodnie, a jednocześnie spokojnie
jak nigdy wcześniej. Właśnie wtedy poważnie złamał nogę. Kilka dni w szpitalu i późniejsza rehabilitacja wymusiły na nim to, czego od zawsze nienawidził – musiał prosić
o pomoc innych. I – ku własnemu zdziwieniu – nie czekał długo na odzew. Z pomocą
przyszli mu zarówno pracownicy, jak i młoda sąsiadka, która już wcześniej zdążyła
polubić Ogryzka.
Jasiek szybko doszedł do siebie, jednak od czasu tamtej kontuzji w jego życiu zmieniło
się absolutnie wszystko. Ania, wspomniana sąsiadka, towarzyszyła mu najpierw w trakcie
codziennych spacerów, potem zaczęła przychodzić na obiady i kolacje, następnie zostawać
na noc lub dwie, aż w końcu została na dobre. Za to Jasiek zmienił się nie do poznania –
wyprostował się i wyprzystojniał. Jego przemiana była jednak o wiele głębsza – można
by wręcz rzec, że z gbura i chama stał się pogodnym, sympatycznym i chętnym do pomocy
człowiekiem.

N   

Marit kontra Justyna
Rywalizacja narciarskich biegaczek w Pucharze Świata wkracza w decydującą fazę. W tej
rywalizacji, która toczy się o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej PŚ, liczą się już praktycznie tylko dwie zawodniczki – Norweżka Marit Bjoergen i Justyna Kowalczyk. Co prawda,
troszeczkę próbuje w tej rywalizacji zamieszać inna Norweżka – Terese Johaug. Ma jednak
spore straty punktowe do prowadzącej dwójki.
Marit Bjoergen rozpoczęła sezon wyśmienicie. Wygrała kilka biegów, zyskała sporo
punktów i objęła prowadzenie w klasyfikacji. Justyna Kowalczyk wolno się rozkręcała.
Wygrała jednak prestiżowe i trudne zawody Tour de Ski i nadrobiła do Norweżki sporo
punktów. Po tych zawodach nastąpił pościg Polki za Norweżką. Trudno być w wyśmienitej
dyspozycji przez cały sezon – na każdego przychodzą chwile słabości. Przeżyła to Marit
Bjoergen, która nawet w mistrzostwach Norwegii nie błyszczała. Nie wystartowała w kolejnych zawodach o Puchar Świata w Moskwie, co wykorzystała Polka, wygrywając m.in.
bieg sprinterski i wyprzedzając Norweżkę w klasyfikacji PŚ.
No i zaczęła się druga, decydująca część rywalizacji. Norweżka wróciła do dobrej
dyspozycji i zaczęła ponownie wygrywać. W ostatnim biegu zaliczanym do klasyfikacji PŚ
( km stylem klasycznym) w Novym Mescie Marit Bjoergen wygrała – wyprzedziła Justynę
Kowalczyk o  sekundy. Trzecia była Terese Johaug. Po tym biegu Norweżka ponownie
objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.
Marit Bjoergen zgromadziła  pkt. Justyna Kowalczyk ma ich . Polka przegrywa zatem o  pkt. Strata to niewielka. Na trzecim miejscu jest Terese Johaug ( pkt),
na czwartym Szwedka Charlotte Kalla ( pkt), a na piątym biegaczka z USA Kim Randall
( pkt). Marit Bjoergen i Justyna Kowalczyk zaplanowały starty we wszystkich zawodach
do końca sezonu. Najbliższe odbędą się w Szklarskiej Porębie (‒ lutego). Biegaczki
będą walczyć w sprincie, a następnego dnia na dystansie  km stylem klasycznym. Justyna
Kowalczyk ma więc szansę ponownie wyprzedzić Norweżkę w klasyfikacji.
Jak stwierdził trener Aleksander Wierietielny, zawody w Szklarskiej Porębie mogą trochę odmienić tę klasyfikację. Na tym jednak nie zakończy się rywalizacja pomiędzy tymi
zawodniczkami. Przed nimi bowiem kolejne zawody i kolejne biegi (dwa sprinty stylem
dowolnym i klasycznym, następnie dwa biegi łączone – , km klasykiem i , km stylem
dowolnym, po czym jeszcze  i  km klasykiem). Po tych zawodach nastąpi zakończenie
zmagań w Pucharze Świata w Szwecji. Na wielki finał składa się sprint klasykiem, , km
stylem dowolnym,  km klasykiem i  km stylem dowolnym. Będą to trudne biegi, które
rozstrzygną losy tegorocznej rywalizacji w biegach narciarskich.
Z niepokojem tę rywalizację obserwują norweskie media, które pragną sukcesu swojej
rodaczki. Trudno się dziwić, w końcu narciarstwo biegowe należy w Norwegii do najpopularniejszych sportów.
HENRYK MARZEC
R E K L A M A
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To i owo
W POLSCE JEST , TYS. ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH Z WYŻSZYM
WYKSZTAŁCENIEM – WYNIKA Z DANYCH
RESORTU PRACY PODANYCH POD KONIEC
GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU. To o ponad 

tys. więcej niż w tym samym okresie roku
poprzedniego. W rezultacie już co dziewiąty bezrobotny jest po studiach. Wyższe
wykształcenie jest coraz powszechniejsze
– może się nim pochwalić już  proc. aktywnych zawodowo Polaków. Problemy
absolwentów uczelni wiążą się z niską jakością kształcenia części szkół wyższych
oraz ze złą strukturą edukacji. Kształci się
za dużo m.in. pedagogów, ekonomistów,
specjalistów od marketingu i handlu, politologów oraz socjologów.
W STYCZNIU  R. ZAREJESTROWANO
  NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. To o , proc. więcej niż przed
rokiem. Mimo słabszych niż w grudniu
nastrojów w handlu detalicznym, w tym
wśród sprzedawców pojazdów, ostatni miesiąc zamknął się na poziomie wyższym niż
w dwóch ostatnich latach, choć słabszym niż
w  r., podaje Polski Związek Przemysłu
Motoryzacyjnego. Najwięcej samochodów
sprzedały Skoda, Toyota i Opel.
PAŃSTWOWY CHIŃSKI KONCERN PETROCHINA ODKUPI  PROC. UDZIAŁÓW SHELLA
W POLACH GAZU ŁUPKOWEGO GROUNDBIRCH W KANADYJSKIM STANIE KOLUMBIA BRYTYJSKA. PetroChina ma nadzieję,
że dzięki współpracy z Shellem zyska doświadczenie w zarządzaniu i eksploatacji
niekonwencjonalnych złóż gazu. Pod koniec
ubiegłego roku władze w Pekinie postanowiły, że nie będą regulować cen gazu łupkowego, aby w ten sposób zachęcić do jego
poszukiwania i wydobywania. Do  r.
Pekin chce wydobywać , mld m sześciennych gazu łupkowego z rodzimych złóż,
a do  r. zwiększyć to wydobycie do 
mld m sześciennych rocznie.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„JANKOWICE”.
Nagrodę wylosowała: WERONIKA MIKA Z ŻOR.

Nowości filatelistyczne
70. ROCZNICA POWOŁANIA
A RMII K RAJOWEJ
 lutego br. wprowadzony został
do obiegu znaczek pocztowy o wartości
, zł emisji „. rocznica powołania Armii Krajowej”. Na znaczku przedstawiono
„orzełka” Armii Krajowej na tle fragmentu
fotografii ukazującej żołnierzy AK oczekujących na zrzut. Znaczek został wydrukowany
techniką rotograwiurową na papierze fluorescencyjnym w nakładzie   sztuk.
Emisja obejmuje także kopertę i datownik
pierwszego dnia obiegu, które zostały zaprojektowane przez Marzannę Dąbrowską.
Przy okazji wspomnianej rocznicy warto przypomnieć, że po agresji hitlerowskiej
na Polskę w listopadzie  r., zgodnie z instrukcją Naczelnego Wodza i premiera,
generała W. Sikorskiego, powołany został

w Paryżu Związek Walki Zbrojnej, przemianowany  lutego  roku na Armię
Krajową. Zadaniem AK był udział w odbudowie państwa polskiego przez walkę
zbrojną, której fazą kulminacyjną miało być
ogólnonarodowe powstanie. Wiosną  r.
AK przystąpiła do realizacji planu „Burza”
– jej zmobilizowane jednostki liczyły prawie  tys. ludzi walczących z Niemcami
na bezpośrednim zapleczu frontu. Decyzją
dowództwa AK  sierpnia  r. podjęto
w stolicy akcję zbrojną, której celem było
opanowanie miasta – rozpoczęło się powstanie warszawskie, zakończone tylko
częściowym sukcesem.  stycznia  r.
AK została rozwiązana.

Z WIERZĘTA W POLSKICH
ZOO
To tytuł kolejnej już emisji kartek pocztowych o tej nazwie, która wzbogaciła filatelistyczne kolekcje  stycznia. Pozwala
ona bliżej poznać fascynujący świat egzotycznych zwierząt, które można zobaczyć
w naszych ogrodach zoologicznych. Wspomniana emisja stanowi zarazem zachętę
do kosztowniejszej przygody – „spotkania”
z nimi w ich naturalnych warunkach.
W obiegu znalazły się cztery kartki
pocztowe o nakładzie   sztuk każda.
Na znakach opłaty wartości , zł przedstawiono zwierzęta: na pierwszej – kameleona jemeńskiego; na drugiej – kudu
małe; na trzeciej – uchatkę kalifornijską;
na czwartej – słonia indyjskiego. Kartki
ilustrują natomiast: pierwszą – lew i tapir
anta oraz znak ZOO Kraków; drugą – gepard i słoń indyjski oraz znak ZOO Łódź;

trzecią – goryl nizinny, żyrafa Rotschilda
i znak ZOO Opole; czwartą – ara zielona,
słoń indyjski oraz znak ZOO Płock.

J ESZCZE W TYM ROKU ...
Wśród  tematów –  znaczków
(w tym  w bloczku i  z przywieszkami):
Euro  ( znaczki), grzyby w polskich
lasach ( znaczki), po jednym znaczku:
wpisany na listę światowego dziedzictwa
kulturowego Park Mużakowski po obu stronach Nysy Łużyckiej i Rok Piotra Skargi.
Natomiast  tematów zaprezentowanych
zostanie na  kartkach z nadrukowanymi
znaczkami. Po kilka kartek wzbogacą cykle:
Piękno ziemi polskiej, Arboreta i ogrody
botaniczne, Zanikające rzemiosła i Szlak
cysterski w Polsce. Dziedzictwo przemysłu
i techniki zaprezentują natomiast emisje:
Koleje wąskotorowe w Polsce, Manufaktura
– podróż po XIX-wiecznej Łodzi i oczywiście górniczy akcent – . rocznica odkrycia
Krzemionek, rezerwatu archeologicznego
koło Ostrowca Świętokrzyskiego, jednej
z największych w Europie neolitycznych
kopalń krzemienia tzw. pasiastego, ponad
 szybów górniczych i narzędzi górniczych z kamienia i rogów.
Z.B.

W NORWEGII, WŁOSZECH I GRECJI BENZYNA BYŁA W MINIONYM ROKU NAJDROŻSZA.
NA  KRAJE EUROPY POLSKA JEST NA .
MIEJSCU. Ranking cen paliw (benzyna 
i olej napędowy) w roku  przygotowała rosyjska agencja RIA Analityka. Średnia
cena benzyny w Europie wyniosła , dol./
litr (, zł). Dla porównania w Brazylii było
to , dol., w Chinach , dol., w USA 
centy, a w Kuwejcie  centy, czyli  grosze za litr. O cenach takich jak te ostatnie
Europa może tylko pomarzyć. Najdrożej
za benzynę płacili bogaci Norwegowie (,
dol., tj. , zł), Włosi (, dol.) i Grecy
(, dol.).
D W U T Y G O D N I K
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