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Roman Łój, prezes KHW SA:
Można zmniejszać koszty pracy
bez zmniejszania zarobków.
Waldemar Mróz,
wiceprezes
KHW SA: Młodzież
chce żyć, pracować
i zarabiać tu i teraz.
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Śląsk idzie
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JSW zarobiła
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miliarda złotych
 

Protest
związkowców
Pracy do śmierci – nie!
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gwarancji pracy,
a dla wybranych
dwa lata
Prywatyzacja kopalń węgla
brunatnego Adamów i Konin
 

Krok na wyższy
poziom
Informacje motoryzacyjne
 

Około  osób wzięło udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym Katowice . Gościem
głównym był prezydent RP Bronisław Komorowski. Organizatorzy postanowili uczynić z Katowic
miejsce dialogu o europejskiej gospodarce. Na Kongresie byli obecni najważniejsi w Polsce i Unii
Europejskiej politycy, biznesmeni i naukowcy. To największa tego typu impreza w Europie. W ciągu
 dni uczestnicy Kongresu wzięli udział w ponad  panelach dyskusyjnych poświęconych
najważniejszym problemom Europy i świata. W programie IV Europejskiego Kongresu
Gospodarczego w Katowicach znalazło się ponad sto debat i dyskusji. Wśród około  prelegentów
byli wyłącznie fachowcy w dziedzinach najistotniejszych dla gospodarki i polityki. Otwierając
Kongres, prezydent Bronisław Komorowski powiedział między innymi: „Dwa lata byłem na tym
Kongresie, pełniąc funkcję marszałka Sejmu. Dzisiaj przyjechałem jako prezydent. To dowód, że na
scenie politycznej może się wiele zmieniać. Kongres trwa i świadczy o randze i znaczeniu Śląska”.
Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w  roku, jest
Grupa PTWP SA, wydawca m.in. Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.
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Skręcajmy na lewo
Sejm uchwalił podwyższenie wieku emerytalnego.
Związkowcy z Solidarności zablokowali wyjścia
i grozili bezterminowym uwięzieniem posłów na terenie parlamentu. W odwecie spora część posłów
wyrażała się o ludziach pracy dokładnie tak, jak
komunistyczni prominenci w czasach, gdy klasa
robotnicza groziła im swoim gniewem.

W

stręt do ludu pracującego wśród posłów
PO i Ruchu Palikota jest wypisz wymaluj wstrętem, jaki ogarniał zdziwionych
sekretarzy PZPR, kiedy dowiadywali się, że robotnicy też chcą godnie żyć, mieć jakieś perspektywy
na przyszłość i mieć wpływ na rządzących. Żyję
już trochę lat na tym świecie i zastanawiam się, jak
to jest, że władza zawsze tak samo się krzywi, kiedy robotnicy zaczynają walczyć o swoje? Może jest
coś takiego jak uniwersalny grymas obrzydzenia
władzy na lud pracujący? Do tej pory bywało tak,
że jeśli władza miała mimikę zdeformowaną przez
ten grymas ponad granice przyzwoitości, lud zmiatał ją i wybierał sobie nową. Nie ma się co dziwić
ludowi – w końcu ileż można znosić zdeformowaną przez grymas gębę rządzących? Od czasu gdy
mamy demokrację, lud nie musi już władzy zmiatać.
Wystarczy bowiem, że na nią nie zagłosuje po raz
kolejny. I na to się zanosi. Władza nagrabiła sobie nie
tylko podwyższeniem wieku emerytalnego – równie
istotny jest sposób podejmowania tej decyzji. 
maja Sejm rozpatrywał poprawki w drugim czytaniu, a już dzień później głosował nad zmianami
w powszechnym systemie emerytalnym i emeryturach mundurowych. Obie ustawy są kluczowe dla
milionów Polaków. Uważam, że sprinterskie tempo
procedowania tak ważnych ustaw nie służy demokracji. Jedyna merytoryczna debata nad nimi odbyła się

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Europa
zaczyna powoli
rozumieć,
że ludzie nie żyją
dla wskaźników.
Nam natomiast
rząd organizuje
życie
wskaźnikowe

K J S
na posiedzeniu sejmowej nadzwyczajnej komisji ds.
zmian w systemie emerytalnym, które miało miejsce
podczas majowego długiego weekendu. Wówczas
partnerzy społeczni mogli zabrać głos. Następnie 
i  maja (sobota i niedziela) oraz  maja do godz. 
rano można było zgłaszać poprawki. Tego dnia już
tylko głosowano nad nimi bez dopuszczania strony
społecznej do głosu. Podczas obrad komisji żadna
z poprawek nie została przyjęta. Mało tego – rząd był
głuchy na apele o kompleksowe rozwiązanie problemu. Nie ma żadnych propozycji dotyczących zmian
sytuacji na rynku pracy czy polityki rodzinnej. Jest
tylko projekt rządowy zakładający, że za dwa lata będzie projekt działań dla aktywizacji osób w wieku 
plus. Pragnę zauważyć, że już aktywizacja zawodowa
osób w wieku  plus się nie powiodła. Na jakiej więc
podstawie rząd sądzi, że powiedzie się aktywizacja
zawodowa ludzi o  lat starszych?
Rząd zafundował nam mechaniczne wydłużanie
wieku emerytalnego. Dzieje się tak w czasie, gdy
Europa skręca w lewo. Francja ma nowego lewicowego prezydenta, który nawołuje do solidaryzmu
społecznego. Grecja odrzuca polityków, którzy chcą
zaciskać pasa. Lewica jest także coraz mocniejsza
w Niemczech. Europa zaczyna powoli rozumieć,
że ludzie nie żyją dla wskaźników. Nam natomiast
rząd organizuje życie wskaźnikowe. Mam nadzieję,
że tylko do najbliższych wyborów. Wierzę, że wyborcy nie dopuszczą, aby za każdym razem, gdy
decyduje się o ich losach, Sejm zamieniał się w salę
swarów partyjnych, które mają zastąpić merytoryczną dyskusję. To, co działo się w Sejmie  maja,
to karczemne klimaty, a nie dyskusja o przyszłości
Polaków. Najwyższy czas abyśmy za przykładem
Europy poszli w lewo. W prawicowo-centrowych
swarach się udusimy – nic z tego nie będzie.


K  

Karczemna awantura
Gorączka opanowała posłów w czasie debaty o zmianach w systemie emerytalnym. Opozycja co rusz
składała wnioski, żeby wyjść przed Sejm do protestujących związkowców z Solidarności. Miasteczko
namiotowe odwiedzali Leszek Miller, lider SLD, Ludwik Dorn, jeden z liderów Solidarnej Polski, i politycy PiS. Wszyscy obiecywali, że jeśli dojdą do władzy,
to zmienią decyzję koalicji PO-PSL i wiek emerytalny
nie będzie wynosił 67 lat. Żaden z nich nie mówił,
jakie będą emerytury, kiedy opozycja obejmie władzę i zrealizuje swoje obietnice.

P

rzez kilka miesięcy sporów z koalicją PO-PSL
nikt z opozycji nie wspominał o tym, jakie będą
konsekwencje finansowe tych obiecanek. Jestem przekonany, że kiedy koledzy z ław opozycji
zasiądą już w ławach rządzących, to uznają, że nie
ma innego wyjścia i trzeba pogodzić się z faktami.
A fakty są brutalne – albo podnosimy wiek emerytalny, albo wysokość składki i podatku VAT.
Rozumiem związkowców z Solidarności, którzy protestowali przed Sejmem. Oni mieli jasny
cel i jasny postulat: Nie chcemy pracować dłużej.
Nie mieli racji, jeżeli chodzi o argumenty racjonalne. Mieli natomiast rację, jeżeli chodzi o emocje.
Rozumiem ich obawy przed zmianami – w końcu każdy się ich obawia. Politycy są od tego, aby
wszelkie obawy łagodzić. To także rola polityków
opozycji. Jednak opozycja w Sejmie błyskawicznie
zapomniała, o co toczy się spór, i szybko przeniosła go na grunt, na którym czuje się dobrze, czyli
na grunt sentymentalno-martyrologiczny.

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Rozumiem
emocje
związkowców.
Nie rozumiem
natomiast
cynizmu
polityków,
którzy grali
na tych
emocjach

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Dobrobyt po śmierci
to nie dobrobyt

P

opracujemy dłużej niż bogaci Francuzi, Grecy
i Anglicy. Rząd wmawia nam, że nie ma wyjścia –
trzeba pracować do 67. roku życia, bo taki jest trend
w Europie. Rząd nie mówi jednak całej prawdy, lecz
koncentruje się na półprawdach. Dla większości
pracowników w Polsce argumenty rządu są niczym
innym jak zaganianiem do roboty bez nadziei
na godziwą emeryturę. Na osłodę rząd rzucił wszak
cukierek – ma nim być możliwość skorzystania
z częściowej emerytury. Zgodnie z ustawą prawo
do takiego świadczenia przysługuje kobietom
w wieku 62 lat, które mają co najmniej 35 lat stażu
ubezpieczeniowego (okresy składkowe i nieskładkowe),
oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat i mają
co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa
emerytura stanowiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury
z FUS. To fajna propozycja – rzecz w tym, że nie mówi
się, ile złotych miesięcznie będzie można dostać. Ale
olać pieniądze. Nie mówi się także, ile lat trzeba mieć,
żeby zaliczyć 40 lat pracy z opłaconymi składkami.
Mamy za sobą lata, kiedy bezrobocie sięgało 20 procent.
Mamy także rzesze ludzi, którzy na bezrobociu spędzali
całe lata. Oni nie uzbierają 40 lat składkowych nawet
po siedemdziesiątym roku życia. Rząd dał coś, z czego
i tak wielu nie skorzysta, bo przecież praca w szarej
strefie przez lata była jedynym sposobem na przeżycie.
Co mają zrobić ci, którzy są dosłownymi ofiarami
transformacji? Co z tymi, którzy oberwali od życia,
bo komuna padła, padły ich zakłady i nagle stali się
niepotrzebni, a mieli takiego pecha, że byli wtedy
młodzi? W najgorszej sytuacji są jednak ci, którym nigdy
się nie przelewało, a zagłosowali w ostatnich wyborach
na Platformę Obywatelską – dali się bowiem omamić.
W dodatku będą musieli teraz żyć z tą świadomością.

W
„Tusk jest jak generał Jaruzelski i występuje przeciwko narodowi. Tusk nienawidzi narodu. Skazujecie rolników na śmierć głodową. Tusk i jego ludzie
są odpowiedzialni za grubiaństwo w polskim życiu
politycznym. Chamstwo na poziomie Adolfa Hitlera”
– to tylko niektóre określenia, jakie padały w czasie
„merytorycznych” wystąpień opozycji.
Zwykle ulica jest bardziej rozgorączkowana niż
parlament. Kiedy jednak porównuję sceny z sali Sejmu ze scenami, jakie rozgrywały się  maja przed
Sejmem, to dochodzę do wniosku, że niektórzy parlamentarzyści zachowywali się gorzej niż protestujący. Raz jeszcze powtarzam – rozumiem emocje
związkowców. Nie rozumiem natomiast cynizmu
polityków, którzy grali na tych emocjach.
Bez względu na to, co myślimy o wydarzeniach
z  maja, jedno jest pewne – nawet jeżeli opozycja
dojdzie do władzy, nie obniży wieku emerytalnego. Mamy klasyczny przykład z podatkiem Belki.
Psioczyli na ten podatek wszyscy, nikt go jednak nie
likwiduje, bo nie pozwala na to ekonomia. Demografia i ekonomia nie pozwolą także na obniżenie
wieku emerytalnego.
Właśnie dlatego z taką furią został zaatakowany
premier Donald Tusk, kiedy zacytował Lecha Kaczyńskiego, który mówił publicznie, że Polacy zbyt
wcześnie przechodzą na emeryturę. Gdyby można
było przez głosowanie zmienić prawa demografii
i statystyki, jako pierwszy głosowałbym za tym, aby
je zmienić. Niestety – te dziedziny wiedzy są odporne na głosowanie.


trakcie kampanii wyborczej ani premier, ani
żaden z członków rządu czy też jakikolwiek
wpływowy polityk rządzącej koalicji nawet nie bąknął
o możliwości podwyższenia wieku emerytalnego
i kosztach, jakie z tego tytułu poniesie społeczeństwo.
Pamiętam, jak Platforma chciała rozwiązać problem
emerytów. Otóż wszystko miał sfinansować gaz
łupkowy. Wokół łupków powstała taka wrzawa,
że pieniędzy zaczynało nagle starczać na wszystko.
Mieliśmy mieć tyle gazu, że kilka pokoleń miało
z niego żyć. Nikt go jeszcze na oczy nie widział, nikt nie
wiedział, ile go jest i czy w ogóle jest, ale kasy miało
być z niego dużo.

W

programie wyborczym Platformy Obywatelskiej
obiecano, że zyski z gazu łupkowego rząd
przeznaczy na wypłaty przyszłych emerytur. Oprócz
gazu miał nas trochę podratować boom z okazji Euro
2012. Przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej
miano zbudować 2100 km dróg ekspresowych
i 900 km autostrad. Teraz słyszę, że tych pierwszych
ma być może około 600 km, zaś tych drugich około
230 km. Podobno nic się nie dzieje, bo jeśli dróg nie
będzie przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej,
to będą po mistrzostwach. Niby wszystko się zgadza,
bo to jak z dobrobytem emerytów – jeśli nie będzie
im dobrze za życia, to będzie im dobrze po śmierci.
Dobrobyt po śmierci to też dobrobyt, tylko trochę
przesunięty w czasie. Nie ma to jak dobra propaganda
sukcesu. Wierzę, że nie uda się ukryć przed
społeczeństwem, że kierunek przyjęty przy reformie
emerytalnej sprowadza się do likwidacji zasady
solidarności społecznej. W następnych wyborach nie
nabierzemy się na dobrobyt po śmierci.
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Z S-P R F Z Z G JSW SA
  -

Działamy dla dobra załogi
Rada FZZG JSW SA rozpoczęła swoją kadencję 14 stycznia 2010 r. W dniu 29.09.2009 organizacje w poszczególnych jednostkach organizacyjnych JSW SA podjęły uchwalę powołującą do życia FZZG JSW SA skupiającą nowo powstałe struktury ZZG w jastrzębskiej
spółce. W dniu 19.10.2009 r. sąd rejestrowy w Gliwicach wpisał do rejestru organizację
związkową. Tym samym związki rozpoczęły pracę na rzecz pracowników spółki w nowej
formule. Struktura została dostosowana do wymogów postawionych przez zarząd, który
wprowadził zmiany w statucie spółki, określając JSW SA jako jedynego pracodawcę. Federacja ZZG JSW, która liczy 4578 członków, została reprezentatywną organizacją związkową na szczeblu spółki. Federacja jest w strukturach największej ogólnopolskiej organizacji związkowej OPZZ.

NOWY GÓRNIK

Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA będzie czuwać, aby najważniejsze problemy dotyczące pracowników JSW SA były rozwiązywane z poszanowaniem
zasad dialogu społecznego. Przekształcenie dawnych struktur związkowych w samodzielne

organizacje kopalniane zrzeszone w strukturze federacyjnej było dobrym rozwiązaniem.
Dzięki temu związek nie stracił kontaktu z załogą. To bardzo istotne w sytuacji, gdy w kraju
nasila się polityka antyzwiązkowa. Dlatego kopalniane organizacje związkowe upoważniły
federację do działań, dzięki którym będzie możliwa obrona interesów pracowniczych i praw
związkowych w zmieniającej się sytuacji. Spór płacowy i spór związany z nowymi umowami
o pracę, jakie zarząd zawiera z nowymi pracownikami, grożą wybuchem protestów. Federacja
ostrzega, że taki rozwój wydarzeń będzie szkodliwy dla JSW SA. – Od decyzji zarządu JSW
SA zależy, czy uda się ten konflikt rozładować – mówili związkowcy.
Wiele kontrowersji wzbudził system premiowania za efekty pracy. Został on wprowadzony wbrew stanowisku związków działających w spółce. – Już widzimy, że dochodzi
do napięć, ponieważ system jest niesprawiedliwy. Ci, którzy nie są premiowani, mają
o to pretensje. Grozi nam, że będą mniej przykładać się do pracy. Ci, którzy mogą dostać
premię, zaczynają zachowywać się tak, jakby liczyła się tylko kasa. Ucierpi na tym bezpieczeństwo – przestrzegali liderzy związkowi.


1 maja w Jastrzębiu-Zdroju

T AŃCE I ŚPIEW
Impreza, za której organizację odpowiedzialna była Rada Miejska SLD oraz Związki
Zawodowe Górników JSW SA i Zakładu
Logistyki Materiałowej, rozpoczęła się
o godzinie . Tuż po uroczystym otwarciu

wystąpiła Orkiestra Dęta Stowarzyszenia
Muzycznego KWK Jas-Mos, a następnie,
w towarzystwie orkiestry górniczej z Rydułtów, zagrał zespół Sukces oraz popularny
górniczy Big Band. Wieczorem na scenie pojawił się zespół muzyczny KWK Zofiówka,
co dowodzi, że to górnicy narzucali rytm
tego dnia. Podczas festynu można było również podziwiać zespoły taneczne.

C ZAR RYWALIZACJI
Wszyscy, którzy przybyli na festyn
z dziećmi, nie mogli narzekać na brak atrakcji. Do ich dyspozycji były liczne stragany
z łakociami i zabawkami, najważniejsze były

jednak atrakcje przygotowane przez organizatorów. Zaliczał się do nich blok zabaw
ruchowych, w których mogły wziąć udział
wszystkie dzieci, a także największa niespodzianka – tor gokartowy. Zarówno dzieci,
jak i dorośli (w odrębnej kategorii) mogli
konkurować o najlepszy czas, zaś na zwycięzców tych zmagań czekały nagrody.

K SIĄŻKI I DYSKUSJE
Dla tych, którzy na festynie szukali nie
tylko zabawy, przygotowano m.in. kiermasz
książki. Jego główną atrakcją było spotkanie z -letnią pisarką, której „Międzypiekle. Pierwszy ruch” stało się niedawno

sensacją w świecie literatury fantasy. Nie
było to zresztą jedyne zaaranżowane podczas festynu spotkanie – każdy zainteresowany miał bowiem możliwość wzięcia
udziału w rozmowie z radnymi wojewódzkimi i parlamentarzystami województwa
śląskiego. Ostatnią wartościową atrakcją
przygotowaną dla uczestników festynu były
trwające dwie godziny konsultacje z zakresu
prawa pracy.
Podczas imprezy dopisała letnia aura –
przez cały dzień nad Jarem Południowym
świeciło słońce. Impreza bez najmniejszych
niedogodności zakończyła się późnym wieczorem i śmiało można ją nazwać udaną.
JERZY LIS

Z okazji obchodów 1 maja w Jarze Południowym w Jastrzębiu-Zdroju odbył się festyn
pod hasłem „Wolność – Praca – Godność”,
podczas którego można było odpocząć,
podziwiając występy muzyczne i taneczne,
przejechać się gokartem, a także... otrzymać przydatne rady z zakresu prawa pracy.
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Kompania Węglowa będzie sąsiadować
z Bogdanką. To ważna informacja górnicza ogłoszona na Europejskim Kongresie
Gospodarczym. 10 maja 2012 r. Kompania
Węglowa złożyła w Ministerstwie Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie Pawłów (LZW) na okres
5 lat – poinformowała Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglowej SA podczas obrad Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie Pawłów, na zlecenie KW SA,
wykonał Państwowy Instytut Geologiczny
– Państwowy Instytut Badawczy Oddział
Górnośląski w Sosnowcu.
Projektowane roboty geologiczne prowadzone będą w województwie lubelskim
w powiecie chełmskim w gminach: Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec oraz
Rejowiec Fabryczny miasto.
Rejon objęty robotami położony jest
na obszarze słabo zurbanizowanym, poza
obszarami przyrodniczo chronionymi. Jest
to bardzo istotne w momencie starań o pozyskanie w przyszłości o koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża.
W ramach projektu robót geologicznych
w rejonie Pawłów o powierzchni  km

zaprojektowanych jest  otworów wiertniczych do głębokości  m. Szacunkowy koszt ich wykonania wyniesie około 
mln zł.
Złoże charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi i mało skomplikowaną tektoniką, co powinno umożliwić projektowanie frontów wydobywczych o dużych
wybiegach. W rejonie Pawłów występuje
od  do  pokładów bilansowych o średniej
miąższości , m (najbardziej interesujące
pokłady to: , ,  i ).
Szacowana wielkość zasobów bilansowych w złożu to około  mln ton, a prognozowana ilość zasobów operatywnych
wynosi około  mln ton.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń kopalń KW SA w zakresie pozyskiwania koncesji na wydobywanie węgla
kamiennego okres od złożenia wniosku koncesyjnego na wydobywanie kopaliny ze złoża
do momentu jej pozyskania wynosi około
 lat.
Poprzez zagospodarowanie złoża w rejonie Pawłów poszerzona zostanie baza zasobowa KW SA.
Budowa nowej kopalni węgla kamiennego w tym rejonie pozwoli stworzyć nowe
miejsca pracy dla okolicznej ludności oraz
przyczyni się do rozwoju infrastruktury
okołogórniczej.


JSW zarobiła prawie
pół miliarda złotych
Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszym
kwartale 2012 roku osiągnęła EBIDTA na poziomie 889,6 mln zł. To o prawie 12,5 proc.
więcej niż w czwartym kwartale 2011 roku
po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 365,5
mln zł, zaś zysk netto 497,2 mln zł.

Produkcja węgla w pierwszych trzech
miesiącach tego roku wzrosła o , proc.
w porównaniu z tym samym okresem w 
roku, była też wyższa w stosunku do IV kwartału ubiegłego roku o  proc. Plany wydobycia
w I kwartale  roku zostały przekroczone
o  tys. ton węgla, a plany wykonania wyrobisk korytarzowych o   metrów. Podobnie wzrosła produkcja koksu w porównaniu
do IV kwartału  roku (przyłączenie KK
Zabrze i WZK Victoria spowodowało wzrost
produkcji koksu w Grupie JSW o ok.  proc.
i ok.  proc. w odniesieniu do, odpowiednio,
I i IV kwartału  roku).
– Wyniki pierwszego kwartału pokazują, że JSW osiąga dobre rezultaty mimo zdecydowanie trudniejszej sytuacji na rynkach.
Poprawiliśmy wyniki sprzedaży węgla koksowego i koksu do odbiorców zewnętrznych
w porównaniu z czwartym kwartałem 
roku, wykorzystując nieco lepszą sytuację
na rynku stali – mówi Jarosław Zagórowski,
prezes zarządu JSW SA. I dodaje: – Ryzyko
zmienności na rynku stali, mimo dobrych
informacji o wzroście produkcji, jest nadal
duże. Dla nas kluczowa jest zatem kontynuacja procesów zwiększania wydajności,
które już w pierwszym kwartale pozwoliły

na znaczący wzrost produkcji węgla, a także
dalsza integracja sprzedaży w Grupie JSW.
Poprawiają się perspektywy dla segmentu koksowego. W marcu  roku
produkcja stali wzrosła wobec lutego
o  proc. w Unii Europejskiej i o  proc.
w Polsce, natomiast w całym I kwartale 
roku, w stosunku do IV kwartału  roku,
w Unii Europejskiej produkcja wzrosła o ponad  proc., a w Polsce o  proc.
– Sezonowość i fluktuacja cen nie
są w naszej branży niczym niezwykłym
– mówi Grzegorz Czornik, zastępca prezesa zarządu JSW SA ds. handlu. – Stale
obserwujemy rynki. W ostatnich miesiącach widoczna jest stabilizacja cen zarówno
w segmencie węglowym, jak i koksowym.
Dostrzegamy również wzrost produkcji
stali i umiarkowane ożywienie na rynku
hutniczym. To wszystko może pozytywnie
wpłynąć na zwiększanie wolumenów sprzedaży i redukowanie zapasów w najbliższym
okresie.
Pierwszy kwartał  roku to dla JSW
także dalszy wzrost inwestycji finansowanych z własnych środków, które wyniosły
łącznie , mln zł i były o ponad  proc.
większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W segmencie węglowym
na inwestycje przeznaczono , mln zł
(, mln zł w I kwartale  roku). W segmencie koksowym inwestycje wyniosły ,
mln zł i były o prawie  proc. wyższe niż
w pierwszych trzech miesiącach  roku.
Inwestycje realizowane są zgodnie z założonym planem.


MATERIAŁY PRASOWE EEC/WNP

Śląsk idzie do Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes KW SA: Złoże charakteryzuje się dobrymi parametrami
jakościowymi i mało skomplikowaną tektoniką, co powinno umożliwić projektowanie frontów
wydobywczych o dużych wybiegach
REKL A M A
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Protest związkowców
Związkowcy skupieni w OPZZ pikietowali
14 maja Centrum Kultury Katowice, gdzie
tego dnia rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Protestowali przeciwko
podwyższeniu wieku emerytalnego. Pracy
do śmierci – NIE! „Tusku, złap się za ciulika,
nie za emeryckiego grosika” – skandowali
manifestanci.

zwolennikiem szerokiej debaty w kwestiach
budzących duże zainteresowanie społeczne i uważa, że dialog społeczny jest jedną
z istotnych form uzgadniania różnych stanowisk w sprawach ważnych dla pracowników.
Wyrazem troski prezydenta RP o szerokie
konsultacje dotyczące systemu emerytalnego było zaproszenie przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych do Pałacu
Prezydenckiego już na początku dyskusji
w tej sprawie.
Odnosząc się do postulatów związkowców, poinformowano, że prezydent RP nigdy
nie obiecywał natychmiastowego podpisania

ustawy dotyczącej zmian emerytalnych. Prezydent RP zawsze ocenia projekty ustaw,
jakie trafiają po procedurze parlamentarnej
do Kancelarii, pod względem ich zgodności
z Konstytucją RP. W opinii prezydenta RP
rolą związków zawodowych jest jak największe zaangażowanie w dbanie o prawa
pracownicze, rolą rządu jest zapewnienie
długotrwałej stabilności finansowej sytemu emerytalnego, a troską prezydenta RP,
oprócz przestrzegania Konstytucji RP, jest
również zagwarantowanie Polakom emerytur na godnym poziomie.

NOWY GÓRNIK

Z delegacją związkowców spotkał się
prezydent RP Bronisław Komorowski, który był gościem Kongresu. Przedstawiciele
związków zawodowych wręczyli prezydentowi petycję, w której sprzeciwiają

się uchwalonej przez Sejm ustawie emerytalnej, oraz przekazali własny projekt
reformy. Po spotkaniu na oficjalnej stronie
internetowej prezydenta RP ukazał się komunikat, w którym stwierdzono między
innymi, że prezydent z zadowoleniem
odniósł się do zaproponowanego związania uprawnień do pobierania emerytury
ze stażem pracy. Prezydent z satysfakcją
przyjął tę formę troski o przyszłość systemu emerytalnego wyrażoną przez związkowców z OPZZ.
W komunikacie znalazło się zapewnienie, że prezydent RP zawsze był i jest

Związkowcy krzyczeli: „Tusku, złap się za ciulika, nie za emeryckiego grosika”

Pracy do śmierci – NIE!

Już kilkadziesiąt osób w KHW SA, które są na przykład mechanikami czy ślusarzami, jest także kombajnistami. Ideą tego programu jest doprowadzenie do stanu, w którym pracownicy
tak zwanych działów usługowych będą mieli uprawnienia górnicze. Na razie ten pomysł jest traktowany jak nowinka.

Ile będzie roboty i za ile?
PAWEŁ BURDUN, KWK
WIECZOREK, ODDZIAŁ
MD-: Oddział mechaniczny powinien
zajmować się mechaniką, a oddziały górnicze – górnictwem.
Skończyłem szkolenie
na kombajnistę i teraz zastanawiam się, czy
na przykład nie będę wykonywał podwójnej
pracy za tę samą płacę. Chodzi też o jakość
pracy oddziału mechanicznego. Musimy dbać
o stan maszyn i urządzeń. Jeżeli ktoś z naszego oddziału będzie pracował na kombajnie,
to oznacza, że będzie o jednego pracownika
mniej do kontroli urządzeń i maszyn i do ich
naprawy. Nie wiem, jak to zostanie pogodzone organizacyjnie. Ludzi u nas nie jest
za dużo i ubytek choćby jednego mechanika
jest odczuwalny. Na razie jednak to wszystko
to rozważania teoretyczne, bo skończyłem
kurs i nadal pracuję po staremu.
PIOTR CAPUTA, ZASTĘPCA DYREKTORA
DO SPRAW ADMINISTRACYJNO-PRACOWNICZYCH KWK WIECZOREK: Na szkolenia
oddelegowaliśmy pracowników z wykształceniem średnim, którzy mają -
lat. Z grupy  osób, które będą szkolone,
kurs kombajnisty skończyło na razie  osób.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na takie szkolenia? W ten sposób
tworzymy rezerwę kadrową. W przyszłości
na przykład mechanik,
który będzie kombajnistą, będzie mógł sam
usunąć drobne awarie. Ponieważ zna się
na naprawie maszyn i urządzeń, w przypadku większej awarii od razu będzie mógł
określić, co się stało. Wtedy mechanicy
będą już przygotowani do usuwania konkretnej awarii. Tak samo będzie w przypadku innych maszyn i urządzeń. To pozwoli
skrócić przestoje. A każda godzina przestoju to konkretna strata finansowa, bo w tym
czasie z reguły wstrzymuje się wydobycie.
Natomiast nie będzie tak, że ktoś przed
zjazdem będzie się dowiadywał, że dziś będzie kombajnistą, a następnego dnia powie
mu się, że będzie mechanikiem – kopalnia
to nie gra w marynarza. Rozumiem obawy górników, ale chciałbym wszystkich
uspokoić – szkolimy was, bo chcemy, żeby
pod ziemią pracowali fachowcy, którzy
dadzą sobie radę w różnych warunkach.
Dlatego do programu szkoleń zostali wybrani górnicy z wykształceniem średnim,

w przeważającej części technicznym, którzy
mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Te
szkolenia mają także na celu otwarcie przed
ich absolwentami nowych ścieżek awansu
zawodowego i finansowego.
RYSZARD BACZYŃSKI, PRZEWODNICZĄCY
NSZZ SOLIDARNOŚĆ KWK WIECZOREK,
LIDER ZOK „S” KHW
SA: Idea wielozawodowości jest dobra. Zawsze
lepiej, kiedy załoga jest
wyszkolona, ma uprawnienia do wielu prac
i może te uprawnienia
wykorzystać. Wiem jednak, że górnicy mają pewne obawy. Najczęstszą z nich jest strach o to, że będą wykonywać
podwójną pracę za taką samą płacę. Dla mnie
logiczne jest, że nie można w tym samym
czasie na przykład odpowiadać za maszyny,
bo jest się mechanikiem, i pracować na kombajnie, bo jest się kombajnistą. Nie potrafię jednak tych obaw rozwiać, bo nie mam
od zarządu żadnych oficjalnych informacji
na ten temat. Wiem, że im lepiej wyszkolony pracownik, tym lepiej dla firmy. W jaki
sposób zostaną wykorzystane dodatkowe
umiejętności pracowników? – tego nie wiem.
A to chyba jest największy problem.

ADAM DEPTA, PRZEWODNICZĄCY ZZG
W POLSCE KWK WIECZOREK: Popieram
ideę szkolenia załogi, zdobywania nowych
uprawnień i umiejętności. To jest dobre.
Mało tego – pracodawca ma prawny
obowiązek dbania
o to, aby pracownik
mógł poszerzać swoją wiedzę i zdobywać
nowe umiejętności. Jeżeli zdobywanie
nowych uprawnień nie będzie w żaden
sposób obciążało finansowo pracowników, to co tu krytykować? Natomiast
trudno mi w tej chwili ocenić, jakie będą
efekty planów związanych z wielozawodowością, bo związki nie dostały na ten
temat żadnych konkretnych informacji.
Górnicy obawiają się jednak, że będą
pracować za dwóch, a będą opłacani jak
do tej pory. Zarząd powinien rozwiać te
obawy. Nie powinno też być tak, że jak
ktoś będzie „wielozawodowcem”, to będzie rzucany po kopalni, aby łatać dziury
kadrowe na zasadzie dzień tu, dzień tam,
pół dniówki tu, reszta gdzie indziej.
W  -

6

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 -31 M A J A 2 012

A K T U A L N O Ś C I

Kiedy mówię -letniemu górnikowi, że za  lat będzie mógł w pełni korzystać
z Karty Górnika i dlatego powinien być zadowolony, on patrzy na mnie, jakby chciał mnie
wysłać na drzewo. Młodzież chce żyć, pracować i zarabiać tu i teraz.
Dlatego zmiany są konieczne – przekonuje W ALDEMAR M RÓZ , wiceprezes KHW SA.

Zmieniamy firmę dla młodzieży
X NOWY GÓRNIK: Z informacji zaprezentowanych przez zarząd KHW SA wynika, że spółka wychodzi na prostą, choć
ma za sobą trudny pierwszy kwartał.
Zauważył pan poprawę nastroju wśród
górników?
W ALDEMAR M RÓZ : W KHW SA
pracuje  tys. osób.
To naturalne, że dobre
informacje o stanie
firmy są jednocześnie
dobrymi informacjami
dla wszystkich, których
los zależy od kondycji
spółki. Wydaje mi się,
że załoga zaczyna mieć
dodatkową siłę – poprawiają się wyniki, brygady cieszą się ze swoich osiągnięć. Zauważam to w trakcie rozmów, jakie prowadzę
z górnikami. Ponieważ bardzo często odwiedzam kopalnie KHW SA, mogę zapewnić, że nie są to sporadyczne uwagi. Trwa
zdrowa rywalizacja pomiędzy zakładami.
W kopalniach rywalizują ze sobą oddziały
i brygady. To naturalne, że optymizm dodaje
sił do lepszej pracy.

X Zarząd proponuje górnikom tak zwaną
dwuzawodowość. Czy to oznacza, że trzeba będzie wykonywać podwójną robotę
za tę samą pensję?
– To jakieś nieporozumienie. Chodzi o to, aby pracownicy nie ograniczali
się do jednej specjalizacji i nie zadowalali się uprawnieniami do wykonywania
jednej pracy. Dam prosty przykład. Ślusarz ma przeprowadzić przegląd kombajnu na czwartej zmianie. Żeby to zrobić,
potrzebny jest także kombajnista, który
zabezpieczy miejsce pracy ślusarza oraz
uruchomi i załączy organ urabiający kombajnu, dokona przejazdów, a po naprawie sprawdzi jego prawidłowe działanie.
Jeżeli ślusarz będzie miał uprawnienia
kombajnisty, nie będzie mu potrzebny
dodatkowy pracownik, bo sam wykona
czynności kombajnisty. Już kilkadziesiąt
osób w KHW SA, które są na przykład
mechanikami czy ślusarzami, jest także
kombajnistami. Ideą tego programu jest
doprowadzenie do stanu, w którym pracownicy tak zwanych działów usługowych
będą mieli uprawnienia górnicze. Świat
idzie w kierunku wielozawodowości. Nie
uciekniemy przed tą tendencją.
X Ciężko będzie przekonać pracowników,
że to dobre rozwiązanie.

– Jak powiedziałem – już kilkadziesiąt
osób zdobyło dodatkowe kwalifikacje.

– To znaczy, że trzeba myśleć o zmianie
systemu wynagradzania.

X Specjalista od naciskania dwóch guzików będzie musiał stać się wykwalifikowanym górnikiem? To może być szok.
– Anachronizmem jest, kiedy taki
specjalista czeka przynajmniej godzinę,
aż specjalista od wymiany śrub i nakrętek
z kluczem nr  dokręci mu poluzowaną
nakrętkę.

X To nie przejdzie. W JSW SA przez takie zmiany może dojść do protestów.
W KHW SA też nikt nie zgodzi się na zmiany. Związki powiedzą: prędzej zmienimy
zarząd niż system wynagradzania.
– Młodzi mogą zmienić liderów związkowych, związki zawodowe, system wynagradzania, a nawet zarząd. Młodzież chce
pracować i zarabiać tu i teraz, a nie czekać
latami na przywileje. Pamięta pan historię
Karty Górnika? Została wprowadzona dwa
tygodnie po ogłoszeniu stanu wojennego
w grudniu  roku – w czasie terroru,
pustych sklepów i braku podstawowych
artykułów potrzebnych do życia. Nawet
papieru toaletowego brakowało. Był potrzebny węgiel, bo tylko to mogliśmy zamienić na dolary. Nie było nawet czym
płacić za pracę górników. Postanowiono
im zapłacić przywilejami, obietnicami przywilejów i nadziejami na lepszą przyszłość.
Na to mogło się nabrać nasze pokolenie,
bo nie mieliśmy nic do gadania. Teraz w kopalniach pracują nasze dzieci. One nie chcą
obietnic.

X Związki nie zgodzą się na
wielozawodowość.
– Strona społeczna w KHW SA jest bardzo rozsądnym i odpowiedzialnym partnerem. Kilkadziesiąt osób skończyło szkolenia,
związki zawodowe analizują efekty tych
szkoleń i nie słyszę sygnałów, aby budziło
to ich niepokój. Strona związkowa w KHW
SA przeszła długą drogę ewolucji.
X Na tyle długą, żeby wspólnie z zarządem walczyć o dobry wizerunek firmy,
która szuka źródeł sfinansowania rozwoju? Jeżeli dojdzie do skutku emisja obligacji na rzecz konsorcjum banków, dobry
wizerunek będzie w cenie.
– Uważam, że ten proces trwa. Zarówno zarząd, jak i związki zawodowe koncentrują się na zachowaniu miejsc pracy. Nie
ma lepszego sposobu na realizację tego celu
niż rozwój firmy. Już około  proc. załogi
to osoby młode.  proc. ma krótszy staż
pracy niż  lat. Młodzi pracownicy chcą
zakładać rodziny, chcą osiągnąć stabilizację
– to ważna rzecz. Poza tym młodzi zupełnie
inaczej postrzegają rzeczywistość. Kiedy
im mówię, że na przykład za kilkanaście lat
będą mogli korzystać całkowicie z Karty
Górnika, to oni się śmieją. Oni nawet nie
wiedzą, czy wytrzymają tyle lat pod ziemią.
Wiele rzeczy chcą mieć już teraz.

X Przepowiada pan rewolucję?

X Czy to znaczy, że trzeba zmienić Kartę Górnika, bo młodzi się niecierpliwią?
NOWY GÓRNIK

X Przez kilkanaście dni trwała kampania medialna, w której wróżono upadek
KHW SA, rozbiór firmy albo jej wchłonięcie przez którąś ze spółek węglowych. Te
informacje skonsolidowały załogę, wywołały jakąś reakcję obronną? Załoga pokazała „gest Kozakiewicza”?
– Ta kampania trwała trochę dłużej niż
kilkanaście dni. Wbrew faktom wróżono
nam czarną przyszłość. Możliwe, że załoga postanowiła pokazać, jak pan twierdzi,
„gest Kozakiewicza”. Jestem jednak daleki
od medialnie atrakcyjnych skojarzeń. KHW
SA ma plan wychodzenia na prostą – nawet
fatalne zdarzenia z początku roku nie przekreśliły tych planów. Nie zmieniamy PTE,
nie zakładamy redukcji wydobycia i nie rezygnujemy z emisji obligacji. Myślę, że konsolidacja załogi wynika przede wszystkim

z tego, że udało nam się zapanować nad
sytuacją mimo złego zbiegu okoliczności.
Negatywne zdarzenia nie załamały nas, lecz
wzmocniły. Wszyscy wiemy, że górnictwo
jest narażone na niespodzianki natury. Sztuka polega jednak na tym, aby nie załamywać
się, lecz walczyć. Załoga jest bardzo związana z firmą. W tym roku –  lipca – będziemy
obchodzić . urodziny KHW. W tym czasie
przeszliśmy restrukturyzację i przetrwaliśmy kilka kryzysów ekonomicznych. Jestem
przekonany, że możemy tak się zmobilizować, że damy sobie też radę z aktualnymi
kłopotami.

W KHW SA działa Centrum Usług Wspólnych. W poniedziałek 14 maja odbyło się jego uroczyste otwarcie. Wziął w nim udział wicepremier i minister
gospodarki Waldemar Pawlak, który wraz z Romanem Łojem – prezesem KHW, oraz Stanisławem Dąbrową – wicewojewodą śląskim, dokonał uroczystego
przecięcia wstęgi. Zakład znajduje się w budynku po byłej cechowni kopalni Staszic. – Dzięki Centrum koncentrujemy w jednym miejscu szereg kluczowych
dla spółki obszarów takich jak: księgowość, sprawy zatrudnienia, gospodarowania majątkiem, usługi transportowe. W przyszłości będą tu także pracować
specjaliści z działu logistyki – powiedział Roman Łój, prezes KHW SA

– Przez tak zwaną lukę pokoleniową
mamy w kopalniach do czynienia z syndromem ojca i syna. Na stanowiskach są starzy
– pokolenie ojców, a pracownikami są młodzi
– pokolenie synów. Synowie prą do zmian.
Musi być konflikt i ten konflikt wygrają młodzi. Choćby dlatego, że oni będą w tej firmie
dłużej niż my. Jeżeli liderzy związkowi nie
zrozumieją, że świat się zmienił, to przegrają.
Wielokrotnie o tym rozmawiam ze stroną
społeczną. Daję związkowcom prosty przykład. Przekonajcie -letniego pracownika,
że powinien być zadowolony, bo za  lat
będzie mógł w pełni korzystać z Karty Górnika i wtedy zacznie mieć satysfakcjonującą
płacę. Dla takiego pracownika  lat to 
procent czasu, jaki przeżył do tej pory. To jest
wieczność, a nie realna perspektywa. Kiedy
ja mówię takiemu pracownikowi, że firma da
mu coś za  lat, to on patrzy na mnie, jakby
chciał mnie wysłać na drzewo.
X Od wychodzenia KHW SA na prostą,
rozwoju firmy i wielozawodowości przeszliśmy do rewolucji i walki pokoleń. Jest
związek między tymi tematami?
– Oczywiście, że tak. Wszystkie zmiany
mają służyć temu, aby firma była w jak najlepszej kondycji. Robimy to dla załogi, która
wkrótce po nas przejmie firmę. Młodzi dadzą sobie radę z tą odpowiedzialnością, tak
jak my daliśmy sobie radę. Kiedy odchodzili
z pracy moi starsi koledzy, uważali, że bez
nich górnictwo się zawali. My musieliśmy
dać sobie radę z restrukturyzacją, globalizacją, komputeryzacją, automatyzacją,
grą rynkową, coraz głębszymi pokładami
i trudniejszymi warunkami geologicznymi,
a także z protestami społecznymi. Teraz
musimy tak przygotować firmę, aby nasi
następcy, pokolenie synów, mieli stabilne
miejsca pracy.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Można zmniejszać koszty pracy bez zmniejszania zarobków. W KHW SA rozpoczęliśmy
działania, które w perspektywie kilku lat spowodują zwiększenie wydobycia,
poprawią efektywność pracy i stworzą możliwości lepszych zarobków
– mówi R OMAN Ł ÓJ , prezes KHW SA.

Holding nie umiera,
ale planuje rozwój

X Emisja obligacji kojarzy się z napływem prawdziwych pieniędzy. Jeśli będą
prawdziwe pieniądze, to firma mocno
stanie na nogach – wtedy będzie się pan
mógł zgodzić na 8 proc. podwyżki dla
pracowników.
– Pieniądze z obligacji nie spowodują,
że będziemy mieć nadwyżkę finansową.
X Jest pan w złej sytuacji. Kiedy nie
ma pieniędzy, ma pan kłopoty, bo trudno sfinansować niezbędne wydatki. Kiedy natomiast będzie pan miał pieniądze,
będzie pan miał kłopoty, bo załoga będzie chciała dostać podwyżkę. I tak źle,
i tak niedobrze.
– W Katowickim Holdingu Węglowym – podobnie jak w innych spółkach
węglowych – zwrot inwestycji następuje
w terminie średnio- i długoterminowym.
Dlatego musimy szukać finansowania odpowiadającego czasowi zwrotu inwestycji.
Kredyty, jakie oferują banki, to kredyty
krótkoterminowe. Nasi kontrahenci wiedzą,
że nie płacimy w terminie i dlatego w cenę
wliczają także dodatkowe koszty związane z późnym wpływem zapłaty. W efekcie
za wszystko płacimy więcej. Dlatego byłoby
dobrze, gdybyśmy przeszli na finansowanie
średnioterminowe i długoterminowe. Temu
ma służyć emisja obligacji. To nie jest darowizna. Nie są to także pieniądze, które
można wydać na dowolny cel. Będą one
przeznaczone na rozwój, dzięki któremu

nastąpi wzrost wydobycia i wzrost przychodów. Nie możemy ich przejeść choćby dlatego, że emisja obligacji będzie obwarowana
wieloma warunkami. Jeżeli KHW ich nie
spełni, banki będą mogły zażądać tak zwanej
natychmiastowej wymagalności i niemal
z dnia na dzień firma będzie musiała oddać
bankom pieniądze. To oznacza, że problemy
nie rozwiążą się w momencie, kiedy wpłyną
pieniądze. Problemy rozwiążą się dopiero
wtedy, kiedy zostaną wykonane wszystkie
zadania, na które KHW dostanie pieniądze.
X To oznacza, że firmę czeka kilka lat wyjątkowej dyscypliny finansowej.
– Skuteczna emisja obligacji oznacza
początek okresu wyjątkowej dyscypliny.
Efekty naszej pracy będą oceniane przez
banki. Uzyskane środki musimy dobrze
zainwestować. Jeżeli je zainwestujemy, będziemy musieli jak najlepiej wykorzystać
inwestycje, aby osiągnąć cele wydobywcze
i odpowiednią wydajność. Dzięki temu będziemy mieć dochody pozwalające na spłatę
obligacji i unowocześnianie kopalń KHW.
X Co jaki czas banki będą wystawiały
ocenę?
– Będziemy w zasadzie pod ciągłą
kontrolą.
X Nie zazdroszczę zarządowi. Znajdziecie się, panowie, w ogniu krzyżowym – z jednej strony banki, które będą
sprawdzały efektywność, wydobycie i dochody, a z drugiej związki zawodowe, które po każdej dobrej informacji będą domagały się podwyżek płac. Dość często
będzie musiał pan wybierać: niezadowolenie strony społecznej albo niezadowolenie strony bankowej.
– Wymagania banków są jasne i precyzyjne. Spełnimy je bez problemu, jeżeli
wzrośnie wydobycie i efektywność pracy.
Ponieważ na bieżąco informujemy załogę
o celach, jakie musimy osiągnąć, jestem

przekonany, że górnicy nie będą skupiać się
na jednorazowej podwyżce płac, ale na tym,
abyśmy stworzyli stabilne podstawy funkcjonowania firmy.
X Jeżeli jednak będzie pan musiał wybierać: zadowolenie strony społecznej albo
zadowolenie strony bankowej, co pan
wybierze?
– Warunki wynegocjowane z bankami
nie oznaczają, że zarząd nie chce dobrze
wynagradzać pracowników. Jednak wynagrodzenie musi być powiązane z efektami.
Na każdym spotkaniu ze związkowcami
informujemy, że działania podjęte przez
zarząd służą rozwojowi firmy w perspektywie wielu lat. Nikt rozsądny nie wybierze
chwilowego zysku kosztem stabilnych miejsc
pracy gwarantujących byt  tysiącom pracowników i ich rodzinom.
X Co będzie z kopalnią Wujek i z tamtejszymi miejscami pracy?
– Kopalnia musi przejść radykalną terapię. Trzeba przede wszystkim obniżyć
koszty funkcjonowania. Ponieważ w ruchu
Wujek musimy stosować podsadzkę, koszty
wydobycia są bardzo duże.
X Nie byłoby bardziej opłacalne, gdyby
zlikwidować ruch Wujek?
– Z punktu widzenia czystej ekonomii
jest to opłacalne rozwiązanie. Tak samo
opłacalnym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z najtrudniejszych ścian w innych
kopalniach. Teoretycznie można skoncentrować się na eksploatacji najlepszych ścian
i najlepszych pokładów. Jednak prawo nie
pozwala nam na takie działania. Między
innymi warunki koncesji zobowiązują nas
do tego, aby maksymalnie wykorzystać
złoża. Prowadzenie eksploatacji tylko tam,
gdzie jest łatwo i przyjemnie, to żadna sztuka. W pokładach, do których możemy dojść
z ruchu Wujek, jest kilkadziesiąt milionów
ton węgla. Gdybyśmy teraz zamknęli ten

ruch, najprawdopodobniej już nigdy nie
wrócilibyśmy po ten węgiel.
X Katowicki Holding Węglowy wiąże wielkie nadzieje z pokładem 405. Kiedy dojdziecie do tego pokładu?
– Trwają roboty udostępniające –
pierwsza ściana powinna być jednak gotowa w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Do tego czasu chcemy zakończyć działania
zmierzające do zmiany sposobu eksploatacji. Z planowanych  ścian cztery byłyby eksploatowane na zawał, a tylko dwie
na podsadzkę.
X Kopalnia Wieczorek znalazła się w planach rozwojowych KHW?
– Kopalnia Wieczorek rozpoczęła przygotowania do eksploatacji części złoża kopalni Staszic. W jednym z pokładów kopalni
Staszic wzrosło zagrożenie pożarowe i musieliśmy otamować jedną ze ścian. Analizy
zrobione przez specjalistów od wentylacji
wykazały, że korzystniejsza może być eksploatacja od strony kopalni Wieczorek. Ściana została otwarta – będziemy robić nową
rozcinkę tej ściany. Jeżeli to przedsięwzięcie
się powiedzie, to odblokujemy do eksploatacji całą partię pokładu . Analizujemy
także pokład  od strony szybu Pułaski.
Chcielibyśmy uruchomić w tym pokładzie
dwie ściany. Zgodnie z tymi planami kopalnia Wieczorek fedrowałaby jeszcze kilka lat.
Na przykładzie ruchu Wujek i kopalni Wieczorek widać, że zarządowi zależy
na utrzymaniu miejsc pracy. Kiedy mówię
o dyscyplinie, która pomoże nam wykorzystać pieniądze z obligacji, mam na myśli
także dyscyplinę zagospodarowania złóż
węgla. Można zmniejszać koszty pracy bez
zmniejszania zarobków. W KHW SA rozpoczęliśmy działania, które w perspektywie
kilku lat spowodują zwiększenie wydobycia,
poprawią efektywność pracy i stworzą możliwości lepszych zarobków.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

JAROSŁAW GALUSEK

X NOWY GÓRNIK: Emisja obligacji uratuje Katowicki Holding węglowy?
ROMAN ŁÓJ: Ten
sposób finansowania
nie jest dla spółki jakąkolwiek deską ratunku.
Żaden bank nie da pieniędzy padającej firmie.
Banki inwestują w przyszłość. Ponieważ jednak
KHW SA ma plan rozwoju, banki są zainteresowane naszymi obligacjami. Wartość programu obligacji imiennych o ograniczonej
zbywalności ma wynieść  miliard  milionów złotych. Program będzie podzielony na dwie transze – terminową, do kwoty
 milionów, i obrotową, do  milionów.
Czas trwania programu miałby wynieść  lat,
z dwuletnim okresem karencji i trzyletnim
spłat. Emisja nastąpi w polskich złotych,
w oparciu o polskie prawo.
Chciałbym podkreślić, że Holding nie
umiera, ale szuka źródeł finansowania planów rozwojowych. Jeżeli nie będą to obligacje imienne, będziemy wypuszczać obligacje
węglowe, korzystać z kredytu kupieckiego
i leasingu. Katowicki Holding Węglowy
powinien w ciągu dwóch lat osiągnąć wydobycie –, miliona ton węgla w ciągu
roku. Wtedy będziemy odporni na wahania
koniunktury i będziemy mogli realizować
nasze plany inwestycyjne.

Lista pięciuset. Kto może tworzy swoje listy największych, przedsiębiorstw polskich. Kryteria są różne, uczestnictwo we wszystkich rankingach nie ma
sensu. Zwłaszcza gdy część z nich opiera się na dość różnie zestawianych kryteriach. Są jednak dwie bardzo rzetelnie zestawiane listy, na których być należy.
W grupie 500 największych firm, przygotowywanej przez Rzeczpospolitą, KHW SA znalazł się w kategorii największych firm na miejscu 61. W kategorii firm,
które najwięcej inwestują – na miejscu 23. W zestawieniu publikowanym przez Politykę – z uwagi na przychody ze sprzedaży – także na miejscu 61.
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Prywatyzacja kopalń węgla brunatnego Adamów i Konin

Pół roku gwarancji pracy,
a dla wybranych dwa lata
Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, iż w ramach prowadzonych negocjacji w dniu 19 kwietnia 2012 r. miało miejsce parafowanie projektu umowy
łącznej sprzedaży 85 proc. akcji spółek Kopalnia Węgla Brunatnego Konin
w Kleczewie SA z siedzibą w Kleczewie
oraz Kopalnia Węgla Brunatnego Ada-

mów SA z siedzibą w Turku pomiędzy
zespołem powołanym do przeprowadzenia negocjacji w procesie prywatyzacji kopalń a potencjalnym inwestorem tj. Zespołem Elektrowni Pątnów
– Adamów – Konin SA z siedzibą w Koninie – podał resort w komunikacie. Parafowanie projektu umowy upoważnia

ZE PAK do rozpoczęcia negocjacji pakietu socjalnego ze stroną społeczną.
Po wstępnych rozmowach związki zawodowe są zawiedzione ofertą, jaką
przedstawił ZE PAK. – Dwa lata gwarancji pracy dla górników pracujących przy
wydobyciu i pół roku dla reszty załogi
to zbyt mało – mówią związkowcy. Stro-

na społeczna chce wiedzieć, do czego
ZE PAK zobowiązał się w ofercie, jaką
złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Związkowcy 8 maja wystosowali pisma
do Ministra Skarbu Państwa Mikołaja
Budzanowskiego, prezes zarządu ZE PAK
SA Katarzyny Muszkat i parlamentarzystów ziemi konińskiej.

MINISTER
SKARBU PAŃSTWA
MIKOŁAJ BUDZANOWSKI

prywatyzacji KWB Konin w Kleczewie SA,
ale również dla przewidywanego jeszcze
w  r. debiutu giełdowego ZE PAK SA.
Strona związkowa uważa, że kontynuowanie procesu prywatyzacji KWB Konin
w Kleczewie SA bez podpisania odpowiedniej umowy społecznej stanowi zagrożenie
nie tylko dla załogi kopalni, ale również dla
interesów MSP. Występowanie niepokojów
społecznych w kopalni zmniejszy wartość
akcji ZE PAK SA podczas debiutu giełdowego, a w skrajnym przypadku może nawet
go uniemożliwić.
W związku z powyższym żądamy włączenia się przedstawicieli MSP w proces
zapewnienia pracownikom kopalni niezbędnych gwarancji pracy i płacy nie tylko w celu
zapewnienia spokoju społecznego wśród
załogi, ale również zabezpieczenia istotnych
interesów MSP związanych z przyszłą prywatyzacją ZE PAK SA.
W związku z zaistniałą sytuacją żądamy również pilnego spotkania z Panem
Ministrem.

umożliwią nie tylko zbliżenie stanowisk
stron, ale pozwolą na zawarcie stosownego porozumienia. W naszej ocenie jedynie
zawarcie odpowiedniej umowy społecznej
pozwoli na uspokojenie już w tej chwili
wzburzonych nastrojów załogi kopalni.
Związki zawodowe działające w KWB
Konin w Kleczewie SA uważają ponadto, że podpisanie ww. porozumienia leży
również w interesie ZE PAK SA, jak i jego
akcjonariuszy. Wzbudzanie niepokoju społecznego w sytuacji finalizowania prac związanych z prospektem emisyjnym i bardzo
bliskiego debiutu giełdowego ZE PAK SA
skutkować może obniżeniem wartości akcji,
a w skrajnym przypadku zaburzeniem procesu wejścia na giełdę ZE PAK SA.
W związku z powyższym związki zawodowe działające w KWB Konin w Kleczewie
SA oczekują pilnego podjęcia przedmiotowych negocjacji w atmosferze wzajemnego
zrozumienia i wyznaczenia terminu i miejsca dalszych rozmów.
Uważamy, że osiągnięcie porozumienia
w tak ważnej sprawie leży w interesie obu
stron biorących udział w negocjacjach.

Pragniemy poinformować, że w dniu
.. upłynął termin zakończenia
negocjacji umowy społecznej wyznaczony przez MSP. ZE PAK SA przedstawił
propozycje gwarancji zatrudnienia tylko
w nieznacznym stopniu korzystniejszą, niż
wynika to z powszechnie obowiązującego
prawa. Ponadto propozycje te w drastyczny
i niczym nieuzasadniony sposób dyskryminowały znaczną część naszej załogi. Na tak
sformułowaną treść propozycji porozumienia organizacje związkowe nie mogły
się zgodzić.
Związki zawodowe przez cały czas trwania negocjacji prowadziły je w dobrej wierze i poczyniły podczas ich trwania daleko
idące ustępstwa dotyczące oczekiwań załogi
i są gotowe do kontynuowania rozmów, aż
do osiągnięcia satysfakcjonującego obie strony porozumienia.
Pragniemy przypomnieć, że kopalnia
Konin jest największym pracodawcą w regionie i w chwili obecnej ważą się losy nie
tylko pracowników zatrudnionych w kopalni, ale również całego regionu, bo przecież pieniądze zarabiane przez pracowników kopalni służą do napędzania lokalnej
gospodarki.
Uważamy, że włączenie się Panów
Posłów w proces zapewnienia gwarancji
pracy i płacy dla załogi naszej kopalni pozwoli na szybkie i skuteczne ich uzyskanie
i zapewni spokój społeczny. Nasze zaproszenie wysyłamy tym śmielej, że wielokrotnie podczas spotkań z przedstawicielami związków zawodowych deklarowali
Panowie, że zależy Wam na przyszłości
kopalni i jej załogi. Uważamy, że właśnie
w tym momencie mają Panowie okazję
udowodnić, że słowa te nie były słowami
bez pokrycia.

Związki zawodowe działające w KWB
Konin w Kleczewie SA wyrażają głębokie
zaniepokojenie postawą ZE PAK SA podczas
negocjacji umowy społecznej w związku
z toczącym się procesem prywatyzacji naszej kopalni.
ZE PAK SA zaproponował podczas
wstępnego spotkania w dniu  kwietnia
harmonogram spotkań, w którym w dniach
od .. do .. negocjacje miały nie być prowadzone. Strona związkowa
działając w dobrej wierze i zakładając takie
samo podejście ze strony ZE PAK SA, wstępnie przyjęła ten harmonogram. W trakcie
toczących się negocjacji okazało się jednak,
że propozycje wysuwane przez ZE PAK SA
nie wykraczają prawie poza gwarancje wynikające z przepisów obowiązującego prawa
pracy oraz są dyskryminujące dla znacznej
części załogi kopalni, co dla strony związkowej jest nie do przyjęcia. Również propozycja zaproponowana w dniu ..
nieznacznie odbiegała od gwarancji wynikającej z przepisów prawa. Postawa taka
świadczyć może o świadomym prowadzeniu
przez ZE PAK SA negocjacji w złej wierze,
co ma na celu doprowadzenie do niepodpisania umowy społecznej związanej z toczącym się procesem prywatyzacji.
W naszej ocenie prowadzenie procesu prywatyzacji bez podpisania umowy
społecznej gwarantującej załodze kopalni odpowiedni poziom bezpieczeństwa
zatrudnienia doprowadzi do wystąpienia
niepokojów społecznych o trudnej do przewidzenia skali. Sytuacja taka stanowi nie
tylko zagrożenie dla toczącego się procesu

PANI PREZES ZARZĄDU
ZE PAK SA
KATARZYNA MUSZKAT
Związki zawodowe działające w KWB
Konin w Kleczewie SA uważają, że rozmowy prowadzone w niewystarczających ramach czasowych narzuconych przez MSP
oraz na podstawie harmonogramu, zgodnie
z którym ZE PAK SA prowadziło negocjacje, nie wyczerpały wszelkich możliwości
osiągnięcia porozumienia.
W związku z powyższym związki zawodowe uważają, że koniecznym jest prowadzenie dalszych rozmów, które niewątpliwie

PARLAMENTARZYŚCI
ZIEMI KONIŃSKIEJ
EUGENIUSZ
GRZESZCZAK,
TOMASZ NOWAK
Związki zawodowe działające w KWB
Konin w Kleczewie SA uważają, że konieczne jest włączenie się naszych przedstawicieli
w parlamencie w proces zapewnienia odpowiednich gwarancji pracy i płacy w związku z toczącym się procesem prywatyzacji
kopalni Konin.

Chodzi przecież o bezpieczeństwo socjalne pracowników i o bezpieczeństwo ekonomiczne regionu
JÓZEF PINDRAS,
PRZEWODNICZĄCY
MZZG KWB KONIN:
Inwestor proponuje
górnikom gwarancje
pracy i płacy na pół
roku dla całej załogi,
a dla wąskiej grupy pracowników na dwa lata. Ci wybrani to osoby
zatrudnione bezpośrednio przy wydobyciu
węgla. Taka jest oferta dla górniczych załóg
z kopalń węgla brunatnego Konin i Adamów ze strony Zespołu Elektrowni Pątnów
– Adamów – Konin.
ZE PAK jest bliski kupienia kopalń
Konin i Adamów od Skarbu Państwa. Dla

kopalń ta transakcja oznacza prywatyzację. Zdaniem związków zawodowych
propozycja ZE PAK jest szkodliwa społecznie i przez związki zawodowe nie
do przyjęcia. Przytoczę tylko dwa najistotniejsze argumenty. Po pierwsze nasz
region jest uzależniony od miejsc pracy
w kopalniach i jeżeli inwestor strategiczny
chce zagwarantować sobie otwartą drogę do zwalniania załogi, to taka polityka
odbije się na całej społeczności lokalnej
regionu konińsko-turkowskiego, a nie tylko na pracownikach. Po drugie ZE PAK
razem z kopalniami chce wejść na giełdę,
a taka polityka zarządu ZE PAK szkodzi
wizerunkowi firmy.

Dlaczego tak uważam? Ponieważ
w ofercie prywatyzacyjnej złożonej Skarbowi Państwa ZE PAK był zobowiązany
do przedstawienia propozycji zabezpieczenia socjalnego załogi. Nie znamy tych
propozycji, a próbuje się nas przekonać,
że symboliczne gesty w stosunku do związków zawodowych to właśnie zabezpieczenie
socjalne. Dlatego czekamy na oficjalne stanowisko Skarbu Państwa. Chcemy się także
spotkać z przedstawicielami resortu skarbu.
Wiem, że zapanowała moda na nieliczenie
się ze stroną społeczną i prawami pracowniczymi, jednak jest to bardzo szkodliwa moda,
bo doprowadza do niepokojów społecznych
i niepotrzebnych napięć. My w swoich

oczekiwaniach przedstawionych nabywcy
zaproponowaliśmy założenia do negocjacji,
w których zawarliśmy pięcioletnie gwarancje pracy i płacy. To chyba skromnie. Uważam, że to rozsądna propozycja negocjacyjna. Chodzi przecież o bezpieczeństwo
socjalne pracowników i o bezpieczeństwo
ekonomiczne regionu. ZE PAK i kopalnie
Konin i Adamów są firmami, od których
zależy byt naszych miejscowości. Dlatego
związki apelują do polityków i parlamentarzystów o wsparcie. Jestem przekonany,
że to odpowiedni moment, aby pokazać,
że wszyscy potrafimy myśleć w kategoriach
pomyślności dla naszej ziemi.
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Krok na wyższy poziom

Kia zapewnia, że auto zbudowano na całkowicie nowej płycie podłogowej

Długość samochodu to 431 cm, wysokość natomiast zmniejszyła się o 1 cm i wynosi obecnie 147 cm

Sześć lat temu Cee’d otworzył nowy rozdział
w historii Kii, wypełniony obecnie przez kilka udanych modeli. Nowa generacja Cee’da
to kolejny krok w stronę najlepszych samochodowych marek.

tanią marką nie jest, co najwyżej plasuje się
w dolnej części rynkowej średniej.
Nowy Cee’d ma wiele wariantów wyposażenia oraz ciekawych systemów czy
urządzeń. Możemy mieć tradycyjne, analogowe zegary tablicy rozdzielczej lub udające
klasyczne zegary elektroniczne wyświetlacze podające przy okazji wiele przydatnych informacji, np. o działaniu systemów
wspomagających kierowcę, których także
kompaktowej Kii nie poskąpiono. Można np. wybrać wspomaganie kierownicy
z kilkoma trybami pracy – Sport, Comfort
i Normal. Pierwszy z nich jest najbardziej
bezpośredni i precyzyjny.
Całkiem poprawne jest także prowadzenie tego samochodu i dynamika
silników. Nadwozie jest nieco węższe
od poprzednika, jednak mimo to rozstaw
kół udało się powiększyć, przez co samochód jest bardziej stabilny, a w połączeniu
z dość sztywnym zawieszeniem pozwala
to na przyjemną jazdę. Kia nie przesadziła
jednak z usztywnianiem samochodu i można nim całkiem miło podróżować – jest
dobrze wyciszony i zapewnia przyzwoity
poziom komfortu.
Gama silników nie jest zbyt duża –
zaledwie pięć wersji silnikowych o mocach od  KM do  KM. Podstawową,

rozpoczynającą cennik jednostką jest stukonny silnik benzynowy o pojemności , l.
Do nowości można zaliczyć dwusprzęgłową,
automatyczną skrzynię biegów, coś w rodzaju volkswagenowskiego DSG.
Ceny samochodu zaczynają się
od   złotych za wersję ze wspomnianym wyżej stukonnym silnikiem. W standardowym wyposażeniu mamy  poduszek powietrznych, system stabilizacyjny
ESC, komputer pokładowy, centralny zamek, radio ze sterowaniem w kierownicy
i gniazdem USB. Według Wojciecha Szyszki,
dyrektora zarządzającego Kia Motors Polska, ta wersja nie będzie jednak stanowiła
trzonu sprzedaży. Została raczej skonfigurowana po to, by cennik zaczynał się poniżej
  złotych. Ponad dwie trzecie sprzedaży ma natomiast stanowić wersja M, która
jest bogatsza m.in. o manualną klimatyzację,
lampy przeciwmgielne i  tapicerki do wyboru, ale o  złotych droższa.
Kia oferuje sporą gamę wyposażenia dodatkowego zawierającą m.in. zaawansowane
systemy, takie jak półautomatyczny system
parkowania równoległego Kia Auto Park.
Na polski rynek auto ma trafić w czerwcu. Najpierw jako pięciodrzwiowy hatchback, a jesienią pojawi się także kombi.

W bogatszych wersjach mamy zestaw audio z dużym ciekłokrystalicznym ekranem i nawigacją

MATERIAŁY PRASOWE

PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK

MATERIAŁY PRASOWE

Druga generacja Cee’da ma taki sam
rozstaw osi jak poprzednia –  cm. Kia
zapewnia jednak, że auto zbudowano na całkowicie nowej płycie podłogowej, dzięki
czemu długość samochodu wzrosła o  cm
– do  cm. Wysokość natomiast zmniejszyła się o  cm i wynosi obecnie  cm.
Nie wynika to jednak z obniżenia wnętrza,
lecz zawieszenia. Szerokość nowej Kii –
 cm – to o  cm mniej niż w przypadku
poprzednika, ale rozstaw kół nieznacznie
się zwiększył.
Nowy Cee’d ma podobną stylizację jak
inne samochody tej marki, ale indywidualne detale tworzą jego niepowtarzalny styl.
Przynajmniej z przodu, bo tył dość mocno przypomina Opla Astrę IV. Z przodu
mamy charakterystyczną dla Kii atrapę
chłodnicy i nietypowe reflektory z długą,
białą linią w górnej części i pasem diodowych świateł dziennych w dole kloszy.
Ciekawą linię tworzy także wlot powietrza
w zderzaku ze światłami przeciwmgielnymi
na krawędziach.

Największe zmiany zaszły jednak
we wnętrzu samochodu. Bardzo interesująco wygląda centralna konsola, której
w myśl ostatniej mody nie wyodrębniono
jako pionowego elementu, lecz podzielono
na kilka poziomych segmentów. Górna część
jest wizualnie połączona z tablicą rozdzielczą, jakby sugerowała, że to kierowca jest
w aucie najważniejszy i ma pełną kontrolę
nad tym, co się w nim dzieje.
W bogatszych wersjach mamy do dyspozycji zestaw audio z dużym ciekłokrystalicznym ekranem i nawigacją. Obok może
się znajdować zastępujący stacyjkę przycisk
„Start”. Poniżej jest moduł sterowania klimatyzacją, a pod nim półka, która również
jest otwarta w stronę kierowcy. Na tunelu
znajdują się zamykane roletą półki na kubki,
a w wersjach wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy także wąska półka
na drobiazgi. Na kierownicy może się z kolei
znaleźć sterowanie radiem i komputerem.
Kia popracowała też nieco nad tapicerkami, wprowadzając m.in. wersje
z ciekawymi, kolorowymi przeszyciami.
Wykorzystano dobrej jakości, przyjemne
w dotyku tworzywa i dobrze wyciszono
kabinę. Ogólnie rzecz biorąc – w kabinie
Cee’da nie ma śladu poczucia „taniej marki”, bo też Kia w zasadzie od jakiegoś czasu

Wykorzystano dobrej jakości, przyjemne w dotyku tworzywa i dobrze wyciszono kabinę
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Marta
Marta popatrzyła na śpiące dzieci i cicho zamknęła drzwi. W domu panowała świdrująca cisza, Łukasz, który był – jeszcze – jej mężem, zasnął przed telewizorem, który chwilę
wcześniej sam się wyłączył. Tego wieczora Marta czuła się lekka i wolna, kiedy wychodziła
z domu. Właśnie mijały dwa tygodnie, odkąd definitywnie postanowiła odejść od męża
i rozpocząć nowe życie. Nie chciała jednak odrywać chłopców od ich codziennych, rutynowych czynności do momentu, aż sama nie stanie na nogi.
Prosto z domu ruszyła w dół uliczki, na końcu której znajdowała się niewielka, popularna knajpka „Niebieski flaming“. Choć był dopiero środek tygodnia, było niemal pewne,
że knajpa będzie pełna. Było to głównie zasługą stojącego za barem Stefana, który od kilku
dni był także kochankiem Marty. Nie czuła jednak, jakby zdradzała męża, miała raczej
wrażenie, że Stefan jest jednym z koniecznych elementów jej nowego życia.
Życia, które Marty nigdy nie rozpieszczało. Urodziła się w rodzinie, gdzie nigdy się
nie przelewało, za to zawsze było dość pieniędzy na imprezy i alkohol. Nie była to jednak
rodzina patologiczna, lecz rodzina zagubionych, niespełnionych artystów, którzy trochę
przez przypadek stali się dorosłymi. Mimo że jej rodzice się kochali i z całą pewnością
kochali także ją, mieli trudności w pokazywaniu tego w odpowiedni sposób. Ze względu
na różne ich dziwactwa, a także ze względu na to, że matka Marty sama szyła dla niej oryginalne ubrania, dziewczynka była od przedszkola wytykana palcami przez rówieśników.
Dochodziły do tego inne, łatwe do wychwycenia przez inne przedszkolaki cechy, takie jak
rudawe włosy i niski wzrost, z których można się było nabijać bez końca, przez co Marta
nie była nigdy zbytnio śmiała i przebojowa. Wszystko runęło jednak, gdy w wieku  lat
znalazła ciało ojca, który popełnił samobójstwo. Nie dość, że sama nie mogła się z tego
otrząsnąć przez długie tygodnie, to na dobre przylgnęło do niej piętno dziecka wariata.
Wszystkie te cechy sprawiły, że Marta przez całe życie niczego bardziej nie pragnęła niż
najnormalniejszej na świecie, kochającej, ciepłej i nudnej w oczach wielu ludzi rodziny.
Jej marzenie miało się spełnić niedługo po maturze. W wieku niespełna  lat wyszła
za mąż za Łukasza, syna majętnego właściciela tartaku. Niedługo po ślubie pojawiło
się pierwsze dziecko, dwa lata po nim kolejne. Sielankę w tym pięknym, nowoczesnym,
urządzonym ze smakiem domu przerwało jednak uderzenie, jakie Łukasz wymierzył
Marcie, kiedy nie udał jej się pierwszy upieczony w życiu tort. Tamto uderzenie – choć
nastąpiły po nim długie przeprosiny – nie było jednak ostatnie. Od tego czasu runęła
także wizja idealnej rodziny, jaką Marta stworzyła w swojej głowie. Tak jakby nie widziała,
że niechętny jej studiom mąż, dla którego telewizyjne teleturnieje są wyżynami rozrywki,
mocno ją ogranicza. Wielokrotnie po rodzinnych kłótniach biegła zapłakana do koleżanek,
które po części zazdrościły jej pięknego domu i idealnych, firmowych mebli, same żyjąc
na kredyt. Tymi żalami wylewanymi przez noce w towarzystwie nie zawsze przychylnych
osób Marta sama napędzała fale plotek na swój temat. Nie wiedziała jednak, co robić –
od śmierci ojca czuła się zdana sama na siebie, nie mogła liczyć nawet na matkę, która
zamknęła się w swoim świecie.
Pierwsza istotna zmiana nastąpiła, gdy podczas bożonarodzeniowej posiadówki u znajomych Marta i Łukasz grali ładną, kochającą się parę. Kiedy później, w towarzystwie jedynie
gospodarza domu, podziwiała wykończoną garderobę, mąż jednej z jej koleżanek mocno
przycisnął ją do siebie i namiętnie pocałował. To krótkie zdarzenie dodało jej pewności siebie
i jakiejś wiary w to, że może się jeszcze podobać, która kuriozalnie pozwoliła jej przetrwać
święta w dobrym humorze. Na dodatek pomyślała sobie, że może każde małżeństwo, nie
tylko jej, ma jakieś swoje ciemne sekrety.
Kolejny przewrót nastąpił, gdy sama przyłapała swojego męża bajerującego podczas
imprezy małoletnie turystki. Łukaszowi zresztą nawet nie chciało się zbytnio z tamtego
wyskoku tłumaczyć, ale w Marcie pękła kolejna bańka.
Może to właśnie wtedy postanowiła, że odejdzie? Ta myśl, która nachodziła ją podczas
bezsennych nocy, towarzyszyła jej od jakiegoś czasu. Dwa dni później podczas kolacji, gdy
starszy syn odszedł od stołu, a młodszy był jeszcze zbyt mały, by cokolwiek zrozumieć,
poinformowała Łukasza o swoich zamiarach. Jej mąż był praktycznie niewzruszony. Mimo
wszystko – oczekiwała jakiejś reakcji, złości, smutku, czegokolwiek, on jednak pociągnął
łyk coli i poszedł oglądać telewizję.
Marta spakowała swoje rzeczy i wyprowadziła się następnego dnia. Postanowiła,
że codziennie rano i wieczorem będzie przychodzić budzić i kłaść spać dzieci. Tak
też próbowała robić. Jej niewielkie oszczędności szybko zaczęły jednak topnieć i żeby
wynająć ciasne, przeciętnie urządzone mieszkanko, musiała podjąć pracę. Okazało się
jednak, że wbrew jej wyobrażeniom nie jest to takie łatwe i wkrótce musiała nie tylko
upokorzyć się i pożyczyć pieniądze od matki, ale także podjąć pracę, którą wcześniej
uznawała za urągającą. Pomógł jej jednak związek ze Stefanem. Mimo dwóch porodów
Marta była wciąż zgrabna i atrakcyjna. Choć koleżanki ostrzegały ją przed młodym
barmanem, który miał reputację kobieciarza, Marta nie przejęła się ich opiniami. Przez
następne tygodnie zdążyła wszystkich poinformować o wielkich zmianach, jakie zaszły
w jej życiu.
W tym czasie, podczas jednej z szalonych imprez, Marta złamała nogę. W ciągu kilku
kolejnych dni Stefan, tłumacząc się licznymi obowiązkami, nie pojawił się u niej ani razu.
Nie pojawił się także Łukasz ani żadna z koleżanek.
Po następnych kilku dniach jako pierwszy odezwał się mąż Marty, który zadzwonił
do niej naciskany przez ich synka. Przyjechał po nią, spakował jej rzeczy i zabrał z powrotem do ładnego, przytulnego domu pełnego modnych gadżetów. Do czasu wyleczenia
złamania Marta nie miała odwagi poruszać tematu wśród koleżanek, dalszych znajomych i wszystkich, którym opowiadała o wielkiej przemianie. Nie miała też sił walczyć
z Łukaszem, który wiedząc, że Marta zawsze wróci, nadal oglądał się za spódniczkami.
Natomiast ona każdego dnia zaciskała zęby, zastanawiając się, co zrobić, żeby sprawić,
aby jej rodzina była normalna.


N   

Euro 2012 i stroje na IO
Do EURO  pozostały tylko  dni (licząc od  maja br.). Franciszek Smuda podał już
do wiadomości publicznej skład szerokiej kadry i zawodników rezerwowych. Przedstawiciele
UEFA przejmują kontrolę nad ostatnimi przygotowaniami przed rozpoczęciem futbolowej
batalii. Na polskich stadionach trwają natomiast ostatnie prace kosmetyczne. Niedawno
„wyskoczyła” sprawa murawy na stadionach, którą trzeba wymienić, względnie „naprawić”,
co oznacza oczywiście dodatkowe koszty. Przedstawiciele Narodowego Centrum Sportu
i polskiej spółki EURO  dowiedli przy okazji tej sprawy swojej nieodpowiedzialności
i braku rzeczowej wiedzy.
Szkoda, że w odpowiednim czasie nie skontaktowali się z Jerzym Dudkiem, naszym
bramkarzem, który z zespołem Liverpoolu wygrał swego czasu Ligę Mistrzów. W trakcie
telewizyjnej rozmowy dał jasno do zrozumienia, gdzie należało szukać wzorców, jeżeli chodzi
o murawę płyty boiska. Zatem gdzie? Oczywiście w Anglii. Na angielskich boiskach mecze
rozgrywane są niemal przez cały rok – nie tylko w kwietniu i maju, ale także w styczniu
i grudniu. Prawie na każdym stadionie w angielskiej ekstraklasie rozgrywanych jest ,
a nawet więcej spotkań i to w różnych warunkach pogodowych. Murawa boiska zawsze
jest w idealnym stanie. Po prostu – Anglicy wiedzą, jak najlepiej pielęgnować murawę płyty
boiska. Jednakże nasi tzw. menedżerowie uznali, że wiedzą lepiej i w efekcie pokpili sprawę,
za którą dodatkowo zapłacą polscy podatnicy.
Pojawiły się też głosy atakujące ukraińskie władze. Samego siebie przeszedł prezes
PiS Jarosław Kaczyński. Zaczął nawoływać do bojkotu ukraińskiej części EURO, a nawet
do odebrania Ukrainie organizacji meczów i przeniesienia ich do innego kraju. Kaczyński
domaga się także przeniesienia finałowego spotkania z Kijowa do Warszawy. Przyznam,
że nie spodziewałem się tego po prezesie PiS, który w tej sprawie mówi jednym głosem
z niemiecką nacjonalistką Eriką Steinbach, która również jest zdania, że trzeba odebrać
Ukrainie mistrzostwa i najlepiej przenieść je do Niemiec.
Uważam, że wygra rozsądek i spotkania EURO  odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Polskich i ukraińskich sympatyków futbolu, a także wielbicieli
tej dyscypliny z innych krajów nie interesuje bełkot rozkapryszonych polityków. Chcą
uczestniczyć w futbolowej uczcie i dopingować swoje zespoły. Sport powinien łączyć,
a nie dzielić.

×X×
Od  lipca Londyn stanie się stolicą światowego sportu. W tym bowiem dniu do stolicy Anglii dotrze symboliczny ogień z Olimpii. Już niedługo zacznie się zatem olimpijska
rywalizacja. Na sportowych arenach nie zabraknie polskich sportowców. Będą ich – razem
z trenerami i osobami towarzyszącymi – prawie dwie setki, a może ciut więcej.
Z myślą o występach na londyńskich arenach przygotowano już olimpijskie stroje,
które zaprezentowano w trakcie specjalnego pokazu. Stroje przygotowała firma OTCE
– ta sama, która ubierała naszych sportowców podczas zimowych igrzysk w Vancouver.
W czasie ceremonii otwarcia tegorocznych igrzysk panie wystąpią więc w biało-czerwonych
sukienkach z makami, a panowie w białych garniturach i koszulach w biało-czerwone paski. To nie wszystko. Oprócz strojów galowych sportowcy będą także mieli do dyspozycji
stroje miejskie i sportowe. Każdy nasz olimpijczyk będzie zatem miał prawie sto sztuk
garderoby. To spory bagaż. Stroje będą ładne i wygodne, a co najważniejsze – przypadły
do gustu zawodnikom i zawodniczkom, którzy oglądali je na pokazie. Projektanci strojów
mówią, że polscy sportowcy będą dostrzegani w stolicy Wielkiej Brytanii. Zgadzam się
z nimi, pewnie tak będzie.
Igrzyska olimpijskie nie są jednak rewią mody ani pokazem narodowych strojów. Sportowcy z całego świata zjeżdżają na nie, by rywalizować między sobą o medale. Czy w tej
rywalizacji będą widoczni polscy sportowcy? Czy stać ich na dobre wyniki? W tej sprawie
jestem raczej pesymistą. Nie mamy bowiem wielu sportowców, którzy mogą wywalczyć
medale.
Jeśli chodzi o gry zespołowe, to w Londynie wystąpią tylko siatkarze. Nasza drużyna
pokazała już, że jest w stanie wygrać z każdym innym zespołem. To napawa optymizmem.
Nie gwarantuje jednak zdobycia medalu. Niemniej jednak siatkarze są niewątpliwie kandydatami do medalu.
Pozostały nam sporty indywidualne. Zacznijmy od kajakarzy, którzy z ostatnich kilku
olimpiad przywozili medale. Jak dotąd jednak żadna polska osada nie sięgnęła po złoto.
W Londynie kajakarze pewnie wywalczą z dwa medale, ale w zdobycie złotego medalu
nie wierzę. W turnieju judo wystąpi natomiast siedmiu naszych reprezentantów, których
szanse na medal są raczej nikłe. Podobnie jest z zapasami, szermierką i tenisem stołowym.
W kolarstwie mamy Maję Włoszczowską, którą z całą pewnością stać na wywalczenie
miejsca na podium. Takich szans nie mają jednak pływacy – po prostu pływacki świat
ponownie odpłynął od Polaków. Pozostała lekkoatletyka, w której w kilku dyscyplinach
jesteśmy mocni, mam na myśli rzut młotem, pchnięcie kulą, tyczkę pań i skok wzwyż.
W tych konkurencjach można liczyć na jakiś medal, może dwa. Z kolei w konkurencjach
biegowych nie należy oczekiwać jakichś rewelacji ze strony polskich lekkoatletów. Można
jednak liczyć na ekipę wioślarską, która powinna wzbogacić nasz olimpijski dorobek
medalowy.
Ten mało dokładny przegląd pokazuje, że w bezpośredniej walce o miejsca na podium nie
będzie zbyt wielu naszych reprezentantów. Pani minister sportu powiedziała w czasie jednej
z rozmów, że jeżeli polska ekipa zdobędzie  medali, to trzeba to będzie uznać za sukces.
Może pani minister ma rację. Można więc powiedzieć, że mamy piękne olimpijskie stroje,
w których nasi sportowcy będą się wyróżniać w tłumie londyńczyków i turystów z innych
krajów. Natomiast na olimpijskim podium możemy ich nie zobaczyć.
HENRYK MARZEC
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POD KONIEC KWIETNIA  R. REZERWY
DEWIZOWE P OLSKI WYNIOSŁY PONAD
, MLD EURO. Jest to najwyższy poziom
w historii – o blisko  mld euro więcej niż
miesiąc wcześniej. Narodowy Bank Polski
„zarządza rezerwami dewizowymi, dbając
o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest bezpieczne ich lokowanie i zachowanie niezbędnego poziomu
ich płynności” – podał w komunikacie NBP.
Bank poinformował, że rezerwy inwestuje
w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne – dominującą ich część inwestuje zatem w rządowe papiery wartościowe,
pewne kwoty w papiery emitowane przez
instytucje międzynarodowe oraz agencje
rządowe. Niewielka część rezerw jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie.
CO CZWARTY ZATRUDNIONY W DUŻYCH
I ŚREDNICH FIRMACH ZARABIA  TYS. ZŁ LUB
WIĘCEJ. Tylko  proc. pracowników dostaje
płacę minimalną. Zmiany w strukturze wynagrodzeń wynikają częściowo z wysokiej
inflacji. Firmy w większości dają podwyżki
zapewniające zachowanie realnej wartości wynagrodzenia. Z danych GUS wynika,
że w górnictwie ponad  tys. zł brutto płaci
 proc. firm, a w energetyce  proc.
TYLKO  PROC. POLAKÓW WYKORZYSTUJE
NALEŻNY URLOP WYPOCZYNKOWY NA BIEŻĄCO I CHCIAŁOBY MIEĆ WIĘCEJ WOLNYCH
DNI. Ponad połowa pracowników ma na-

tomiast mniejsze lub większe zaległości
urlopowe.  proc. ankietowanych odpowiedziało, że zwykle przechodzi im kilka dni
na kolejny rok, a  proc. ma bardzo dużo
zaległego urlopu. Pracownicy często zapominają, że urlop jest ich prawem do płatnego
wypoczynku zagwarantowanym przez prawo i że w szczególnych przypadkach niewykorzystany urlop może być wypłacony
w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„BOBREK-CENTRUM”. Nagrodę wylosowała:
ANNA SŁUGA Z ŻOR.

Nowości filatelistyczne

W PRZYSZŁYM ROKU PŁACA MINIMALNA
ZA PRACĘ BĘDZIE MUSIAŁA W PRZYBLIŻENIU
WYNIEŚĆ CO NAJMNIEJ  ZŁ. Od  stycz-

XIX T YDZIEŃ Z IEMI POD
HASŁEM „W STRONĘ MOCY ”
W dniach – kwietnia  r. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu było
współorganizatorem i gospodarzem XIX
Tygodnia Ziemi. Jego hasło – „W stronę
mocy” – nawiązywało do proklamowania
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku
 „Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi”.
Tegoroczny Tydzień Ziemi był więc okazją
do refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania,
szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także znaczeniem
energii tkwiącej w przyrodzie i w samym
człowieku.
Potęgę sił natury i ważkość ochrony
środowiska przyrodniczego uświadamiała
zwłaszcza przygotowana przez Państwowy
Instytut Geologiczny w Warszawie wystawa
„Czas mamuta”. Czołowym przedstawicielem nieistniejącego już świata zwierzęcego
był mamut wielki. Lodową pustynię, która
obejmowała obecną północną część Polski
przechodzącą w tundrę oraz tzw. mamuci step, zamieszkiwały także inne zwierzęta: nosorożce włochate, dzikie konie,
niedźwiedzie jaskiniowe, hieny jaskiniowe, jelenie olbrzymie i renifery. W trakcie
wystawy zaprezentowano również kości
zwierząt, rekonstrukcję szałasu oraz narzędzia i broń naszych praprzodków sprzed

nia  r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie musiało wzrosnąć o co najmniej
 zł, wynika z przepisów i założeń do budżetu państwa. Na ich podstawie wysokość
najniższej pensji musi być podwyższona
o prognozowaną inflację oraz / wskaźnika
wzrostu PKB. Dodatkowo przy ustalaniu
minimalnego wynagrodzenia uwzględnia
się także różnicę między prognozowaną
a rzeczywistą inflacją w poprzednim roku.
O tym, ile wyniesie podwyżka najniższej
płacy, zdecyduje rząd wraz z partnerami
społecznymi podczas negocjacji w Komisji
Trójstronnej.
D W U T Y G O D N I K

P I S M O

około  tysięcy lat. Uczestnicząca w Tygodniu Ziemi młodzież wzięła ponadto
udział w towarzyszących mu imprezach
ekologiczno-edukacyjnych: konkursach
tematycznych, prelekcjach, wystawach,
a także wycieczkach do obiektów komunalnych i przemysłowych.
Staraniem muzeum i zabrzańskiego
oddziału PZF XIX Tydzień Ziemi zgodnie
z tradycją upamiętniają i zarazem dokumentują okolicznościowa kartka oraz datownik pocztowy (stosowany w UP Zabrze ).

Kartkę ilustruje wyróżniony w konkursie
plastycznym I nagrodą projekt znaczka
pocztowego autorstwa Mateusza Bałażusiaka, ucznia I Liceum Ogólnokształcącego
w Żywcu.
Warto podkreślić, że imprezę honorowym patronatem objęli minister edukacji
narodowej Krystyna Szumilas oraz prezydent Zabrza – „Gminy przyjaznej środowisku” i „Sponsora ekologii” – Małgorzata
Mańka-Szulik.
Z.B.
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