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Artur Trzeciakowski,
wiceprezes KHW SA do spraw
ekonomiki i finansów:
Jeżeli górnikom
wydaje się, że nie ma
siły, która
zachwiałaby firmą,
to informuję, że tą
siłą jest ekonomia.
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JSW SA: W kopalniach były masówki

Dwa spory zbiorowe
AGNIESZKA MATERNA

Kandydaci
do rady
nadzorczej

Wspólna Reprezentacja
Związków Zawodowych
JSW SA poparła czterech
kandydatów do Rady
Nadzorczej Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA.
Liderzy wszystkich
związków apelują, aby
załoga oddała głosy na te
osoby, które ubiegają się
o miejsca zarezerwowane dla
przedstawicieli załogi i mają
rekomendację związków
 -

Modernizacja
Audi A4
Informacje motoryzacyjne

 

Zarząd JSW SA chce dać podwyżki, ale powinny one być uzależnione od efektów pracy. Związki
zawodowe chcą podwyżki  procent. Zarząd zatrudnia nowych pracowników na podstawie nowych
umów o pracę. Związki nie zgadzają się z tym. O płace i nowe umowy o pracę toczą się spory
zbiorowe. – Jeżeli nie zapanujemy nad kosztami, może być źle – uzasadnia twardą postawę zarządu
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA.
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Politycy koalicji walą ściemę
Przez kilkanaście dni problem podniesienia wieku
emerytalnego został zastąpiony problemami koalicji PO-PSL. Koalicja miała zatrzeszczeć dlatego,
że nie było zgody między premierem Tuskiem a wicepremierem Pawlakiem w sprawie ewentualnego
złagodzenia propozycji Platformy Obywatelskiej,
która sprowadza się do hasła: „67 dla wszystkich
to dobrobyt dla wszystkich”.

T

usk i Pawlak zaczęli się ścierać, bo to jedyny
sposób na szukanie dodatkowych sojuszników
potrzebnych do wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym. Po co koalicji sojusznicy? Otóż
po to, aby później ogłosić, że „ dla wszystkich”
to wola wielu partii, a nie tylko koalicji. Nie wiem,
czy to się uda. Natomiast pomysł był przedni. Dlatego
uważam, że politycy koalicji walą ściemę, zamiast
prowadzić sensowny spór o to, co jest najlepszym
rozwiązaniem.
Z badania TNS OBOP przeprowadzonego telefonicznie w dniach – marca wynika, że w sporze
o nowe emerytury, do jakiego doszło między PO
a PSL, rację ma PSL. Uważa tak  proc. respondentów. Zaledwie  proc. badanych przyznaje rację PO.
Jednak najbardziej zaskakujące jest to, że aż  proc.
Polaków nie wie, o co chodzi w tym sporze.
Reforma emerytalna budzi wielkie emocje,
nie została jednak wyjaśniona. Myślę, że najlepiej
mógłby to zrobić SLD we współpracy ze związkami
zawodowymi. W hałasie, jaki robi koalicja, ginie

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Bezrobocie,
śmieciowe
umowy i brak
koncepcji
na rozwój
gospodarki
powodują,
że system
emerytalny
trzeszczy

najistotniejsza informacja – wysokość emerytur i dostatek emerytów nie zależy wyłącznie od wieku przechodzenia na emeryturę. Najistotniejsza jest kondycja gospodarki. Jeżeli gospodarka będzie efektywna,
można zabezpieczyć byt emerytów. Jeżeli będzie
mizerna, nastawiona wyłącznie na służenie najsilniejszym grupom społecznym, nie zapewnimy bytu
ani emerytom, ani ludziom w wieku produkcyjnym.
Po raz kolejny na tych łamach domagam się, aby rząd
zaczął pokazywać, co zrobi, żeby zmniejszyć bezrobocie, rzeszę wykluczonych i trwale bezrobotnych.
Chciałbym wiedzieć, co rząd zrobi, aby zlikwidować
zjawisko śmieciowych umów o pracę. Bezrobocie,
śmieciowe umowy i brak koncepcji na rozwój gospodarki powodują, że system emerytalny trzeszczy.
Ponieważ politycy nie mają pomysłu na rozwiązanie
tego problemu, walą ściemę. Idzie im to tak dobrze,
że co trzeci Polak nie wie, o co chodzi w tym sporze.
To znaczy, że rząd jest dobry w waleniu ściemy.
Dlatego chciałbym, żeby zamiast dywagacji
o rozpadzie koalicji politycy przekazali nam dobrą
i konkretną informację. Może fakt, że PSL zaczął
proponować rozwiązania dotyczące między innymi
rynku pracy, jest dobrym początkiem konstruktywnego myślenia. Władze PSL upoważniły Waldemara
Pawlaka do rozmów z PO nie tylko o kompromisie
w sprawie emerytur, ale też w sprawie strategicznych
kierunków działania koalicji do roku . Najwyższy
czas, żebyśmy dowiedzieli się, o co chodzi tej koalicji.


K  

Górnik lat 67 nie pofedruje
Nic nie wskazuje na to, żeby górnicy pracujący przy
wydobyciu stracili dotychczasowe prawa emerytalne. Premier Donald Tusk wielokrotnie mówił,
że: „Jeśli chodzi o uprzywilejowane warunki przechodzenia na emeryturę w górnictwie, będziemy
proponowali utrzymanie tych przywilejów wyłącznie dla tych, którzy pracują bezpośrednio przy wydobyciu we wszelkiego rodzaju kopalniach. Oni
dzisiaj dysponują specyficznymi, im precyzyjnie
dedykowanymi przywilejami i te powinny być zachowane, natomiast ci, którzy korzystają ze szczególnych uprawnień do emerytur górniczych tego
lub podobnego typu, a nie pracują bezpośrednio
przy wydobyciu, będą mogli skorzystać z emerytur
przejściowych, tak aby pozostali mogli jak najszybciej wejść do systemu powszechnego”.

Ż

aden odpowiedzialny polityk nie zaproponuje,
aby pod ziemią pracowały zastępy -letnich
górników. Przypisywanie premierowi takich
pomysłów jest, najdelikatniej mówiąc, nieuczciwe.
A co z osobami, które pracują w górnictwie, ale niekoniecznie cały czas pod ziemią? W tym przypadku
rząd chce przeprowadzić zmiany. Teraz w wieku 
lat mogą na emeryturę iść ci, którzy mają  lat pracy
górniczej i pracy uznanej za równorzędną (prace
równorzędne są opisane w ustawie emerytalnej),
w tym co najmniej  lat pracy pod ziemią.
Następna grupa górników może odejść na emeryturę w wieku  lat. Muszą mieć co najmniej  lat
pracy górniczej i pracy uznawanej za równorzędną,
w tym co najmniej  lat pracy pod ziemią.
Być może ci, którzy nie pracowali przez  lat
pod ziemią, będą włączeni do systemu emerytur
pomostowych. Emerytur pomostowych nie pobiera
się całe życie. Po osiągnięciu ustawowego wieku
emerytalnego przechodzi się do systemu powszechnego. Rozumiem tych, którym nie podoba się takie
rozwiązanie, bo lepiej być traktowanym – nawet
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w przybliżeniu – tak, jak górnik, który cały czas
pracował po ziemią przy wydobyciu. Jednak to jest
niesprawiedliwe. Sprawiedliwe jest natomiast to,
aby z prawa do emerytury górnika pracującego
przy wydobyciu korzystali ci, którzy przy wydobyciu pracowali. Jeżeli chcemy utrzymać poziom
życia, a w Polsce chcielibyśmy go znacząco poprawić, musimy pracować więcej i – niestety – dłużej.
Dlaczego musimy? Najprościej i najjaśniej tłumaczy
to prof. Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej. „Podnoszenie wieku emerytalnego lub
chociaż zapowiedź jego podniesienia jest obecnie
jednym z głównych przedsięwzięć społecznych podejmowanych w Europie. Jego realizacja napotyka
powszechny opór. Łatwo to zrozumieć, gdy uświadomimy sobie, że kilka ostatnich pokoleń żyło w dobrobycie budowanym nie tylko na pracy, ale również
na demograficznej piramidzie finansowej. Coraz
liczniejsze pokolenia pracujących finansowały mniej
liczne pokolenia seniorów w zamian za obietnicę
takich samych świadczeń w przyszłości. Wykształciło się przekonanie, że jest to stan naturalny, który
sam z siebie będzie trwał nadal. Tyle że ta piramida
niewiele różni się od tej stworzonej przez Madoffa
(klasyczna piramida finansowa na wielką skalę, która
mogła być jedną z przyczyn światowego kryzysu
finansowego w latach – – przyp. H.S.).
Prędzej czy później zabraknie środków na finansowanie obietnic. I początek tego właśnie w Europie
obserwujemy” – wyjaśnia prof. Góra.
Nie tylko Polska musi znaleźć sposób, aby przestarzały system nie pogrążył nas w biedzie. Chyba nie
mamy wyjścia – musimy się z tym pogodzić. Rzecz
w tym, aby otoczyć specjalną ochroną zawód górnika,
który pracuje bezpośrednio przy wydobyciu. Premier
zapewnia, że tak powinno być. Ta praca wyniszcza
i dlatego górnicy pracujący przy wydobyciu nie mogą
być traktowani jak reszta pracowników.


K J S
przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Szczyt patriotyzmu?
Umrzeć przed
emeryturą!

M

ija kolejny miesiąc sporów wokół magicznej
liczby 67. Nie potrafię oprzeć się wrażeniu,
że Platforma Obywatelska uczyniła z niej symbol, który
ma zbawić Polskę i Polaków. Jeżeli dopiero po 67.
roku życia będziemy mogli przejść na emeryturę,
wtedy będziemy żyć w dostatku, będziemy szczęśliwi
i przy okazji ocalimy wątły system emerytalny. Skąd
ja to znam? Kilkanaście lat temu receptą na radosne
życie emeryta miały być Otwarte Fundusze Emerytalne.
Emeryci zasilani pieniędzmi z OFE mieli moczyć się
w ciepłych wodach dalekich mórz i być beztroscy jak
emeryci z Niemiec. OFE miały sypać kasą. Szlag jednak
trafił marzenia emerytów o egzotycznych podróżach,
bo okazuje się, że z tymi Otwartymi Funduszami
Emerytalnymi to tylko reklama, za którą rząd nie
ponosi odpowiedzialności. Ja podejrzewam, że z tym
dobrobytem po przejściu na emeryturę w chwili
osiągnięcia 67 lat to też reklama.

M

am pewne podejrzenia, że rząd oczekuje od nas
najbardziej patriotycznej postawy – mamy płacić
składki przez 40–50 lat i zaraz umrzeć, aby nie narażać
systemu na straty. Rząd zapomina, że o wysokości
emerytur nie decyduje wyłącznie wiek emerytalny.
O tym decyduje stan gospodarki. Przez jakieś 20 lat
bezrobocie w Polsce oscylowało bardzo często wokół
20 procent. To oznacza miliony ludzi bez pracy, brak
składek do ZUS od milionów ludzi, a rządy nic nie robiły,
aby bezrobocie zmniejszyć. Obecny rząd także nie
grzeszy aktywnością.

Z

arząd naszej organizacji (ZZG w Polsce KWK
Jankowice) wystosował protest do polityków,
przyłączając się tym samym do ogólnopolskich
działań OPZZ. Oto fragment tego tekstu: „W związku
z planowanym przez rząd zrównaniem oraz
wydłużeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
do 67 lat w imieniu członków naszego związku
zgłaszamy bezwzględny protest w odniesieniu do tak
przyjętych projektów zmiany systemu emerytalnego.
(…) Wnioskujemy o podjęcie inicjatyw w sprawie
przeprowadzenia referendum w tak ważkiej sprawie.
(…) Uczulamy rząd, aby poszukiwał środków
finansowych na przyszłe emerytury nie w drodze
dociążania obywateli, a chociażby w konsekwentnym
pobieraniu składek od wszystkich zatrudnionych, bez
względu na formę tego zatrudnienia. Nadto podnosimy,
że do Sejmu został wniesiony przez OPZZ Obywatelski
projekt ustawy w sprawie systemu emerytalnego,
pozwalający ubezpieczonym na ubieganie się o prawo
do emerytury bez względu na wiek, posiadającym
co najmniej 35 lat okresów składkowych – kobiety i 40
lat okresów składkowych – mężczyźni. Rozwiązania
ujęte w tym projekcie ustawy mają wiele zalet dla
samych ubezpieczonych, dla rynku pracy czy też
budżetu państwa. Projekt ten ma szerokie poparcie
społeczne, dlatego też wnosimy o rychłe jego
rozpoznanie i przegłosowanie”.

M

oim zdaniem propozycja jest odzwierciedleniem
nie tylko nastrojów społecznych, ale także
sposobem na pobudzenie wzrostu gospodarczego.
Propozycja rządowa ogranicza się do tego, aby jak
najkrócej wypłacać emerytury. My proponujemy,
aby jak najszybciej szukać pieniędzy na emerytury
poprzez wzrost gospodarczy. Nie chcemy patriotyzmu
polegającego na tym, aby umrzeć przed emeryturą,
bo tak dla państwa byłoby najtaniej.
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Czy załoga KHW SA weźmie na swoje barki odpowiedzialność, jeżeli nie będzie nas stać
na realizację planowanych inwestycji? – pytał R OMAN Ł ÓJ , prezes KHW SA,
w czasie forum „Polski węgiel ”

Dialog ze stroną społeczną powinien być
partnerski. Jednak uregulowania prawne
i doświadczenia historyczne powodują,
że związki zawodowe mają lepszą pozycję.
W Katowickim Holdingu Węglowym płace
są najtrudniejszym tematem i spory zbiorowe wszczynano najczęściej o płace – mówił
Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu
Węglowego, na konferencji zorganizowanej
przez redakcję dziennika Rzeczpospolita
i redakcję Gazety Giełdy Parkiet.

– Spór o płace powtarza się w zasadzie
co roku. Zarząd KHW uważa, że płace powinny być powiązane z wydajnością, ale
związkowcy nie chcieli się na to zgodzić.
Jednak z biegiem czasu nasze stanowiska
zbliżają się. Mam nadzieję, że wkrótce
dojdziemy do porozumienia w tej sprawie
– stwierdził prezes Łój. Zdaniem prezesa
Katowicki Holding Węglowy jest w sytuacji,
w której załoga ma wielki wpływ na rozwój
firmy. – Słyszymy od liderów związkowych,
że jak jest zysk, firma powinna się nim dzielić z załogą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
tegoroczne potrzeby inwestycyjne i porównamy je z zyskiem za zeszły rok, to nie

ma się czym dzielić. Albo górnicy przyjmą
ze zrozumieniem plany służące rozwojowi
firmy, albo wezmą na swoje barki odpowiedzialność za ich niepowodzenie – stwierdził
prezes Łój.
Katowicki Holding Węglowy przygotowuje się do emisji obligacji. Chodzi
o emisję papierów o wartości ok. miliarda
złotych. Zabezpieczeniem obligacji miałyby
być zastawy. Holding nie zgodził się na to,
aby były to obligacje na okaziciela, którymi
można byłoby handlować podobnie jak akcjami. Wypuszczając obligacje na okaziciela,
KHW utraciłby rozeznanie, kto posiada te
obligacje. Mogłoby się okazać, że doprowadziłoby to do niekontrolowanych zmian
właścicielskich.
Artur Trzeciakowski, wiceprezes zarządu KHW SA ds. ekonomiki i finansów,
nie zagwarantował, że na pewno dojdzie
do emisji obligacji. – Banki chcą sobie
zapewnić -procentowe bezpieczeństwo, że ten program zostanie zrealizowany i pieniądze do banków wrócą. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić
na ubezwłasnowolnienie firmy – stwierdził
Trzeciakowski.

NOWY GÓRNIK

Rozwój KHW SA zależy od załogi

Dialog ze stroną społeczną powinien być partnerski. Jednak uregulowania prawne i doświadczenia
historyczne powodują, że związki zawodowe mają lepszą pozycję
Negocjacje z bankami prezes Trzeciakowski określił jako trudne. Trzeba rozwiązać jeszcze kilka problemów natury
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Szampan czy chleb
z masłem do herbaty?
X NOWY GÓRNIK: Dlaczego zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego nie zgadza się, aby górnicy więcej zarabiali?
A RTUR T RZECIA KOWS K I : C hcemy,
żeby górnicy zarabiali
jak najlepiej. Jeżeli nie
zapłacimy za ciężką
pracę i fachowość, będziemy tracić najlepszych pracowników.
Jednak teraz musimy
zdecydować o tym, czy w zamian za wygórowane żądania płacowe zamknąć jedną
kopalnię i zrezygnować z części inwestycji,
czy pogodzić jedno z drugim. Ja chciałbym, aby zostało wypracowane rozwiązanie, które da szansę na lepsze zarobki
i nie przekreśli planów inwestycyjnych.
Gra toczy się nie tylko o to, czy będziemy
się rozwijać, ale także o to, czy zachowamy
miejsca pracy.
X Ile pieniędzy potrzeba na to, aby zachować miejsca pracy?
– Z analiz zarządu wynika, że w ciągu
najbliższych  lat będziemy potrzebować
jakieś ,‒ miliardów złotych.

X Skąd firma weźmie tak wielkie
pieniądze?
– Jedno źródło finansowania nie wystarczy. Pieniądze będą pochodzić z odpisów amortyzacyjnych, z zysku, emisji
obligacji i zapewne z prywatyzacji.
X KHW ma 150 milionów zysku za zeszły
rok. Przedstawiciele załogi chcieliby, żeby
górnicy poczuli w kieszeniach, że ich firma ma tak dobry wynik.
– Uruchomienie jednej ściany łącznie
z uzbrojeniem kosztuje około  milionów
złotych. W KHW pracuje około  ścian.
Rachunek jest prosty – uruchomienie jednej
ściany pochłania dwie trzecie ubiegłorocznego zysku.
X Nie każdy jest takim fanem liczb, żeby
uznać, że jest to argument przeciwko
podwyżce zarobków o 8 proc. i wypłacie z zysku.
– To nie magia liczb, ale brutalna rzeczywistość. Jak ma pan pieniądze, które
wystarczą na chleb z masłem i herbatę,
a pozwoli pan sobie na odrobinę luksusu
i kupi szampana, to będzie pan miał krótkotrwałą przyjemność, ale pusty żołądek.
Załoga musi wybrać – albo przyjemne

podwyżki i wypłaty z zysku, albo inwestycja w rozwój firmy. Jestem przekonany,
że górnicy zdają sobie sprawę z tego, że lepiej zadowolić się mniejszymi pieniędzmi i perspektywą pracy, niż domagać się
większych pieniędzy za cenę miejsc pracy.
Musimy odwrócić złą tendencję, która trwa
od  roku. W tym czasie rok do roku
spadało wydobycie. Jedynie w roku 
zwiększyliśmy wydobycie o  tys. ton
w porównaniu do roku , ale naszym
celem jest osiągnięcie rocznego wydobycia
na poziomie  milionów ton.
X Powie pan górnikom, że przed załogą
stoi wybór: albo szampan (jednorazowo),
albo chleb z masłem i herbata, ale bez zagrożenia głodem?
– Jeżeli górnikom wydaje się, że nie
ma siły, która zachwiałaby firmą, to informuję, że tą siłą jest ekonomia. Zarząd
ma plan takiego rozwoju firmy, aby utrzymać miejsca pracy, zwiększać wydobycie
i utrzymywać płace na dobrym poziomie.
Rzeczywiście, jest tak, że mamy do wyboru: szampan i chwila euforii albo herbata
do chleba z masłem i perspektywy na stabilny rozwój.
Rozmawiał: S ŁAWOMIR STARZYŃSKI

technicznej. Możliwe, że w połowie kwietnia będą konkretne informacje na temat
programu emisji obligacji.
ST

Stawiamy
na inwestycje
ROMAN ŁÓJ, PRE KHW SA: Rok
 może być decydujący dla KHW SA.
Po stronie wydatków
znajdują się przede
wszystkim inwestycje.
Od kilku lat Holding
nadrabia zaległości powstałe w czasie, gdy centralnie zakładano
likwidację kopalń i ograniczanie wydobycia. Nasza firma boryka się nie tylko
z tak zwaną luką pokoleniową, ale także
z zaległościami w przygotowaniu nowych
frontów robót. Żeby nadrobić zaległości,
w zeszłym roku wydaliśmy na inwestycje ponad  mln złotych. W tym roku
zaplanowaliśmy około  mln złotych.
Chodzi o to, aby prowadzić wydobycie dzisiaj, za rok, ale też za kilka czy kilkanaście
lat. Obecna sytuacja wskazuje, że węgiel
będzie jeszcze długo potrzebny. Inwestycje trzeba prowadzić niezależnie od tego,
że czas jest trudny. W naszych kopalniach
 proc. węgla wydobywamy z tak zwanych podpoziomów. Trzeba to zmienić.
Musimy unowocześnić transport, wymienić stare, czasem piętnastoletnie obudowy,
kupić kompleks do eksploatacji niskich
pokładów, udoskonalić system wentylacji, zainstalować centralną klimatyzację
w ruchu Śląsk. To są zadania praktycznie
na dziś. W najbliższej przyszłości trzeba
zbudować szyb wentylacyjny. Jeżeli ktoś
w takiej sytuacji ma do wyboru: chwilowy
zysk, bo dostanie wygórowaną podwyżkę,
albo gwarancję pracy i rozwoju firmy, sam
musi podjąć decyzję. Ja zawsze uważałem,
że tylko rozwój zagwarantuje stabilne
i dobrze płatne miejsca pracy.
ZES
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Kopalnia Konin

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił
skargę kasacyjną Kopalni Węgla Brunatnego
Konin w Kleczewie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 7
maja 2010 r. w sprawie odkrywki Tomisławice. Tym samym potwierdzono, że odkrywka
węgla brunatnego powstała legalnie.

W ustnym uzasadnieniu NSA uznał,
że okoliczności wskazane przez sąd w Poznaniu nie uzasadniają stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej. NSA nakazał
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu powtórne rozpatrzenie
sprawy.

REKL A M A

– Wyrok NSA jest dowodem, jak bardzo bezzasadne są zarzuty o nielegalność
odkrywki. Budowa odkrywki prowadzona
była zgodnie z bardzo rygorystycznymi
wymogami prawnymi – powiedział Józef
Pindras, przewodniczący MZZG KWB
Konin.
– Wypowiadali się na ten temat naukowcy. Mieszkańcy gminy, w której jest
zlokalizowana odkrywka, brali udział w konsultacjach. Kolejne decyzje potwierdzały,
że budowa odkrywki jest uzasadniona i nie
zagrozi środowisku naturalnemu – podkreśla Pindras.


NOWY GÓRNIK

Odkrywka Tomisławice legalna

Budowa odkrywki prowadzona była zgodnie z bardzo rygorystycznymi wymogami prawnymi
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Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA
poparła czterech kandydatów do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Liderzy wszystkich związków apelują, aby załoga oddała głosy na te osoby,
które ubiegają się o miejsca zarezerwowane dla przedstawicieli załogi
i mają rekomendację związków.

Kandydaci
do rady nadzorczej
MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ WRZZ JSW SA
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Marek Granieczny kandyduje do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Moja wygrana,
nasze zwycięstwo
NAZYWAM SIĘ MAREK GRANIECZNY.
KANDYDUJĘ DO RADY NADZORCZEJ JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ.
W radzie nadzorczej spółki chcę reprezentować załogę,
dlatego zwracam się
do wszystkich pracowników z prośbą
o poparcie.
Takiego poparcia
udzieliły mi organizacje związkowe. Dziękuję za to. Jestem
przekonany, że zaufanie organizacji związkowych jest dla was dowodem, iż mój program spełnia oczekiwania przeważającej
części załogi.
Dlatego proponuję: wygrajmy razem
te wybory! Gwarantuję, że moja wygrana
będzie naszym zwycięstwem!
Koledzy związkowcy pytali mnie,
czym chciałbym się zająć w radzie nadzorczej. Wymieniłem cztery najważniejsze
zagadnienia:

• Chcę doprowadzić do zakończenia
ciągłych sporów zarządu ze stroną społeczną. Aktywnie włączę się w przyspieszenie
procesu rozpoczętych negocjacji przez obie
strony.
• Będę dbał, aby środki na inwestycje
były kierowane tam, gdzie są najbardziej
potrzebne. Najważniejsze są roboty przygotowawcze, modernizacja transportu,
udostępnianie nowych złóż, stosowanie
nowych technologii i nowoczesnych maszyn poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.
• Będę walczył o to, aby pracownicy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej byli traktowani podmiotowo przez władze naszej firmy
dlatego, że są jej największym kapitałem.
• Chcę, aby każdy pracownik stosownie
do zajmowanego stanowiska był godnie wynagradzany za swoją pracę.
Jeżeli zostanę waszym przedstawicielem, będę realizował te cele.
Jedyną gwarancją, że nasze interesy pracownicze w spółce będą dobrze

reprezentowane i pilnowane, będzie udział
waszego przedstawiciela w radzie nadzorczej. Chcę nim być!
Postarajmy się pomóc sobie i naszej
kopalni.  kwietnia idźmy wszyscy razem
do urn głosować.
Urodziłem się  marca  r. w Cieszynie. Jestem żonaty, mam syna. Po ukończeniu studiów na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach od roku  rozpocząłem
pracę w KWK Morcinek w Kaczycach
na stanowiskach od stażysty do sztygara
oddziałowego w oddziałach maszynowych.
Po likwidacji kopalni Morcinek rozpocząłem
pracę w KWK Zofiówka jako osoba dozoru
w oddziałach maszynowych.
W roku  powierzono mi tworzenie Działu Umów i Przetargów w kopalni Zofiówka. Po organizacji tego działu
zostałem jego pierwszym kierownikiem.
Obecnie jestem kierownikiem Wydziału
Inwestycji i Rozwoju kopalni Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka. Posiadam certyfikaty z zakresu prawa zamówień publicznych

oraz budżetowania kopalń. Dzisiaj jestem
współodpowiedzialny za realizację trzech
wielkich przedsięwzięć, jakie są prowadzone
w kopalni:
• Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża Bzie-Dębina I Zachód
• Budowę poziomu 
• Techniczną i organizacyjną integrację
kopalń Borynia-Jas-Mos-Zofiówka.
Do Rady Nadzorczej JSW SA kandyduję po raz pierwszy. Praca na stanowisku
kierownika Wydziału Inwestycji i Rozwoju
daje mi niezbędne doświadczenie do pracy
w radzie nadzorczej spółki.
Ważnym elementem mojego doświadczenia była praca na dole kopalni, którą
wykonywałem od  roku do końca 
roku. Chcę te umiejętności wykorzystać.
 kwietnia idźmy wszyscy razem do urn
głosować. Liczę na wasze poparcie.
Moja wygrana będzie naszym
zwycięstwem!


W  C R N JSW SA

Wybierzmy swoich
W JSW SA w dniu 3 kwietnia 2012 r. odbędą
się wybory na członków rady nadzorczej
spółki z wyboru załogi. Poprosiliśmy liderów związkowych, aby powiedzieli, czy warto głosować na kandydatów, którzy uzyskali
poparcie wszystkich związków zawodowych. Okazuje się że w sprawach ważnych
dla załogi nie ma podziału na „nasi” i „wasi”.

PAWEŁ KOŁODZIEJ,
PRZEWODNICZĄCY FEDERACJI Z WIĄZKÓW
ZAWODOWYCH GÓRNIKÓW JSW SA: Jeżeli

chcemy mieć dostęp
do informacji i wpływ
na działania zarządu,
musimy mieć swoich
ludzi w Radzie Nadzorczej JSW SA. Wszystkie związki poparły kandydatów, którzy będą
nas godnie reprezentować. To dowód, że potrafimy wspólnie działać w sprawach istotnych dla załogi. Dajmy szansę tym, którzy

zdobyli nasze zaufanie. Po raz pierwszy
nasi przedstawiciele mogą zasiąść w radzie
nadzorczej spółki giełdowej. Mamy nową
sytuację, potrzebujemy nowych ludzi.
T ADEUSZ M O TOWIDŁO, PRZEWODNICZĄCY ZZG JSW
SA ZOFIÓWKA: Tam,
gdzie nas nie ma, tam
nie ma naszych racji.
Jestem przekonany,
że kandydaci, którzy
dostali poparcie wszystkich związków, są potrzebni w radzie nadzorczej. Któż lepiej niż oni będzie nas tam
reprezentował? Chciałbym, żeby udało się
im spełnić nadzieje, jakie w nich pokładamy.
Pracownicy Jastrzębskiej Spółki powinni być
traktowani podmiotowo, bo są jej największym kapitałem. Wybierzmy tych, którzy
powalczą o to.
Z ENON D ĄBROWSKI , PRZEWODNI CZĄCY ZZG JSW SA BORYNIA: W radzie

nad zorczej lepiej
mieć swojego niż obcego. Jedyną gwarancją, że nasze interesy
pracownicze w spółce
będą dobrze reprezentowane i pilnowane,
będzie udział naszego przedstawiciela w radzie nadzorczej.

Trzeba dbać, aby środki na inwestycje,
były kierowane tam, gdzie są najbardziej
potrzebne. Najważniejsze są roboty przygotowawcze, modernizacja transportu,
udostępnianie nowych złóż, stosowanie
nowych technologii i nowoczesnych maszyn poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy. Panowie, macie nasze
poparcie. Wykażcie się.
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European Round Table on Coal

– W najbliższej dekadzie węgiel będzie podstawowym źródłem pozyskiwania energii
elektrycznej w Europie. Dlatego tak istotne będzie dla nas podnoszenie sprawności
pieców i systemów wytwarzania energii
pochodzącej z węgla – powiedział Bogdan
Marcinkiewicz, nowy przewodniczący European Round Table on Coal podczas spotkania grupy w Brukseli.

Stół w formie cyklicznych spotkań został zorganizowany po raz pierwszy w 
roku przez niemieckiego posła Christiana
Ehlera. Skupia międzynarodowe grono posłów do Parlamentu Europejskiego zainteresowanych tematem przyszłości europejskiego węgla. Głównym celem spotkań jest
wspieranie dialogu między europejskimi
instytucjami i branżą węglową. Kluczowym
aspektem jest również promowanie ekologicznego wykorzystania węgla.
Tym razem dyskusja toczyła się wokół
bieżących i przyszłych problemów polityki
energetycznej Unii Europejskiej oraz wyzwań stojących przed instytucjami naukowymi i przemysłem węglowym.
– Węgiel jest wyzwaniem, z którym
musi się zmierzyć współczesna Europa. Nie
możemy zrezygnować z tego paliwa. Jednakże projekty, które będziemy realizować,
muszą spełniać europejskie standardy. Eurelectric w Raporcie  prognozuje, że produkcja energii w elektrowniach węglowych,
wyposażonych w instalacje CCS, wyniesie
w roku  ok.  proc. Stąd teza, że paliwa
kopalne w perspektywie roku , przynajmniej w tej części Europy, będą znaczącym

elementem mieszanki energetycznej. Podobna jest wymowa „Polityki energetycznej
Polski do roku ”, gdzie prognozuje się,
że w  roku  proc. energii produkowane będzie z węgla, a  proc. z gazu – mówił
w Brukseli Marcinkiewicz.
Zdaniem Marcinkiewicza argumentów za węglem jest wiele. Najważniejszy
z nich to bezapelacyjnie szeroka dostępność tego surowca w Polsce i na świecie.
Poseł zwrócił też uwagę, na niesamowity rozwój tej gałęzi gospodarki na rzecz
ochrony środowiska.
– Można zauważyć stałe ograniczenia
emisji zanieczyszczeń, takich jak pył, dwutlenek siarki czy tlenki azotu. To nikogo
nie powinno dziwić i ten trend na pewno się utrzyma. Każdy producent energii
chce przecież spalać jak najmniej surowca
i otrzymywać jak najwięcej energii. Tak jest
i będzie na całym świecie – zakończył polski
deputowany.
W dyskusji udział wziął też eurodeputowany Claude Turmes, znany przedstawiciel
frakcji „Zielonych”, który przysłuchiwał się
dyskusji.
– Jesteśmy zainteresowani projektami
badawczymi dotyczącymi pilotażowych instalacji CCS, które mają zobrazować nam
możliwości tej technologii. Będziemy bacznie obserwować działania naukowców pod
kątem ich zastosowania w przemyśle – powiedział po spotkaniu.
W trakcie spotkania swoje prelekcje
wygłosili także:
– Alan Svoboda – dyrektor zarządzający sprzedażą i handlem, Grupa CEZ:

W  JSW SA  

Dwa spory zbiorowe
Ostatnie dni marca to czas masówek w kopalniach JSW SA. Liderzy związkowi informowali górników o toczących się w spółce
sporach zbiorowych.

– Przede wszystkim informujemy załogę
w sprawie umów dla nowych pracowników,
które zostały zakwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Z naszych informacji wynika, że zarząd spółki nie wycofa
się z tego projektu, dlatego Wspólna Reprezentacja Związków Zawodowych JSW SA
będzie trwać w sporze zbiorowym dotyczącym tej kwestii. Na masówkach poruszamy
także temat podwyżek oraz Zakładowego
Zbiorowego Układu Pracy. Związki chcą
 proc. podwyżki. O płace toczy się także
spór zbiorowy – powiedział Zenon Dąbrowski, przewodniczący ZZG JSW SA Borynia.
Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA,
przekonuje, że zarząd spółki chce podwyższyć płace, ale muszą one mieć związek
z wydajnością. W czasie forum dziennika
Rzeczpospolita i Gazety Giełdy Parkiet

„Polski Węgiel ” prezes powiedział
między innymi – Inwestorzy czytają o radykalizmie związków zawodowych. To jest
problem ekonomiczny, jak i biznesowy.
Twarda postawa zarządu jest tu ważna, nie
można ustępować, bo nie na tym polega
dialog. A dotychczas było tak, że związki
tupały nogą i dostawały swoje. Powiedzmy
jasno, że musimy podnieść efektywność,
bo za chwilę tego śląskiego górnictwa nie
będzie.
Mówiąc o nowych umowach zawieranych z pracownikami rozpoczynającymi
pracę, prezes wyjaśnił: – Ogłosiliśmy rekordowe wyniki za  r. a nasze akcje taniały. Analitycy uznali, że skoro rosły nam
koszty, a zwłaszcza koszty pracownicze,
które wynoszą ponad  proc., to się odbiło
na cenie akcji. W umowach dla nowych
pracowników brak jest m.in. zobowiązań
węgla emeryckiego. Nie wiemy, czy dane
kopalnie będą wtedy istnieć. Kto zapłaci
za takie zobowiązania?
ST

ARCHIWUM

Węgiel jest największym
wyzwaniem Europy

Węgiel jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć współczesna Europa. Nie możemy zrezygnować
z tego paliwa. Jednakże projekty, które będziemy realizować muszą spełniać europejskie standardy
Energetyczna mapa drogowa , spojrzenie z punktu widzenia przedsiębiorstw
użyteczności publicznej,
– Wolfgang Dirschauer – dyrektor
ds. polityki klimatycznej, VATTENFALL
REKL A M A

EUROPA: Efektywność i elastyczność
elektrowni.
– Bogdan Janicki – starszy doradca,
CEEP: Zmniejszanie emisji CO, modernizacja elektrowni opalanych węglem. 
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Modernizacja Audi A4

Maska samochodu jest bardziej wypukła. Zmieniono także zarys atrapy chłodnicy

Pasy homogenicznych świateł diodowych znalazły się także w tylnych reflektorach

Kompaktowa limuzyna A4 jest od niemal
czterech dziesięcioleci bestsellerem Audi.
Dotychczas sprzedano niemal 10 milionów egzemplarzy 8 generacji tego modelu. Obecna zyskała właśnie na atrakcyjności.

W gamie silników pojawi się jeszcze
nowy trzylitrowy silnik TFSI doładowany
kompresorem, który ma mieć moc  KM
i maksymalny moment obrotowy  Nm.
Nowy silnik ma rozpędzać A do  km/h
w , sekundy, zapewniając przy tym spalanie na poziomie , l/ km. Jak dotychczas
nie podano jednak jeszcze terminu wprowadzenia go do produkcji.
Nowości nie brakuje również wśród
wspierającej kierowcę elektroniki. W większości wersji standardem będzie komputer
pokładowy z funkcją monitorowania zachowania kierowcy i podpowiadania, kiedy
należy zrobić przerwę w podróży.
System tworzy indywidualny profil kierowcy, obserwując od początku jazdy jego
sposób używania pedałów i przełączników
oraz ruchy kierownicą. Zachowanie kierowcy, które odbiega od stworzonego profilu,
system traktuje jako oznakę zmęczenia lub
senności i włącza sygnały ostrzegawcze.
Urządzenie działa przy prędkości powyżej
 km/h.

T WINGO NA SPORTOWO

MATERIAŁY PRASOWE

Zewnętrzne zmiany miały wzmocnić
wyrazistość stylu samochodu. Uwydatniono więc wiele charakterystycznych linii
nadwozia. Maska samochodu jest bardziej
wypukła. Zmieniono także zarys atrapy
chłodnicy Singleframe – ścięto górne rogi,
a poprzeczne żebra i pierścienie Audi mają
bardziej przestrzenny, trójwymiarowy charakter. Zmieniono także nieco ich wypełnienie i kolorystykę. Najważniejszą zmianą
wydają się jednak nowe reflektory. Nowa
wersja ma lancetowaty kształt, przypominający większe modele. Ciekawy jest zwłaszcza
układ homogenicznych świateł dziennych
z diod LED. Pasy homogenicznych świateł
diodowych znalazły się także w tylnych reflektorach. Nowy zderzak z wkładem dyfuzora mieści także zawsze dwie końcówki rur
wydechowych, które w przypadku sześciocylindrowych silników są rozmieszczone na
krawędziach zderzaka. W gamie  kolorów
nadwozia pojawiły się  nowe.
Zmiany we wnętrzu samochodu miały mu nadać bardziej sportowy charakter.

Na desce rozdzielczej pojawiła się nowa,
jednoczęściowa osłona tablicy rozdzielczej
pokryta wysokiej jakości szarym lakierem.
Obok nowych kolorów lakieru są także nowe rodzaje materiałów wykończenia
wnętrza, m.in. warstwowy fornir dębowy
Beaufort przypominający sklejkę, z jakiej
budowano luksusowe jachty. Nowe barwy
ma także tapicerka – w zasadzie jedynym
kolorem ze starej gamy jest czerń.
Audi oferuje wybór trzech wariantów
siedzeń: sportowe z mocno wyprofilowanymi bokami, sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami i komfortowe siedzenia
z wentylacją.
Nowość pojawiła się także w gamie
silników – gruntownie przekonstruowany
został silnik , TFSI, który dysponuje teraz
mocą  KM i maksymalnym momentem
obrotowym  Nm.
Silnik otrzymał dodatkowy wtrysk pośredni, który uzupełniając działanie wtrysku bezpośredniego, zmniejsza zużycie
paliwa i toksyczność spalin. By rozpędzić
samochód do  km/h, wystarczy , sekundy, zaś maksymalna prędkość to 
km/h. Auto jest przy tym oszczędniejsze
od poprzedniej wersji, która miała moc 
KM, niemal o jedną piątą – pali średnio
, l/ km.

Nowe barwy ma także tapicerka – w zasadzie jedynym kolorem ze starej gamy jest czerń

W Polsce pojawiła się kolejna sportowa
wersja Renault – Twingo RS. Jaskrawożółte
samochody mają poszerzone tylne nadkola,
spojler dachowy i dyfuzor w zderzaku.
Pod maską silnik , V dysponujący
mocą  KM i maksymalnym momentem obrotowym  Nm. Do kompletu
mamy wzmocnione hamulce i dwa rodzaje zawieszenia – usztywnione zawieszenie

Renault – Twingo RS

sportowe oraz wyścigowe Cup, które jest
niższe o  mm.
W kabinie, na kierownicy, siedzeniach
i tablicy zegarów znajdują się żółte przeszycia. Elementami wykończonymi lśniącą czernią zostały natomiast podkreślone
centralna konsola, obudowa obrotomierza
i boczne nawiewy powietrza.

A UTO ODDA PRĄD

Mitsubishi wprowadziło do sprzedaży
w Japonii adapter MiEV power Box, który w awaryjnych sytuacjach będzie można
wykorzystać w domowej sieci elektrycznej.
Pełny akumulator jest w stanie zapewnić
do  watów prądu przemiennego (tyle
w ciągu jednego dnia zużywa przeciętne gospodarstwo domowe w Japonii) w czasie –
godzin. Sugerowana cena tego urządzenia to
równowartość  złotych. W Japonii trwają prace nad systemami, które w przyszłości
pozwolą na bardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, a także produkowanie energii ze źródeł odnawialnych.
PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK
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Absztyfikant
Huki wystrzałów, jakie rozległy się w całym miasteczku, słychać było z wielu
kilometrów. Chwilę potem rozległy się także dźwięki syren karetki pogotowia
i policji. Zdarzenia tego dnia były jednak tylko wisienką na torcie tego, co przez
ostatnie miesiące z zaciekawieniem obserwowały sąsiadki pani Anity.
Żeby jednak w pełni zrozumieć przebieg wydarzeń tamtego dnia, należy cofnąć się
do wczesnej jesieni. To wtedy zakończył się dość długi proces rozwodowy pani Anity.
Pani Anita, znana i lubiana fryzjerka, jakiś czas wcześniej odkryła, że jest zdradzana
przez męża. Jacek nie dość, że był niewierny, to jeszcze od kilku lat bezskutecznie szukał
pracy. To „szukanie“ ograniczało się jednak głównie do cotygodniowego leniwego
przeglądania lokalnej gazety z ogłoszeniami. Przez resztę tygodnia Jacek wylegiwał
się na kanapie, oglądał telewizję i tył. Aż trudno sobie wyobrazić, że miał z kim
zdradzać żonę. Anita w tym czasie rozwinęła swój mały zakład fryzjerski, zatrudniła
pomocnice i kosmetyczkę. Ceniono jej pracowitość, zainteresowanie każdym klientem
i dyskrecję, która była czasem jeszcze bardziej istotna niż wprawne ręce fryzjerki, bo
jej gabinet nierzadko traktowany był jak poradnia psychologiczna. Nie było więc nic
dziwnego w tym, że podczas rozwodu sąd orzekł winę Jacka, a mieszkanie, oszczędności i większość dóbr została przyznana Anicie. Jacek niebawem się wyprowadził,
ale bez grosza przy duszy stał się już mało atrakcyjny dla swoich kochanek i tułał się
od meliny do meliny, aż nawet odwrócili się od niego koledzy od kieliszka.
W tym czasie Anita, która wyszła za Jacka tuż po maturze, postanowiła odświeżyć garderobę i zacząć korzystać z życia. Wzięła krótki urlop, w czasie którego
wyjechała do Egiptu, a gdy wróciła wypoczęta i opalona, mogła tylko odganiać się
od licznych absztyfikantów. Jeden z nich był jednak szczególnie namolny. Franek
wydawał się także najbardziej sensownym kandydatem – miał swój interes, ładny
samochód i mieszkanie. Na dodatek przynosił Anicie kwiaty i drobne prezenty,
czym łapał ją za serce. Przez te wszystkie lata małżeństwa odwykła od kolacji przy
świecach. Ba, nigdy nawet nie miała okazji do nich przywyknąć! Spotykali się już
jakieś trzy tygodnie, gdy ni stąd, ni zowąd Franek bardzo posmutniał. Anita długo
próbowała wyciągnąć od niego, co jest przyczyną gorszego nastroju. W końcu
okazało się, że firma Franka nie prosperuje tak dobrze, jak początkowo twierdził.
Właściwie należałoby powiedzieć, że mocno ostatnimi czasy podupadła.
Anita długo przemyśliwała swoją decyzję, postanowiła jednak pomóc Frankowi. Nie wiedziała, czy znajomość zamieni się w stabilny, długotrwały związek, ale
postanowiła zaryzykować. Tego samego wieczora zaprosiła Franka na rozmowę,
której on jakby oczekiwał. Poprosiła go o przedstawienie kosztów, jakie musi
w najbliższym czasie ponieść, żeby wyprowadzić firmę na prostą. Anita nie była
biznesowym żółtodziobem, ale zapewnienia kochanka, że firma jest warta tych
inwestycji, wystarczyły. Zaniepokoiła ją tylko ilość pieniędzy – było to niemal dokładnie tyle, ile zdołała odłożyć przez ostatnie lata. Stwierdziła jednak, że raz się
żyje – a nuż jeszcze na tej inwestycji zarobi, jak przekonywał ją Franek.
Wątpliwości pojawiły się już tego samego dnia późnym wieczorem, po tym jak
przekazała Frankowi wypłacone pieniądze. Facet wyszedł do ogródka na papierosa,
zauważyła jednak, że z kimś rozmawia przez telefon. Był przy tym rozanielony
i niezwykle uradowany – ale w końcu uratował firmę przed bankructwem. Gdy
jednak w domu zapytała, z kim rozmawiał, odpowiedział, że z babcią. I tu ruszyła
lawina niepokojów Anity, kobiety w końcu kiedyś już zdradzanej. Przypomniała
sobie, że Franek jeszcze niedawno twierdził, że babcia umarła zeszłej zimy.
Następnego dnia zaczęła swoje własne śledztwo i zrobiła coś, na co chyba powinna
się była zdobyć przed udzieleniem pożyczki. Sprawdziła firmę Franka, która okazała
się zapyziałym, malutkim zakładem, a „wykwalifikowani robotnicy” kilkorgiem zapijaczonych panów pod pięćdziesiątkę. Podeszła więc do najbliższego monopolowego,
kupiła panom flaszkę, za którą wyciągnęła od nich więcej informacji, niż otrzymała za
pośrednictwem wypytywanych sąsiadów firmy i sfabrykowanych opinii w internecie.
Obrzucony twardymi dowodami Franek zaczął poważnie plątać się w zeznaniach, gorliwie obstawał jednak przy swoim i twierdził, że Anitę bardzo kocha
i zrobiłby dla niej absolutnie wszystko, a na pewno nigdy by jej nie oszukał. Anita
miała jednak oczy i uszy szeroko otwarte i nie przerwała swojego małego śledztwa.
Gdy złapała Franka na kolejnym telefonie pod niezapisany na karcie telefonu numer,
postanowiła wykorzystać go, gdy on był w łazience. Napisała pod ten numer esemesa
z prośbą o szybkie spotkanie w okolicach jej własnego domu. Nie wiedziała, kogo
się spodziewać, więc na wszelki wypadek zadzwoniła też po znajomego policjanta.
Kwadrans później do Franka przyszedł esemes, a ten – wyraźnie zdezorientowany – pospiesznie poszedł „po papierosy”. Anita wyszła za nim i zrobiło jej się słabo,
kiedy zobaczyła, że jej ukochany spotyka się z największą szują, jaką znała w życiu
– jej byłym mężem. Szybko dotarło do niej, że najprawdopodobniej Jacek zdobył się
na podstęp, który miał ją pozbawić ciężko zarobionych pieniędzy. Anita nie czekała
na znajomego policjanta, nie wytrzymała. Pobiegła na górę do swojej sypialni, gdzie
w niewielkiej walizeczce pod łóżkiem trzymała pistolet po ojcu. Ostatni raz strzelała,
będąc nastolatką, mimo to porwała broń i wybiegła na podwórko. W tym czasie między
mężczyznami wywiązała się kłótnia, która szybko przekształciła się w regularną bójkę.
Anita uniosła broń i gdy zorientowała się, że jej krzyki nic nie dają, strzeliła w powietrze. Mężczyźni nie przestali ani na chwilę się okładać, a wściekła Anita wystrzeliła
jeszcze raz – jednak tym razem trafiła w rynnę, a pocisk odbił się rykoszetem i trafił
Jacka w udo. Wówczas bójka ustała, ale rozwścieczona Anita wykorzystała tę chwilę
i zaczęła sama kopać Franka po całym ciele tak mocno, że aż jej buty pospadały z nóg.
Tym razem nie przekonały jej żadne argumenty. Anicie udało się odzyskać
większość pieniędzy pożyczonych Frankowi, sprzedała, co się dało, spakowała
dobytek i wyniosła się z miasteczka.


N   

Futbolowe migawki
L ISTKIEWICZ PRZED SĄDEM
Nie mają końca niejasności (najdelikatniej mówiąc) związane z działalnością władz Polskiego
Związku Piłki Nożnej. Nie będę wracać do afery sprzedawania/kupowania meczów i udziału w tym
procederze przedstawicieli zarządu PZPN, sędziów, trenerów i zawodników. W tej sprawie pole do
popisu ma prokuratura, która wiele już wyjaśniła. Zapadły też wyroki sądowe. To obrzydliwa skaza na
polskim futbolu, która obniżyła poziom krajowej rywalizacji, zniechęciła zawodników do solidnych
treningów i zaangażowania w ligowych meczach. W efekcie polska piłka nożna upadła naprawdę
bardzo nisko.
Pozmieniało się nieco w naszej futbolowej centrali. Wybrano nowego prezesa. Szybko jednak
wyszły na jaw nowe fakty zahaczające o korupcyjne manewry. W sprawy te zamieszany został sam
prezes Grzegorz Lato. Chodziło m.in. o przetargi na budowę nowej siedziby PZPN i związane z tym
działania. Opublikowano nagrania, z których wynika, że rozmawiano o jakichś prowizjach pieniężnych (czytaj – łapówkach). Sprawa nabrała rozgłosu. Prezes Lato próbował się tłumaczyć na różne
sposoby, nie były to jednak wyraziste i przekonujące tłumaczenia. Kozłem ofiarnym uczyniono
Zdzisława Kręcinę, który musiał odejść ze związku. Krzywda jednak mu się nie stała – PZPN musi
mu płacić przez rok (od momentu odejścia) pensję, bo taki miał zapis w kontrakcie menedżerskim.
Główny „sprawca” afery Grzegorz Kuligowski dysponuje nadal nagraniami, które kompromitują
decydentów z PZPN. Ów pan twierdzi, że nigdy od PZPN nie otrzymał pieniędzy, natomiast sam
przekazał związkowi za darmo pięć samochodów, którymi jeździli były prezes Michał Listkiewicz,
Jerzy Engel, Zdzisław Kręcina i jeszcze inne osoby. Dodajmy, że Michał Listkiewicz był udziałowcem
firmy Pol-Waz, której właścicielem był właśnie Grzegorz Kuligowski. „Afera nagraniowa” jeszcze nie
jest do końca wyjaśniona. Coś tu faktycznie cuchnie.
Niedawno ujawniono kolejne niejasności związane z byłym prezesem PZPN Michałem Listkiewiczem. Do tej pory prokuratura nie stawiała mu zarzutów w związku z ustawianiem meczów, choć to za
jego rządów dochodziło do tych skandalicznych wydarzeń. Czy o tym wiedział? Może tak, może nie.
Obecnie sprawa ma nieco inne oblicze, chodzi bowiem o  milionów złotych, o których ukrycie
przed komornikiem jest oskarżany Listkiewicz. Ogólnie rzecz biorąc, podejrzenia dotyczą dziewięciu
osób, w tym trzech najważniejszych do niedawna decydentów PZPN. Obok Michała Listkiewicza na
celowniku są Eugeniusz Kolator, były wiceprezes PZPN, i Zdzisław Kręcina, były sekretarz generalny
związku. Oprócz nich przed sądem staną także działacze i byli właściciele Widzewa Łódź.
W czym rzecz? Zarzuty dotyczą ukrywania pieniędzy przed wierzycielami Widzewa. Michał
Listkiewicz miał w roku  podjąć decyzję, w wyniku której zamiast na konto Widzewa przekazywano pieniądze (m.in. z kontraktu telewizyjnego) na konto firmy JAG, której właścicielem był jeden
ze współwłaścicieli klubu. W ten sposób omijano wierzycieli i komornika. Za udaremnienie egzekucji
długów grozi mu kara do  lat więzienia. W tym czasie Widzew był zadłużony na kilkanaście milionów
złotych, a na spłatę długów czekało prawie  wierzycieli i komornik.
Były wiceprezes PZPN usłyszał zarzut usunięcia spod egzekucji ponad  mln zł. Z kolei byłemu
prezesowi Widzewa postawiono aż  zarzutów.
Sprawę prowadzi prokuratura we Wrocławiu, która w najbliższych dniach ma przesłać do sądu
akt oskarżenia. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
M GLISTA REPREZENTACJA
Do rozpoczęcia EURO  pozostały dwa miesiące i kilka dni. Od strony organizacyjnej wszystko
wydaje się odpowiednio przygotowane. Mamy dobre stadiony. Nawet na nowym stadionie w Warszawie rozegrano pierwszy mecz. Wszystko jest zatem dopinane na ostatni guzik.
Czy aby na pewno? Nadal największą niewiadomą jest nasza reprezentacja. Czy będzie potrafiła
się dobrze zaprezentować na stadionie w Warszawie (mecz otwarcia z Grecją, a potem spotkanie
z Rosją) i we Wrocławiu (mecz z Czechami)? Trener Franciszek Smuda zapowiadał, że skompletuje
drużynę, która błyśnie na EURO . Stworzył sobie własną koncepcję budowania reprezentacyjnej
ekipy. Zaczął wyszukiwać zawodników z polskim rodowodem grających w różnych krajach i ligach.
Sukces okazał się jednak połowiczny – choć nie brak tego typu piłkarzy, są to raczej zawodnicy grający
średnio. Swoją decyzję Smuda tłumaczył w ten sposób, że nie miał wyjścia, bo w drużynach polskiej
ekstraklasy nie sposób znaleźć lepszych zawodników. W tym stwierdzeniu jest sporo prawdy. Franciszek
Smuda skompletował jednak ekipę, która nadal prezentuje się dość blado. W dodatku teraz powstały
kolejne problemy. Niektórzy zawodnicy są kontuzjowani, a inni stracili formę. Obrońca Damien
Perquis złamał nogę i jego udział w meczach reprezentacji podczas EURO  jest niemożliwy. Inny
obrońca Sebastian Boenisch rozegrał po dłuższej przerwie mecz w Bundeslidze. Wszedł na boisko
w  minucie, a jego drużyna Werder Brema zremisowała. Dodajmy, że poprzedni mecz w Bundeslidze
rozegrał w sierpniu  r. W międzyczasie przeszedł dwie operacje kolana. Czy do czerwca uzyska
odpowiednią dyspozycję? Wielka niewiadoma. Inny zawodnik – Eugen Polanski – wprawdzie gra,
ale z kontuzją ręki. Z kolei Ireneusz Jeleń siedzi na ławce rezerwowych w swoim francuskim klubie
i przy okazji wpadł w konflikt z kierownictwem Lille. Adrian Mierzejewski i Paweł Brożek nie potrafią zapewnić sobie miejsca w podstawowym składzie w tureckim Trabzonsporze. Pozostali grający
w zagranicznych klubach zbierają kiepskie oceny. Pochwalić można jedynie Macieja Rybusa, który
przeszedł do Tereka Grozny (ekstraklasa rosyjska) i zdobył nawet bramkę w ligowym meczu. Jedynie
trójka Polaków grających w Borussii Dortmund (Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski i Łukasz
Piszczek) zbiera bardzo dobre oceny.
O krajowych zawodnikach niewiele pozytywnego można powiedzieć. W naszej ekstraklasie
zdecydowanie dominują zawodnicy z zagranicznego zaciągu. Weźmy taką Wisłę Kraków. W meczu
z Bełchatowem w drugiej połowie grały same zagraniczniki. Sprowadzanie obcokrajowców niewiele
Wiśle dało – krakowska drużyna traci punkty (ostatnio przegrała z Ruchem Chorzów :) i szansę na
obronę mistrzowskiego tytułu. Także w innych drużynach gra niewielu wyróżniających się polskich
zawodników. Nie ma więc Franciszek Smuda w czym wybierać podczas powoływania zawodników
do reprezentacyjnej ekipy. Najgorzej wygląda sprawa z napastnikami – praktycznie możemy liczyć
tylko na Roberta Lewandowskiego, a z jednym napastnikiem za dużo się nie zwojuje. Poza tym zawsze
istnieje przecież ryzyko kontuzji.
Moim zdaniem na dzień dzisiejszy nie mamy drużyny, która mogłaby podjąć w miarę skuteczną
rywalizację z zespołami, które znalazły się w naszej grupie eliminacyjnej EURO . Krótko mówiąc
– mamy mglistą reprezentację.
HENRYK MARZEC
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WARTOŚĆ EKSPORTU PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI ZA UBIEGŁY ROK WYNOSI
PRAWIE  MLD EURO. Handel artykułami
rolno-żywnościowymi to jedna z prężniejszych dziedzin polskiej gospodarki, która
stanowi około – proc. całego polskiego
eksportu. Ponad  proc. eksportu kierujemy do Unii, przy czym największym partnerem handlowym ( proc.) są Niemcy. Niecałe  proc. to rynki trzecie, wśród których
istotną rolę odgrywa Rosja. Sprzedaż na ten
rynek stanowi około – proc. Producenci
poszukują jednak nowych kierunków eksportowych. Niebawem rozpocznie się sprzedaż do Japonii, Chin, Wietnamu, Singapuru
oraz Emiratów Arabskich i Turcji. Obecnie
producenci czekają na potwierdzenie uprawnień eksportu z zakładów mięsnych do Chin.
CHIŃCZYCY STARAJĄ SIĘ, ABY ICH GOSPODARKA BYŁA JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH GOSPODAREK ŚWIATA. Od  lat zajmują
. miejsce na świecie pod względem liczby
zgłoszonych patentów. Dynamika wzrostu jest
-krotnie większa niż w wysoko rozwiniętych
krajach zachodnich. Kilka dni temu Światowa
Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO)
ogłosiła listę zgłoszeń patentowych w  r.
Zgłoszono   wniosków patentowych,
co stanowi nowy rekord. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta wzrosła o ,
proc. Największą kreatywność w tej dziedzinie
mają tradycyjnie Stany Zjednoczone (,
proc. wszystkich światowych patentów), potem Japonia (, proc.), Niemcy (, proc.)
i Chiny ( proc.). Największy wzrost liczby
patentów zanotowano w Azji – Japończycy
zgłosili ich o  proc. więcej niż przed rokiem,
a Chińczycy o , proc. Polska w tym rankingu znajduje się na . miejscu – z naszego
kraju pochodzi zaledwie  patentów, czyli
, proc. dorobku światowego.
ASPIRYNA JEST POPULARNYM LEKIEM, KTÓRY MOŻE DZIAŁAĆ LECZNICZO W TERAPII
CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Specjaliści

z Uniwersytetu Oksfordzkiego odkryli, że
codzienne przyjmowanie aspiryny przez trzy
lata zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu aż o jedną czwartą. Co bardziej zaskakujące – w grupie pacjentów z już zdiagnozowaną chorobą nowotworową lek zmniejszał
ryzyko śmierci w ciągu trzech lat o  proc.
Po pięciu latach przyjmowania codziennej
dawki aspiryny zagrożenie przedwczesną
śmiercią wywołaną nowotworem było o 
proc. mniejsze niż w grupie kontrolnej, a po
, roku ryzyko spadało o połowę. Osoby,
u których w rodzinie były przypadki raka,
szczególnie raka jelita grubego, powinny
poważnie rozważyć przyjmowanie codziennie niewielkiej dawki aspiryny – podkreślają
naukowcy.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„PIEKARY”. Nagrodę wylosowała:
KRYSTYNA RASAŁA Z RYBNIKA.

Z NACZENIE WYRAZÓW :
POZIOMO: . Krzew. . Kolorowe jajka
wielkanocne. . Otula lub dusi. . Metal
w windzie. . Magot lub rezus. . Początek
drogi do trwogi. . Pnącza w dżungli. .
Święcona w Niedzielę Palmową. . Narzędzie ślusarza. . Przedłużenie kolumny
masztu. . Pełzak. . Zbiór, komplet. .
Mała Stanisława. . Roślina z bagien. .
Punkt widzenia . Górnik urabiający węgiel w przodku. . Zupełny początek. .
Dama z Francji. . Mała dżonka rzeczna.

. Do zabawy lub cięcia. . Ciuszki.
. Arystokrata. . Brunatny barwnik.
. Krwionośna arteria. . Trzy minuty
na ringu. . Grzbiet gwintu na rurach
wiertniczych. . Fryzura z węzłem. .
Bity po łbie. . Dekoracyjny liść.
PIONOWO: . Nacisk, przymus. . Namiastka gutaperki używana do wyrobu pasów i taśm przenośnikowych. . Zabawa.
. Narty pradziadka. . Zakład górniczy. .
Ściągający urzędnik. . Brykiety nasycone pakiem, służące do rozpalania palenisk

węglowych. . Mała mapa. . Łączą jeża
z różą. . Wysoka kultura osobista. .
Śmigus. . Ciasta wielkanocne rozrzutnie
słodkie, nadziane wszystkim czym się da.
. Bieluteńki rekwizyt wielkanocny. .
Futrzany szal. . Wielokrążek. . Lejce
woźnicy. . Zarzewie nerwic. . Ilustrowany katalog. . Rodzaj zamszu. . Pogłębiarka rzeczna. . Chuderlak. . Uwęglony
glon. . Zarobkowanie. . Kolorowe jajko
z naniesionym białym wzorem w koszyczku ze święconym. . Saperka. . Odcień
czerwieni.
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