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Pawlak stanął
w obronie węgla
Należy
zastanowić
się, czy kiedy
politycy
UE mówią
o dekarbonizacji,
to chodzi im
o redukcję
emisji, czy o zabicie węgla
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Walne Zgromadzenie KHW SA,
reprezentujące właściciela firmy,
którym jest Skarb Państwa,
podjęło 14 czerwca
decyzję pozwalającą
na wyemitowanie
obligacji zabezpieczonych na łączną
kwotę 1050 mln zł.
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Najlepsi z dzielnych
DARIUSZ ZBIERSKI

P I S M O

Śląsk rozszerza
współpracę
z Chinami

Śląsk i chińska prowincja
Liaoning podpisały umowę
o współpracy i rozwoju
przyjaznych stosunków.
– To kolejny krok
w kierunku rozszerzenia
współpracy z Chinami.
Dzięki niej wiele firm
pracujących dla górnictwa
ma szanse na nowe
kontrakty – mówi Zdzisław
Bik, prezes FASING SA
 

Świetna zabawa
w Woszczycach

Spotkanie członków ZZGwP
KWK Jankowice
 

Yaris
na dwa silniki
Informacje motoryzacyjne
 

Stadion KS Górnik w Rybniku-Boguszowicach był  czerwca areną zaciętych zmagań
 zespołów ratowniczych w VI zawodach o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej
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Dialog megafonu z podróżnymi
Rada OPZZ postanowiła skierować do Trybunału
Konstytucyjnego wniosek o sprawdzenie zgodności
z Konstytucją RP nowelizacji ustawy o emeryturach
i rentach z FUS podnoszącej wiek emerytalny dla
kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.

W

Trybunale nadzieja, że w końcu głos sprzeciwu społecznego zostanie wysłuchany. Do tej
pory debata wokół zmian w ustawie polegała
na tym, że Platforma Obywatelska miała monopol
na mówienie, a społeczeństwo mogło tylko słuchać.
To był dialog megafonu kolejowego z podróżnymi.
Ku mojemu zdumieniu w tę wersję dialogu wpisał się
także prezydent Bronisław Komorowski. Co prawda,
spotkał się z liderami największych central związkowych, Piotrem Dudą z Solidarności i Janem Guzem
z OPZZ, ale zbył ich kilkoma zgrabnymi sloganami. Pan
prezydent był łaskaw wysłuchać uwag związkowych
bez zrozumienia i nazwać te spotkania rozmowami
o zmianach w polityce społecznej, dzięki którym ludziom po ukończeniu  lat łatwiej będzie utrzymać
pracę. Ma być także łatwiej tym, którzy ukończyli ,
,  lat itd. Generalnie ma być łatwiej wszystkim.
Nie wiadomo, co rządzący chcą zrobić, ale wiadomo,
że wszystkim będzie dobrze. Pan prezydent w swej
łaskawości raczył nie zauważyć, że związkowcy przyszli
prosić o to, aby nie podpisywał zmienionej ustawy.
Po raz kolejny tłumaczyli, że rząd zafundował nam
ustawę, która ma zlikwidować dziurę w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez ordynarne zabieranie.
Stanie się tak, bo krócej będziemy pobierać emerytury.
To jedyne pociągnięcie rządzących. Nie ma żadnych
działań, choć bezrobocie rośnie. Odpowiedzialność
za politykę przeciwdziałania bezrobociu spoczywa

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka
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przede wszystkim na rządzie, który dysponuje niezbędnymi instrumentami prawnymi i finansowymi aktywizacji zawodowej i pomocy osobom bezrobotnym.
Niestety, w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad
połowę zmalały fundusze rządowe na walkę z bezrobociem. Jednocześnie zmiany legislacyjne spowodowały wzrost kosztów pracy, chociażby w związku
z podniesieniem składek ZUS. Nie bez znaczenia jest
również podniesiona w  r. do poziomu  procent
stawka podatku VAT, jedna z wyższych w Europie
(Niemcy –  procent, Francja – , procent, Hiszpania –  procent).
Chwilowo wszystkie problemy przyćmiewają
mecze piłkarskie. Pewne jest jednak, że mistrzostwa
Europy się skończą, a nas przytłoczy szara rzeczywistość. Kilka dni temu analitycy podali informację,
że wkrótce pracę straci około  tys. osób zatrudnionych w firmach budowlanych. Część tych firm
pada, bo poniosła straty przy budowie autostrad
i stadionów, część zwolni ludzi, bo nie ma szans
na zdobycie jakichkolwiek kontraktów. Zdaniem
ekonomistów druga połowa roku przyniesie wyraźne
objawy kryzysu. Jaka jest propozycja rządzących,
która mogłaby temu przeciwdziałać? Żadna. Maria Antonina Austriaczka, ostatnia królowa Francji
przed Wielką Rewolucją Francuską, kiedy usłyszała,
że lud nie ma chleba, odpowiedziała: „Niech jedzą
ciastka!”. Nie ośmielam się porównywać żadnego
z naszych polityków do francuskiej królowej. Nie
uważam, że grozi nam krwawa rewolucja. Jestem
jednak przekonany, że zbyt wielu rządzących naśladuje sposób myślenia Marii Antoniny. Jak zacznie
brakować na chleb, trzeba zacząć jeść ciasteczka?
Dramat, panowie politycy.


K  

Głupi ołówek
Nie można bezdusznie podchodzić do spraw bezpieczeństwa obywateli. Niestety z przykrością muszę
stwierdzić, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach postanowił wziąć do ręki ołówek i ściąć
wszystko, co samorządowcy gmin powiatu raciborskiego zrobili w ciągu minionych lat dla poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców. Zrobili to z własnej
inicjatywy, za pieniądze z podatków obywateli.

K

omendant Wojewódzki Policji w Katowicach podarowane pieniądze uznał za koszt własny i postanowił zlikwidować posterunki policji w gminach:
Rudnik, Krzanowice, Pietrowice Wielkie oraz w miejscowości Rudy – gmina Kuźnia Raciborska. Wójtowie
i burmistrzowie ww. gmin zwrócili się do mnie z prośbą
o interwencję, której celem miałoby być powstrzymanie
procesów likwidacyjnych tychże posterunków. Rady
gmin podjęły również uchwały protestacyjne w powyższej sprawie, które zostały przekazane Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
Prawie dziesięć lat temu jako starosta powiatu
raciborskiego brałem udział w tworzeniu nowego
systemu funkcjonowania policji na tym terenie – zlikwidowano wówczas dwa komisariaty policji, a w ich
miejsce utworzono  posterunków policji. Decentralizacja systemu spowodowała, że policja była bliżej
obywatela, wzrosło zaufanie społeczeństwa do policji,
poprawił się także stan bezpieczeństwa.
Z budżetów gmin sfinansowano powstanie nowych posterunków, gminy wzięły również na siebie
utrzymanie bieżące i koszty funkcjonowania posterunków (bez wydatków osobowych). Lokalne władze
systematycznie wspierały finansowo policję, m.in.

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Komendant
pewnie myśli,
że ma
zaczarowany
ołówek.
Niestety, to
głupi ołówek

poprzez zakup radiowozów, mierników szybkości,
doposażano regularnie posterunki policji, rady gmin
przekazywały również pieniądze na fundusz wsparcia
policji w celu zwiększenia liczby etatów policyjnych
na danym terenie. Ponadto utworzono sieć monitoringu wizyjnego, zakupiono maszty pod mobilne
mierniki szybkości przy drogach o zwiększonym ruchu
samochodowym.
W ciągu kilku lat powstał sprawnie działający
system bezpieczeństwa, którego podstawą była solidna baza, sprawna komunikacja, szybkość interwencji
oraz stała współpraca policji z władzami lokalnymi.
To wszystko postanowił zlikwidować komendant.
Samorządowcy czują się oszukani, gdyż wydali
pieniądze na urządzenie, remont i bieżące utrzymanie
pomieszczeń, które teraz zostaną zamknięte. W dodatku decyzja ta została podjęta bez konsultacji z nimi.
W regionie raciborskim jest duży ruch turystyczny. Graniczymy z Czechami. Łatwo stamtąd
sprowadzić zakazane w Polsce środki odurzające,
które Czesi mogą mieć na własny użytek. W takiej
sytuacji policja chce zwijać posterunki. Po mojej
interpelacji bezsensowna decyzja została zawieszona.
Najprawdopodobniej po zakończeniu EURO 
sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta – mam
nadzieję, że po myśli samorządów i społeczności
lokalnych. Nie można jednym pociągnięciem ołówka
komendanta, który jeszcze nie za bardzo poznał
topografię Śląska, przekreślać wieloletniego wysiłku
ludzi zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa.
Komendant pewnie myśli, że ma zaczarowany ołówek. Niestety, to głupi ołówek.
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Stan genitaliów
premiera to pikuś

D

zień przed meczem Polska – Czechy w Sejmie
wybuchła awantura o pakiet klimatyczny. Opozycja
chciała, żeby w Polsce przeprowadzić referendum,
w którym Polacy wypowiedzieliby się, czy chcą pakietu
klimatycznego w takim kształcie, jaki lansuje Komisja
Europejska. Koalicja nie chciała referendum.

O

pozycja chciała, żebyśmy w referendum
odpowiedzieli na pytanie czy jesteśmy:
„za podziemnym składowaniem dwutlenku węgla, przy
kosztach dochodzących do 100 euro za tonę, co musi
skutkować wzrostem cen energii i może blokować
nasze rodzime zasoby energetyczne jak węgiel
kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy i unikatowe
zasoby geotermalne, uzależniając równocześnie Polskę
od obcych technologii i obcych źródeł energii”. Jeżeli
ktoś proponuje tak napisane pytanie referendalne,
to znaczy, że żartuje z Polaków. To pytanie ciężko
zapamiętać. Ciężko nawet ustalić, jaka część Polaków
wie o co chodzi w podziemnym składowaniu dwutlenku
węgla.

N

a razie nikt na świecie nie składuje na skalę
przemysłową dwutlenku węgla pod ziemią.
W dodatku w pytaniu jest zawarte kłamstwo – Polska
wcale nie ma unikatowych zasobów geotermalnych.
Mamy ich sporo, ale są one rozpoznane mniej więcej
tak samo dokładnie, jak zasoby gazu łupkowego. Poza
tym warto byłoby zastanowić się, ilu Polaków wie
o co chodzi w „blokowaniu zasobów geotermalnych”.
Pytanie napisał jakiś pisarczyk, który chciał przy pomocy
kilkuset liter wyrazić to, co mu w duszy gra. Wyjaśnił, jak
umiał, a że umie niewiele, to wyszło jak wyszło. Jednak
ble-ble pisarczyka nie oznacza, że rząd i większość
parlamentarna ma rację. W czasie jarmarcznej kłótni
w Sejmie nawet premier nie był łaskaw wytłumaczyć,
dlaczego należy pogodzić się z wynegocjowaną wersją
pakietu klimatycznego, jakie będą działania zmierzające
do złagodzenia jego skutków dla obywateli i dla
przemysłu. Błyskawicznie debata została sprowadzona
do kłótni o to, kto jest winien: świętej pamięci prezydent
Lech Kaczyński, czy premier Donald Tusk i jego ekipa.
Obie strony odnosiły się do wydarzeń sprzed 4 i 5 lat.
Żadna ze stron nie przedstawiła konkretnych faktów,
a jedynie opinie na temat tych wydarzeń. Ponieważ obie
strony używały haseł a nie faktów, to spowodowało,
że nawet w sali sejmowej trudno było znaleźć oblicze
świadczące o tym, że właściciel tego oblicza rozumie
temat kłótni. Jeden z posłów zapytał premiera: „Czy
ma pan jaja?”. To najbardziej konkretne pytanie, jakie
padło w tej debacie. Nie wiadomo, jaki jest związek
między posiadaniem przez premiera jaj a pakietem
klimatycznym. Ponieważ premier nie wystąpił ostro
w obronie swoich genitaliów, a do Ewy Kopacz,
marszałkini Sejmu, nie wpłynęła oficjalna interpelacja
ani zapytanie poselskie na temat jaj premiera, kluczowe
pytanie przedmeczowych obrad w Sejmie pozostaje bez
odpowiedzi.

P

olitycy przez lata nie zamówili analiz pozwalających
ocenić koszty wprowadzenia pakietu klimatycznego.
Z takim bagażem wiedzy jeździli na spotkania, w czasie
których podpisywali różne dokumenty, w których Polska
zobowiązywała się do ograniczenia roli węgla w naszej
gospodarce. To dotyczy PiS i Platformy Obywatelskiej
w jednakowym stopniu. Teraz nawet trudno dowiedzieć
się, co który z nich podpisał. Pewnie sami do końca
nie wiedzą. Tym bardziej nie wiedzą parlamentarzyści.
To jest dopiero problem. Przy tym stan genitaliów
premiera to pikuś.
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JAROSŁAW GALUSEK

Zgoda na obligacje
Walne Zgromadzenie Katowickiego Holdingu Węglowego SA, reprezentujące właściciela firmy, którym jest Skarb Państwa,
podjęło 14 czerwca decyzję pozwalającą
na wyemitowanie obligacji zabezpieczonych na łączną kwotę 1050 mln zł.

– Będą to obligacje pięcioletnie z dwuletnim okresem karencji i trzyletnim czasem
na spłaty i imienne o ograniczonej zbywalności wyemitowane w złotych na podstawie
prawa polskiego. Ich zabezpieczeniem będą
hipoteki na majątku pozaprodukcyjnym oraz
zastawy rejestrowe – precyzuje Artur Trzeciakowski, wiceprezes zarządu KHW SA ds
ekonomiki i finansów.
 mln zł stanowić będą obligacje terminowe, które najprawdopodobniej zostaną sprzedane w kilku transzach, natomiast
 mln zł to obligacje obrotowe. Warunki
wynegocjowane z bankami odpowiadają
tym, jakie w ostatnim okresie uzyskiwały
w podobnych programach inne duże firmy.
Przygotowania do emisji trwały ponad
rok. Chodzi tu bowiem o całkiem nowy program w polskim górnictwie, unikalny także
dla całego sektora górniczego w Europie,
który zmienia dotychczasową strukturę
kredytowania firmy. Pozwoli także na uporządkowanie jej modelu finansowego.
– Po raz pierwszy w tej branży udało
się uzyskać zgodę banków na finansowanie średnio- i długoterminowe, pięcioletnie, a nie – jak dotychczas – jednoroczne.
Stało się to możliwe m.in. dlatego, że Holding przygotowuje sprawozdania finansowe
w standardach międzynarodowych (MSSF).
Taka forma pozwala instytucjom finansowym uzyskać transparentny, czytelny dla
nich obraz sytuacji firmy, ułatwiając im podjęcie decyzji – mówi prezes zarządu KHW
SA Roman Łój.
W tym konkretnym przypadku decyzję podjęła grupa pięciu banków, którą

Pieniądze uzyskane dzięki emisji obligacji zostaną przeznaczone między innymi na inwestycje, dzięki którym wzrośnie wydobycie węgla
w kopalniach KHW SA
utworzyły: PKO BP, Nordea, BZ WBK, BNP
Paribas i DZ Bank.
Pozytywna decyzja Walnego Zgromadzenia pozwala na uruchomienie kolejnych
procedur obejmujących uzyskanie zgody
ministra skarbu na ustanowienie zastawów
będących zabezpieczeniem obligacji oraz

ich rejestrację. KHW zakłada, że pierwsza
emisja obligacji nastąpi w III, a druga w IV
kwartale tego roku.
Środki uzyskane dzięki emisji obligacji
zostaną w znacznym stopniu wykorzystane
na poprawę finansowania programu inwestycyjnego, mającego zapewnić ciągłość

P       JSW

Premie motywacyjne i zadaniowe
Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaciła pracownikom w ostatnich trzech miesiącach ponad 16 milionów złotych w postaci dodatkowych premii motywacyjnych i zadaniowych.
To efekt polityki premiującej pracowników
za efektywność, wyniki pracy i zaangażowanie. Po czterech miesiącach 2012 roku średnie wynagrodzenie w JSW wyniosło 7 187 zł
brutto i było najwyższe w branży.

Od marca  roku w JSW wypłacana
jest premia motywacyjna dla pracowników
wykonujących prace w ścianach, przodkach
i robotach zbrojeniowo-likwidacyjnych. Z kolei od kwietnia wszyscy pracownicy JSW mają
prawo do dodatkowej premii zadaniowej.
W marcu, kwietniu i maju do górników
oddziałów wydobywczych, przodkowych
i zbrojeniowo-likwidacyjnych trafiło łącznie
ponad , mln zł w formie premii motywacyjnej. Premia motywacyjna może zwiększyć
wynagrodzenia pracownika nawet o  proc.

– Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w pierwszym kwartale  roku
przekroczyliśmy plany wydobycia o  tys.
ton węgla, a plany wykonania wyrobisk korytarzowych o   metrów. Wyższa, niż
zakładaliśmy, produkcja jest związana m.
in. z właściwym doborem systemu premiowania – powiedział Robert Kozłowski, zastępca prezesa JSW SA ds. ekonomicznych.
– Działania premiujące najbardziej aktywnych pracowników są standardem w każdej profesjonalnie zarządzanej firmie. Nasi
pracownicy to rozumieją, bo widzą, że jest
to rozwiązanie transparentne, przynoszące
korzyści zarówno spółce, jak i członkom załogi. Wraz z systemem premii motywacyjnych
wprowadzone zostały dodatkowe premie zadaniowe, do których prawo mają wszyscy
pracownicy JSW. Premia zadaniowa może
zwiększyć średnie miesięczne wynagrodzenie
pracownika o  proc. W kwietniu i maju JSW
przeznaczyła na ten cel prawie , mln zł.

JSW podała również wyliczenia na temat średniej płacy miesięcznej po czterech
miesiącach  roku. Zarobki pracowników wyniosły w tym okresie średnio 
 zł brutto i były niemal dwukrotnie wyższe niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które od stycznia
do kwietnia  roku wyniosło   zł
brutto.
Oprócz dodatkowych premii motywacyjnych i zadaniowych wszyscy pracownicy
otrzymają nagrodę z zysku o łącznej wysokości  mln zł (równowartość miesięcznej
pensji brutto) oraz prawo do dywidendy
z zysku za  rok z tytułu nieodpłatnie
nabytych akcji.
W  roku fundusz płac wzrośnie
w JSW o wartość inflacji. Od  roku
pensje w JSW wzrosły łącznie o ponad
 proc., a w samym  roku o , proc.
przy inflacji na poziomie , proc.


wydobycia węgla przez kopalnie należące
do Holdingu. Przewidziany na rok 
program inwestycyjny to ponad  mln
złotych.
KOMUNIKAT PRASOWY KHW SA
WOJCIECH JAROS

M  JSW SA

Aby do wakacji?
Zainteresowanie masówkami w kopalniach
JSW SA wśród górników było mizerne.

Szanse na poparcie przez załogi górnicze czynnej i długiej akcji strajkowej
z każdym dniem maleją. Liderzy związkowi zastanawiają się nad protestem, który
byłby uciążliwy tylko dla zarządu. Wiele
wskazuje na to, że zrażeni niewielkim zaangażowaniem górników w czasie masówek,
chcą dotrwać do sezonu wakacyjnego i liczą,
że po wakacjach uda się przekonać zarząd
JSW SA do jakichkolwiek ustępstw. Chodzi o podwyżki płac zasadniczych o  proc.
i o wycofanie nowych warunków z umów
dla pracowników przyjmowanych do pracy.
 czerwca na wszystkich zmianach,
we wszystkich zakładach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej odbywały się masówki
informacyjne zorganizowane przez związki zawodowe. Na  i  zaplanowano też
referendum strajkowe. Takie decyzje podjął
powołany  czerwca Międzyzwiązkowy
Sztab Protestacyjno-Strajkowy JSW.
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Polska zawetowała plany dalszej redukcji
emisji dwutlenku węgla w UE po 2020 r.
w energetyce. Komisja Europejska chciałaby, żeby europejska energetyka do 2050
roku była niemal bezemisyjna. To oznacza,
że energetyka musiałaby przestać korzystać
z węgla. Waldemar Pawlak, wicepremier
i minister gospodarki 15 czerwca w Luksemburgu powiedział „nie zgadzam się”.

Plany radykalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla lansuje Dania, która
sprawuje prezydencję w UE. Duńczycy
przygotowali propozycje ustaleń, z których
wynikało, że bez względu na to, co będą
robić największe gospodarki na świecie,
Unia Europejska będzie dążyć do gospodarki bezemisyjnej. W praktyce to oznacza
wyeliminowanie z energetyki węgla. Polska
gospodarka straciłaby konkurencyjność.
Wicepremier Pawlak wiele razy przekonywał, że jakiekolwiek działania służące
zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla ponad dotychczasowe limity przyjęte przez
UE mają sens tylko wtedy, gdy zostanie
osiągnięte porozumienie globalne. Do tej
pory największe gospodarki świata nie
chcą zgodzić się na radykalne ograniczenia.
Z szacunków Międzynarodowej Agencji
Energetycznej wynika, że różnica między
-proc. a -proc. redukcją emisji CO
przez UE znaczy tyle, co dwa tygodnie emisji gospodarki Chin.
Wicepremier uważa, że najbardziej skutecznym i opłacalnym sposobem redukcji
emisji CO jest podnoszenie efektywności
energetycznej. Kilka tygodni temu, w czasie
konferencji prasowej w Kompanii Węglowej,

REKL A M A

NOWY GÓRNIK

Pawlak stanął w obronie węgla
Pawlak zwracał uwagę, że należy zastanowić
się, czy kiedy politycy UE mówią o dekarbonizacji, to chodzi im o redukcję emisji, czy
o zabicie węgla. Podobne pytania zadawał
w Luksemburgu.

Ciekawa liczba

48 proc.
O TYLE WZROSŁA

emisja dwutlenku węgla w Hiszpanii od 1988
roku. W tym samym czasie Polska zmniejszyła
emisję tego gazu o 32 procent. Dane są porównywalne, ponieważ obejmują czas obowiązywania protokołu z Kioto, który zobowiązuje
wszystkie kraje do redukcji emisji dwutlenku
węgla i ochrony klimatu. Jednak to Polska jest
oskarżana przez najbardziej wpływowych polityków Unii Europejskiej o torpedowanie wysiłków służących redukcji dwutlenku węgla. Okazuje się, że najbardziej wpływowi są najbardziej
niekompetentni.

Minister środowiska Marcin Korolec
w przesłanym PAP komunikacie stwierdził,
że w pełni zgadza się z decyzją wicepremiera Pawlaka. Europa nie może sama zadbać
o klimat na świecie i nie może jednostronnie
podwyższać kosztów funkcjonowania swoich gospodarek, podczas gdy reszta świata

Elektrownia w Bełchatowie jest uznawana przez europejskich ekologów za największego truciciela
UE. Ekolodzy nie informują, jak bardzo trują niemieckie elektrownie, w których spala się prawie cztery
razy więcej węgla brunatnego niż w Polsce
tylko patrzy i wstrzymuje się od działań
emitując coraz więcej CO.
Weto zgłoszone przez wicepremiera Pawlaka i stanowisko ministra Korolca

oznacza, że nasi politycy zauważyli, jak
niebezpieczna może być europejska moda
na eliminowanie węgla z polskiej gospodarki.
ST
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Śląsk rozszerza
współpracę z Chinami
Wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego w Chinach pod koniec 2011 roku,
wizyta premiera Chin Wen Jiabao w Polsce w kwietniu tego roku i wyjazd delegacji śląskiej z marszałkiem Adamem Matusiewiczem na czele do prowincji Liaoning
to wydarzenia, które sprzyjają rozwojowi
kontaktów gospodarczych.

BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PROWINCJI LIAONING

Porozumienie o współpracy i rozwoju
przyjaznych stosunków pomiędzy województwem śląskim a Rządem Ludowym Prowincji
Liaoning jest zwieńczeniem rozmów, które

rozpoczęły się podczas EXPO w Szanghaju.
Zgodnie z wolą obu stron współpraca będzie
realizowana w obszarze gospodarki poprzez
realizację wspólnych przedsięwzięć stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania w sektorach przemysłu i górnictwa, nauki
i techniki, transportu, ochrony środowiska,
budownictwa, a także współpracę małych
i średnich przedsiębiorstw oraz inicjowanie
i wspieranie różnorodnych kontaktów, wymianę specjalistów, szkolenia, udział w targach
branżowych, wystawach, misjach gospodarczych oraz przedsięwzięciach promocyjnych.

Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy województwem śląskim
a Rządem Ludowym Prowincji Liaoning jest zwieńczeniem rozmów, które rozpoczęły się podczas EXPO
w Szanghaju

W dziedzinie kultury i sztuki współpraca dotyczyć będzie wspierania i rozwijania kontaktów pomiędzy instytucjami
kultury działającymi na terenie województwa śląskiego i prowincji Liaoning, organizowania przedsięwzięć kulturalnych,
w szczególności wystaw, koncertów, prezentacji osiągnięć w obszarze kultury,
jak i wzajemnej promocji województwa
śląskiego i prowincji Liaoning poprzez
turystykę oraz prezentację dokonań
w dziedzinie gospodarki i kultury. Strony
zadeklarowały również otwartość na rozszerzenie pól współpracy.
Marszałek Matusiewicz zaprosił
gubernatora prowincji Liaoning Chen
Zhenggao do złożenia wizyty w województwie śląskim. Jak zaznaczył, dobrą
okazją ku temu jest przyszłoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. – Wierzę, że umowa, którą dziś podpisaliśmy,
przyniesie realne korzyści. Utwierdzają
mnie w tym towarzyszący mi tu przedsiębiorcy i przedstawiciele wyższych uczelni
z naszego regionu, a także żywe zainteresowanie chińskich partnerów – dodał
Adam Matusiewicz.
Dla strony chińskiej istotna jest tak
zwana oprawa kontaktów gospodarczych.
Jeżeli patronują im przedstawiciele władz,
w oczach partnerów chińskich stajemy
się wiarygodni. Działa w tym przypadku
mechanizm, który można streścić jednym

zdaniem: „Skoro władza uznaje, że ci biznesmeni są godni zaufania i można się z nimi
publicznie pokazać, oznacza to, że władza
wystawia tym przedsiębiorcom certyfikat
rzetelności”. Dlatego w kontaktach z Chinami tak istotne jest wsparcie polityczne.
– Nie ma ono nic wspólnego z jakimkolwiek
marketingiem w rozumieniu europejskim.
Jest natomiast sygnałem, że władza przywiązuje szczególne znaczenie do tego rodzaju przedsięwzięć, że jej na nich zależy
i że gwarantuje własnym autorytetem, iż
przedstawiane oferty nie są pustosłowiem.
Nawet jeżeli w naszym odczuciu jest to nazbyt archaiczny sposób myślenia, nie mamy
wyjścia – musimy dostosować się do tych
obyczajów, jeżeli chcemy być poważnymi
partnerami gospodarczymi dla Chin – mówi
prezes Bik.
Wizyta w prowincji Liaoning była
okazją do nawiązania nowych kontaktów.
Tamtejsze kopalnie wydobywają rocznie
około  milionów ton węgla kamiennego.
To o  procent więcej niż wszystkie polskie
kopalnie.
Podpisanie umowy o współpracy poprzedziło seminarium i warsztaty gospodarcze z udziałem przedstawicieli  chińskich
firm i przedsiębiorców z województwa śląskiego oraz reprezentantów wyższych uczelni regionu. Wziął w nim także udział ambasador RP w Chinach Tadeusz Chomicki.
ST

K Z B,  FASING SA

Politycy pomagają budować markę polskich firm
natomiast w czołówce najbardziej uprzemysłowionych prowincji Chin z dużymi zasobami bogactw naturalnych. Wydobywa się
tam m.in.: węgiel kamienny, łupki bitumiczne, rudy żelaza, miedzi, molibdenu, cynku
i ołowiu. W Liaoning jest dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych,
przemysł maszynowy, środków transportu,
elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy,
włókienniczy i drzewny. Dla śląskich firm
kontakty z taką prowincją to perspektywa
owocnej współpracy. Dla nas najistotniejsze
jest tamtejsze górnictwo węgla kamiennego.
W Chinach tylko dwie polskie firmy
okołogórnicze – FASING i KOPEX – mają
spółki joint venture. Fasingowska spółka
Shandong Liangda Fasing Round Link Chains Co., Ltd przygotowuje się do wejścia
na giełdę w Chinach. Po około  latach doświadczeń uważam, że warto być na rynku
chińskim, chociaż nasze początki nie były
obiecujące. Płaciliśmy frycowe za nieznajomość realiów prowadzenia interesów
w Chinach. Jednak cierpliwość się opłaciła.
Na tyle okrzepliśmy, że chcemy tę spółkę
wprowadzić na chińską giełdę. To bardzo
skomplikowane przedsięwzięcie. Musimy
dokładnie poznać system prawny rządzący

chińskim rynkiem kapitałowym i przebić się
przez kolejkę około  firm czekających
na debiut giełdowy. Wierzę jednak w sukces
naszych działań. Naszym atutem jest fakt,
że produkujemy doskonałe łańcuchy, których chińskie górnictwo będzie potrzebować
coraz więcej. Sądzę, że realnym terminem

debiutu naszej spółki Shandong Liangda
Fasing Round Link Chains Co., Ltd jest koniec roku  albo początek roku .
Jestem przekonany, że duże znaczenie dla
powodzenia tej operacji będzie miało podniesienie w przeciągu minionych  miesięcy
relacji polsko-chińskich na wyższy poziom.
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PROWINCJI LIAONING

Bardzo dobrze, że politycy wspierają
polskie firmy, które chcą działać na rynku
chińskim. Miałem zaszczyt uczestniczyć
w delegacji biznesowej towarzyszącej prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu i w delegacji towarzyszącej marszałkowi
Adamowi Matusiewiczowi. Brałem również
udział w spotkaniu biznesowym z okazji
wizyty premiera Chin w Polsce. Mogłoby się
wydawać, że takie wizyty to tylko kurtuazja,
ale jest inaczej. Kiedy rozmawiałem z partnerami chińskimi w czasie wizyty premiera
Wen Jiabao w Polsce, wielu z nich pamiętało,
że rozmawialiśmy także przy okazji wizyty
prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Doskonale zapamiętali nazwę FASING.
Wiedzieli, co produkujemy, z kim utrzymujemy kontakty handlowe. Nie musiałem
w szczególny sposób przedstawiać firmy.
Bardzo dobrze, że równolegle rozwijamy
kontakty na szczeblu głów państw i rządów
oraz na szczeblu lokalnym. Proszę pamiętać,
że lokalność w realiach chińskich oznacza
kontakty z prowincjami często kilkakrotnie
większymi, średnio o wielkości państwa europejskiego. Na przykład prowincja Liaoning
liczy około  milionów mieszkańców i należy do grupy małych prowincji. Znajduje się

Zdzisław Bik (pierwszy z lewej): Wizyta w prowincji Liaoning była okazją do nawiązania nowych
kontaktów. Tamtejsze kopalnie wydobywają rocznie około 100 milionów ton węgla kamiennego.
To o 50 procent więcej niż wszystkie polskie kopalnie
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Z AWODY RATOWNIKÓW O P UCHAR P REZESA
K OMPANII W ĘGLOWEJ . Stadion KS Górnik w Rybniku-

-Boguszowicach był  czerwca areną zaciętych zmagań
 zespołów ratowniczych w VI zawodach o Puchar Prezesa
Kompanii Węglowej. Tego pogodnego dnia nie zabrakło
sportowych emocji, ale i chwil zadumy nad niebezpieczną
pracą ratowników. Zawody składały się z dwóch równolegle
rozgrywanych konkurencji – toru przeszkód oraz konkursu
z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej. Tor stawiał
przed zawodnikami osiem zróżnicowanych zadań, które trzeba
było wykonać w jak najkrótszym czasie.
JĘDRZEJ SZWEDA

W

pierwszej kolejności
cała drużyna musiała
w pełnym ekwipunku
przejść przez przełaz.
Następnie należało wymienić legary znajdujące się pod obciążoną
platformą i przeczołgać się przez mający
zaledwie  cm wysokości tunel. Po wymianie butli w aparacie tlenowym zawodnicy
musieli skręcić rurociąg, opatrzyć manekina i założyć mu maskę gazową. Później
drużyna musiała przeciąć nożycami siatkę,
by na sam koniec przenieść manekina na noszach przez przełaz i dobiec z nim do mety.
Choć zawodnicy czuli presję czasu, sędziowie skrupulatnie zwracali uwagę na wszelkie
niedociągnięcia, doliczając niektórym drużynom karne sekundy. Ostatecznie najlepszy
czas w konkurencji sprawnościowej uzyskał
zastęp ratowniczy z KWK Ziemowit – 
minuty i  sekund.
Rywalizacja w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej polegała na wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
połączonej z defibrylacją zewnętrzną przy
użyciu półautomatycznego defibrylatora.
W tej konkurencji za prawidłowo wykonane
czynności można było otrzymać punkty,
zaś za błędy sędziowie karali ich odejmowaniem. Najlepszy wynik osiągnął zespół
z KWK Halemba-Wirek, zdobywając aż 
punktów. W tegorocznych zawodach tytułu
mistrzowskiego w pierwszej konkurencji
bronił zespół gospodarzy z KWK Jankowice, który przez długi czas utrzymywał prowadzenie, jednak mimo gorącego dopingu
musiał ostatecznie zadowolić się trzecim
miejscem na podium w obydwu kategoriach.
Głośno dopingując poszczególne zastępy,
zmagania drużyn ratowniczych obserwowali
widzowie zgromadzeni na trybunach stadionu KS Górnik. Byli tam obecni członkowie
rodzin zawodników, ich koledzy z pracy,
a także okoliczni mieszkańcy. Za oprawę

zawodów odpowiedzialna była orkiestra dęta
z kopalni gospodarzy oraz tancerki, zaś całość imprezy okraszona była profesjonalnym
komentarzem sportowym. Gdy zmagania
dobiegły końca, zawodnicy udali się na krótką
przerwę do namiotów, gdzie mogli odpocząć. Stamtąd – prowadzeni przez orkiestrę
i tancerki – przemaszerowali w pochodzie
na uroczystą galę rozdania nagród. Zwycięskie zespoły otrzymały puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe w postaci tabletów.
Zespół ratowniczy KWK Jankowice nie
obronił w tym roku tytułu mistrzowskiego.
Czy ten wyczyn uda się chłopakom z KWK
Ziemowit, okaże się już za rok i oby wiązały
się z tym równie silne i pozytywne sportowe
emocje.

MIROSŁAW PAKURA, PRZEWODNICZĄCY
ZZRG W POLSCE PRZY KWK JANKOWICE:
Ratownictwo górnicze
w Polsce jest na bardzo
wysokim poziomie, biorąc pod uwagę zarówno
standardy europejskie,
jak i światowe. Poszczególne zespoły dają tego
doskonały dowód, rywalizując w tych zawodach i osiągając bardzo dobre wyniki.
Wszystko to wiąże się z silnymi sportowymi
emocjami, trochę podobnymi do tych, które
towarzyszą Euro – jesteśmy bardzo zadowoleni, że już po raz drugi mogliśmy być
organizatorami tych zawodów. Mają one
charakter honorowy i tak naprawdę są przede wszystkim okazją do tego, by zacieśnić
więzi pomiędzy zespołami ratowniczymi
z poszczególnych kopalń – wszyscy jesteśmy bardziej kolegami niż konkurentami.
Mimo wszystko staraliśmy się dzielnie bronić mistrzowskiego tytułu, ale niestety się
nie udało. Gratulujemy jednak zwycięzcom
i obiecujemy, że w przyszłym roku będziemy
się starać o to, aby tytuł do nas wrócił.


Najgorszy czas na torze przeszkód – 6 minut i 33 sekundy – miał zespół z KWK Brzeszcze. Jak się
jednak okazało, drużyna ta przyjechała na zawody niemal bezpośrednio z wyczerpującej nocnej akcji
ratowniczej, w związku z tym została uhonorowana specjalnym wyróżnieniem za udział w rywalizacji

z dzie

Ratownictwo górnicze w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę zarówno standardy europejskie

Zmaganiom ratowników towarzyszą silne sportowe emocje
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Zawodnicy musieli wykonać osiem
zróżnicowanych zadań w jak najkrótszym czasie

R  K W, 
K S R G
KWK Z

Zwycięstwo motywuje
ratowników

NOWY GÓRNIK

X NOWY GÓRNIK: Zostaliście zwycięzcami dzisiejszych zawodów w konkurencji
sprawnościowej. Jakie miejsca zajmowaliście w ubiegłych latach?
KAROL WAGSTYL:
W naszych pierwszych
zawodach zajęliśmy
ostatnie miejsce. Potem
z roku na rok było coraz
lepiej. W zeszłym roku
niemal witaliśmy się
z gąską, by ostatecznie
zająć czwartą pozycję.
W tym roku jechaliśmy na zawody, mając
ciche nadzieje na zwycięstwo – no i się
udało. Tak naprawdę w tych zawodach
ogromne znaczenie ma jednak szczęście.
Jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, to się
wygrywa, a jeśli zdarzy się jakieś potknięcie,
trzeba się pożegnać z podium.

e, jak i światowe

Zawody składały się z dwóch równolegle rozgrywanych konkurencji – toru przeszkód oraz konkursu
z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej

X Czy przygotowywaliście się do tych
zawodów?
– Nie podeszliśmy do tego z marszu
– za nami jest miesiąc pracy. Trzeba było
zbudować sobie taki tor i przypomnieć
niektóre czynności. Oczywiście można ten

Zwycięska drużyna z KWK Ziemowit

tor pokonać bez przygotowania, ale będzie
to trwało dwa razy dłużej. Nie bez powodu
zawody ratownicze kojarzą się współcześnie raczej ze sportem, ale nie ma w tym nic
złego – w końcu dopinguje to pozostałych
ratowników do pracy nad sobą, a w dodatku
zachęca młodych ludzi do podjęcia decyzji
o zostaniu ratownikiem.
X Wysokie wyniki w zawodach przekładają się na bardziej efektywną pracę?
– Jak najbardziej. Człowiek jest
po pierwsze pewniejszy siebie – takie
zwycięstwo zwiększa wiarę we własne
siły i zwyczajnie motywuje. Natomiast
co do umiejętności – tutaj cudów nie ma.
To wszystko są podstawowe czynności, które
każdy ratownik musi mieć opanowane również na co dzień, bo przydają się podczas
każdej akcji. Kiedy patrzę z boku na moich
chłopaków, widzę jednak, jakie rzeczy można by zrobić jeszcze lepiej.
X Zatem można liczyć na to, że za rok
osiągniecie jeszcze lepszy czas?
– Mam taką nadzieję.
Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA
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Spotkanie członków ZZG w Polsce KWK Jankowice

2 czerwca w ośrodku wypoczynkowym Baron w Woszczycach pod Orzeszem związkowcy z KWK Jankowice spotkali się na wiosennym pikniku.

Okolice niewielkiego, otoczonego przez
lasy jeziora położonego z dala od miejskich
zabudowań i hałaśliwych dróg – właśnie
na taką ustronną lokalizację zdecydowali
się organizatorzy związkowego festynu. Już
wczesnym rankiem do tego malowniczego
miejsca zjechali wszyscy uczestnicy imprezy, by bawić się tam aż do późnej nocy.
Na miejscu od samego początku czekała
na nich prawdziwa moc atrakcji. Nie tylko
dzieci, ale i dorośli mieli możliwość wzięcia
udziału w zawodach siatkówki plażowej –
o nagrody zawalczyć można było w kilku
kategoriach wiekowych. I choć po pewnym
czasie zawody dobiegły końca, to na boisku
do późnego wieczora odbywały się mecze,
a w drużynach ramię w ramię grali rodzice
z dziećmi.

JĘDRZEJ SZWEDA

Świetna zabawa
w Woszczycach
kuchni na danie lub napój z grillowego
menu – dominowały więc szaszłyki i piwo.
Siedząca przy jednym z weselszych stołów
Agnieszka Sowa powiedziała: – Festyn jest
naprawdę świetny. Dzieciaki zjeżdżają z tej
dmuchanej zjeżdżalni, a my tu sobie słuchamy naszej kopalnianej orkiestry i dobrze
się bawimy. Wprawdzie jeśli chodzi o takie
imprezy, to jesteśmy dopiero początkujący,
ale wrażenia są świetne. Mam ogromną nadzieję, że będą kolejne pikniki.

Z ABAWA DO NOCY
Między stołami, sceną i placem zabaw
przez całą imprezę krążyła pani Grażyna
Marek, członek prezydium związku i kie-

D MUCHANY PLAC ZABAW
Siatkówka nie była oczywiście jedyną
atrakcją, jaką przygotowano dla dzieci.
Te miały możliwość pozjeżdżać z ogromnej, dmuchanej zjeżdżalni, a także skakać
na dwóch trampolinach. Na placu zabaw,
przygotowanym specjalnie na tę okazję, nieustannie coś się działo – odbywały się liczne
konkursy i zabawy, jak np. rzuty lotkami. –
Rozdaliśmy wszystkim nagrody, zatem żadne
dziecko nie odeszło z pustymi rękami – mówił Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZGwP
KWK Jankowice. – Poza tym są oczywiście
słodycze, tak więc dzieci są szczęśliwe –
dodał ze śmiechem.
Podczas gdy dzieci bawiły się na placu
zabaw, dorośli zajmowali miejsca w pobliżu
sceny, wokół której stały dziesiątki długich,

Agnieszka Sowa: Festyn jest naprawdę świetny
drewnianych stołów uginających się pod
ciężarem jedzenia i trunków. Każdy uczestnik imprezy otrzymał plik karteczek, które
w dowolnej chwili mógł wymienić w polowej

Konferansjerką, a także prowadzeniem licznych zabaw na scenie zajmował się Piotr Scholz z Radia
Vanessa, który współpracuje z ZZG KWK Jankowice już od wielu lat

Grażyna Marek: Okolica, jaką udało nam się
wybrać, jest piękna, a teren ogromny
rowniczka biura, organizatorka wczasów
i wycieczek, która doglądała, czy nikomu
niczego nie brakuje, oraz dbała o ogólny
porządek. Z uśmiechem powiedziała nam:
– Okolica, jaką udało nam się wybrać, jest
naprawdę piękna, a teren jest ogromny. Cieszę się także, że dopisała pogoda, bo rano
zanosiło się na deszcz. Na szczęście świeci
słoneczko, więc dzieci mogą się bawić, wszyscy są najedzeni i zadowoleni – po prostu
jest super.
Mimo że po południu niebo zdążyło się przejaśnić, nadal odczuwalny był
chłodny wiatr, nie przeszkodziło to jednak uczestnikom bawić się w najlepsze.
Na scenie odbył się m.in. konkurs taneczny, teoretycznie przeznaczony dla dzieci.
Rychło okazało się jednak, że i starszych
ciągnie na parkiet, który – mimo wczesnej
pory – bardzo szybko zapełnił się tańczącymi parami. Za oprawę muzyczną pikniku
odpowiedzialna była przez większą część
dnia orkiestra dęta KWK Jankowice oraz
popularny Big Band. O godzinie  pałeczkę przejął Piotr Szefler z zespołem,
zaś późnym wieczorem nastąpiła ogólna
biesiada i scena zamieniła się w prawdziwą
dyskotekę.

Podczas gdy dzieci bawiły się na placu zabaw, dorośli zajmowali miejsca w pobliżu sceny

T AKICH IMPREZ POTRZEBA
Konferansjerką, a także prowadzeniem
licznych zabaw na scenie zajmował się Piotr
Scholz, który współpracuje z ZZGwP KWK
Jankowice już od wielu lat. Prowadzący
w Radiu Vanessa heimatowe audycje, które
mają swoich miłośników na całym świecie,
powiedział nam: – Proszę spojrzeć – dopiero połowa imprezy, a wszyscy już tańczą,
po prostu nie mogą usiedzieć na miejscu.
O to tu właśnie chodzi – ludziom takich
imprez potrzeba.
JERZY SAWCZUK, PRZEWODNICZĄCY
ZZGWP KWK JANKOWICE: Dawniej organizowaliśmy kilka mniejszych imprez w bardziej kameralnym gronie, w końcu jednak
zdecydowaliśmy się na formę większych
festynów. Kiedyś nawet zorganizowaliśmy

piknik w Brennej i musieliśmy się tam zabrać w dziesięć autobusów – inaczej nie
dałoby rady. Później
na kilka lat nastąpiła
długa przerwa w tych
naszych imprezach,
w zasadzie niczym
konkretnym niepodyktowana. Dzisiejszy
festyn jest więc próbą odtworzenia tych
wielkich festynów, jak za starych lat. To trochę Dzień Dziecka, trochę majówka, ale
przede wszystkim chodzi o to, żeby spotkać
się wspólnie z rodzinami, z dziećmi. Żeby
można się było zabawić, wytańczyć, najeść
i lepiej poznać.
JĘDRZEJ SZWEDA

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 -3 0 C Z E R W C A 2 012

A K T U A L N O Ś C I

9

I 

Układ napędowy Yarisa Hybrid 100 tworzy półtoralitrowy silnik benzynowy o mocy 74 KM i silnik
elektryczny dysponujący mocą 61 KM – w sumie moc hybrydowego napędu wynosi 100 KM.

W Polsce ceny hybrydowych Yarisów zaczynają się od 65 100 złotych

W sumie Toyota wylicza oszczędności nawet
na kilkanaście tysięcy złotych.
Konstruktorzy Yarisa postanowili natomiast nie tracić na rzecz napędu miejsca
w samochodzie – bak i baterię akumulatorów udało się w całości zmieścić pod tylną
kanapą. Hybrydowy Yaris oprócz pięciu
pasażerów mieści więc bagażnik o pojemności  l – takiej samej jak w przypadku
tradycyjnych, spalinowych wersji.
Wraz z nowym napędem Yaris otrzymał nieco nowych elementów wyposażenia
i zmian stylistycznych. Pracę systemu hybrydowego napędu i szczegółowe wykresy
spalania można zobaczyć na kartach dodanych do systemu Toyota Touch, który jest
dostępny od drugiego poziomu wyposażenia, i na wyświetlaczu w tablicy rozdzielczej.
We wnętrzu mamy ponadto kilka nowych
akcentów w niebieskim kolorze, który w stylistycznym języku Toyoty oznacza hybrydowy napęd – niebieskie są np. nici, którymi
obszyte są kierownica i drążek zmiany biegów, niebieskie są także podświetlenie elementów wnętrza i gałka zmiany przełożeń
automatycznej skrzyni biegów oraz znaczki

Toyoty na masce i klapie bagażnika, co jest
znakiem rozpoznawczym hybryd tej marki.
Najbardziej widoczny wyróżniki stanowią
jednak nowa atrapa chłodnicy i zderzak
z dużym wlotem powietrza. Nowościami
są także wzory szesnastocalowych felg oraz
diodowe światła przednie i tylne.
W Polsce ceny hybrydowych Yarisów
zaczynają się od   złotych. Podczas
weekendu otwartych drzwi, kiedy samochód
wprowadzono do salonów polskich dealerów, sprzedano  egzemplarzy. W sumie
w tym roku planowana jest sprzedaż 
aut, ale w przyszłym roku ma ich już być
około , a tym samym sprzedaż aut hybrydowych w naszym kraju ma wzrosnąć
do tysiąca sztuk rocznie. Trudno to nazwać
rynkowym sukcesem. W wielu krajach
sprzedaż tego typu aut stymulują dopłaty
i ulgi podatkowe, w Polsce nie ma na to jednak co liczyć. Pewnie dlatego nasz udział w 
milionach hybryd sprzedanych dotąd przez
Toyotę na całym świecie jest raczej znikomy.
Można jednak uznać, że hybrydy przestają
być w Polsce tylko ciekawostką.
PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK

MATERIAŁY PRASOWE

Układ napędowy Yarisa Hybrid 
tworzy półtoralitrowy silnik benzynowy
o mocy  KM i silnik elektryczny dysponujący mocą  KM – w sumie moc
hybrydowego napędu wynosi  KM.
Pod względem dynamiki nie jest to szczególne osiągnięcie – maksymalna prędkość samochodu to „zaledwie”  km/h,
a przyspieszenie do  km/h wynosi ,
sekundy. Hybrydy nie są jednak tworzone dla prędkości, z wyjątkiem tych, które
biorą udział w wyścigach. Podstawowa ich
wartość to bowiem oszczędność i to przede wszystkim w ruchu miejskim. Dlatego podczas gdy większość samochodów
ma mniejsze spalanie na trasie niż w terenie
zabudowanym, hybrydowy Yaris odwrotnie – na trasie pali średnio , l/ km,
a w mieście , l. Tak przynajmniej mówią
fabryczne dane techniczne. Podczas jazd
testowych nie udało nam się zbytnio zbliżyć do tych wyników. Jeździliśmy głównie

poza miastem, schodząc ze spalaniem
do  l/ km przy włączonym trybie Eco.
Kiedy go wyłączyliśmy, spalanie wzrosło
do , l/ km. Zaletą Yarisa jest jednak
to, że włączenie Eco nie odbiera mu wyraźnie dynamiki. Co prawda, silnik nieco wolniej reaguje na wciśnięcie gazu, ale część
oszczędności wynika z optymalizacji pracy
systemu klimatyzacji. Dwustrefowa, automatyczna klimatyzacja to jeden z elementów standardowego wyposażenia Yarisa
Hybrid  obok systemu stabilizacyjnego
VSC i siedmiu poduszek powietrznych.
Według Toyoty oszczędności to jednak
nie tylko kwestia niższego spalania, ale także
niższych kosztów utrzymania samochodu.
W hybrydowym układzie napędowym zabrakło kilku elementów tradycyjnych silników spalinowych, które lubią się psuć. Nie
ma np. tradycyjnego alternatora, rozrusznika czy paska rozrządu. Skoro w hybrydzie
ich nie ma, to nie stracimy pieniędzy na ich
ewentualne naprawy. Dodatkowo w tym samochodzie mniej zużywają się klocki hamulcowe, bo hamowanie to w  proc. wynik
odzyskiwania energii przez silnik elektryczny.

Konstruktorzy Yarisa postanowili natomiast nie tracić na rzecz napędu miejsca w samochodzie – bak
i baterię akumulatorów udało się w całości zmieścić pod tylną kanapą

MATERIAŁY PRASOWE

Na polski rynek wchodzi właśnie kolejny
samochód z hybrydowym napędem. Tym
razem dostał go mały, miejski Yaris.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Yaris na dwa silniki

We wnętrzu mamy ponadto kilka nowych akcentów w niebieskim kolorze
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Weekend
Pisanie o życiu Marii do momentu, kiedy ją poznajemy, nie byłoby zbyt interesujące.
Ograniczało się ono bowiem właściwie do jednego słowa: rodzina. Marię wychowano
w bardzo bogobojnym, wielopokoleniowym domu, w którym na pierwszym miejscu stawiano konserwatywne wartości. I zgodnie z nimi – bo w zasadzie innych nie znała – Maria
postępowała przez większość dorosłego życia. Bardzo wcześnie wyszła za mąż za kolegę
ze szkoły i zza płotu. Nie podjęła studiów, za to szybko urodziła pierwsze dziecko, a potem
drugie i trzecie. Dbała o to, by za lodówką nie zbierał się brud starszy niż tygodniowy, pod
łóżkami nie było kotów z kurzu, a kosze na pranie były zawsze puste. Jej kuchnia lśniła
czystością, nawet jeśli kończyła właśnie robić czterodaniowy obiad. Mąż Marii nosił zawsze wyprasowane białe koszule i codziennie inny krawat. Miał ich zresztą sporo, bo był
to prezent, który żona dawała mu właściwie na wszystkie okazje. Maria zawsze uważała,
że ma szczęście. Koleżanki rozwodziły się, w sądzie darły koty z niedawnymi „miłościami
swojego życia” o domy, dzieci, psy i domki letniskowe. Potem te same koleżanki znajdowały
sobie kochanków, a później kolejnych mężów, często także po przejściach, i podobne historie
znowu się powtarzały. Gdy Maria wysłuchiwała tych wszystkich perypetii,
czuła się mimo wszystko „lepsza” – w końcu jej one nie dotyczyły.
Może jej małżeństwo nie było bez wad – raz czy dwa złapała męża
na kłamstwie, wiedziała także, że przez jakiś czas ją zdradzał,
sypiając ze swoją asystentką. Uznała wtedy, że być może powinien się wyszumieć, bo nie miał na to czasu za młodu, i nie
zrobiła o to nawet awantury, a jedynie stanowczo wyraziła
swoje zdanie. Kilka dni ciszy zakończonej kwiatami od męża
i wyjściem do teatru załatwiło, jej zdaniem, sprawę.
Ale to właściwie tylko tło tej historii. Naprawdę zaczyna się ona w momencie, gdy Maria postanowiła zaszaleć i na swoje pięćdziesiąte urodziny wyjechała na calutki
weekend ze swoją koleżanką (oblewającą wtedy właśnie trzeci
rozwód) do Paryża. Miało być pięknie i jesiennie – kasztany
z placu Pigalle, czerwone wino i słynna Wieża Eiffla – skończyło
się jednak dwudniowymi burzami w stolicy Francji, hotelem
z karaluchami i zatruciem pokarmowym po sałatce z nieświeżymi kalmarami. Gdy Maria wróciła do domu spragniona jak
nigdy swojej nieskazitelnie czystej i pachnącej pościeli, zastała
istną Sodomę i Gomorę. Pies Ciapek gonił kotkę Misię po domu,
choć nigdy wcześniej im się to nie zdarzało. W kuchni piętrzyły
się brudne naczynia, łazienka wyglądała tak, jakby od tygodni (a nie
dwóch dni) nie była sprzątana. Maria popatrzyła na to ze swoistą satysfakcją – no tak, bez niej cały dom się wali. Tym bardziej że w domu
nie było jeszcze nikogo, choć zbliżała się pora kolacji. Od razu zakasała
rękawy i wzięła się za ogarnianie kolejno kuchni, łazienki, aż wreszcie dotarła
do sypialni. Otwarła szafę i oniemiała. Po prawej, należącej do niej, stronie wszystko
wyglądało dokładnie tak, jak to zostawiła tuż przed wyjazdem. Z drugiej strony, należącej do jej męża, nie było nic. Ani koszul, które codziennie prasowała, ani pokaźnej
kolekcji krawatów – nic. W swej naiwności Maria przez chwilę myślała, że może mąż
chciał jej zrobić niespodziankę i właśnie sprząta swoją część (przez ponad trzydzieści lat
małżeństwa nie zdarzyło się to ani razu) albo może postanowił przenieść swoje rzeczy
do biblioteczki, bo zauważył, że brakuje miejsca... Wiedziała jednak, że te tłumaczenia
się bzdurne, ale tylko one napływały jej do głowy, wypychając zarazem smutną prawdę.
A przynajmniej jej część.
Niedługo po tym w domu pojawił się syn Marii. Wówczas po raz pierwszy pomyślała, że wkładając całą siebie w życie rodziny, wychowała samolubnego, emocjonalnie
kalekiego darmozjada. Właściwie nie – pomyślała o tym dopiero po tym, jak ochłonęła, a ochłonęła kilka godzin później. Gdy syn Marii pojawił się w domu ze wstrętnym
uśmieszkiem, rzucił jej w twarz, że ojciec zrobił to, co powinien był zrobić już dawno
temu – odszedł. I w taki uroczy sposób życie Marii gruchnęło i powalił je jeszcze jej
ukochany syneczek. W uszach jej piszczało i nie docierała do niej reszta słów, które
informowały ją o tym, że mąż już od dawna prowadzi podwójne życie i musiała być
kretynką, że tego nie dostrzegała.
Kolejne tygodnie mijały jak bosy przemarsz po rozżarzonych węglach. Błyskawiczny
rozwód, informacja o ciąży dwadzieścia lat młodszej kochanki męża, brak pomocy znikąd i drwiące uśmieszki koleżanek po kilku rozwodach. Wtedy też zaczęła rosnąć góra
brudnych naczyń, a pranie przestało samo znikać z kosza na brudy. Maria urządziła strajk
– w wieku pięćdziesięciu lat zaczęła zmieniać swoje życie. Doszła do wniosku, że ma tylko jedno i dostatecznie dużo czasu już zmarnowała, żeby marnować je dalej na praniu.
Z nieumytymi włosami i w szlafroku jadła lody o  przed telewizorem, gdy okazało się,
że zamiast programu, na który czekała, jest film o popularnej podróżniczce. Kobieta była
właśnie na pokazie toreadorów. Samo zabijanie byków odrzucało Marię, ale pomyślała,
że tak niewiele w życiu widziała.
Dwa dni później zamieniła kanapę na niewygodny fotel w samolocie do Tajlandii.
Stwierdziła, że ma gdzieś półśrodki i życie, w którym największym szaleństwem był wypad
na weekend do Paryża, który – swoją drogą – zmienił w jej życiu wszystko. Spakowała dosłownie kilka rzeczy, poinstruowała dzieci w najprostszych sprawach, które i tak powinny
opanować wiele lat wcześniej, i wyjechała.
Maria tułała się w ten sposób przez kolejne dwa lata. Nie zawsze było łatwo i przyjemnie,
ale ani przez chwilę nie żałowała. Nie spotkała kolejnej „miłości życia”, za to poznała wiele
życzliwych osób. Każda z nich stała się dla niej dobrym usprawiedliwieniem, dla którego
warto było odłożyć równo uporządkowane życie na dalszy plan.


N   

KOKO, KOKO… Spoko
Trwa futbolowy festiwal na polskich i ukraińskich stadionach, którym interesują się
sympatycy sportu w całej Europie. Po pierwszych meczach Polska ma dużego plusa –
nasze stadiony prezentują się bardzo dobrze. Także organizacja spotkań jest przyzwoita.
Zagranicznym kibicom zapewniono godne warunki pobytowe. Jak na razie nie było także
większych incydentów, których obawiali się organizatorzy w miastach, gdzie rozgrywane
są mecze. Co prawda, we Wrocławiu po meczu Rosji i Czech doszło do bójki kibiców
rosyjskich z polskimi strażnikami (stewardami). Nikt dokładnie nie wie, o co chodziło.
Policja namierzyła już kilku krewkich kibiców rosyjskich. Rosjanie mówią jednak, że scysję sprowokowali polscy stewardzi. W takich przypadkach prawda leży zwykle pośrodku.
W każdym razie przedstawiciele służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo
mówią, że jak dotąd nie ma zagrożenia, wszystko przebiega sprawnie, a sytuacja jest pod
kontrolą. Należy się z tego tylko cieszyć.
Niepodobna się natomiast cieszyć z atmosfery, jaką tworzy się wokół rosyjskich kibiców.
Czytając informacje w gazetach czy słuchając niektórych komentarzy telewizyjnych, można
odnieść wrażenie, że z góry zakłada się, że za ewentualne burdy będą odpowiedzialni rosyjscy kibice. No i jeszcze ta cała „kampania” przed meczem z drużyną rosyjską. Nie będę
cytował różnych określeń na temat tego spotkania. Powiem tylko, że upolitycznianie
futbolowej konfrontacji jest wielką głupotą.
Nas, Polaków, najbardziej absorbował mecz otwarcia EURO , który
rozegraliśmy z reprezentacją Grecji. W piątkowe popołudnie niemal w błyskawicznym tempie opustoszały ulice. Wszyscy pędzili do domów, by zasiąść
przed telewizorami, względnie udawali się do tzw. stref kibica. Wszyscy
pragnęli zwycięstwa nad Grekami – i to marzenie było realne. Po pierwszych  minutach prawie nikt nie przypuszczał, że polska drużyna
nie odniesie zwycięstwa. Natomiast po zakończeniu meczu wielu
kibiców odetchnęło z ulgą, że nasza reprezentacja uratowała jeden punkt. A przecież mogliśmy przegrać. Nieodpowiedzialna
interwencja bramkarza Szczęsnego dała Grekom rzut karny.
Na dodatek Szczęsny otrzymał czerwoną kartkę. Na szczęście
Przemysław Tytoń, nasz drugi bramkarz, uratował Polaków
od utraty bramki i… porażki.
Dlaczego polscy zawodnicy po dobrej grze w pierwszej
połowie w drugiej dreptali bez żadnej koncepcji po boisku?
Na pierwszy rzut oka było widać, że opadli z sił. W tym momencie na uwagę zasługuje postawa Franciszka Smudy. Za linią gestykulował rękami i coś tam pokrzykiwał. Nic jednak
rozsądnego nie potrafił doradzić zawodnikom. Aż się prosiło,
by na boisko wysłać dwóch, a nawet trzech świeżych zawodników
(np. Grosickiego, Mierzejewskiego czy Sobiecha), którzy mogli
przyśpieszyć nieco grę i zagrozić greckiemu bramkarzowi. Niestety,
Franciszek Smuda tego nie zrobił – zabrakło mu zmysłu taktycznego. No cóż.
Od chwili objęcia przez niego funkcji trenera kadry mówiłem, że nie jest to osoba,
która jest w stanie coś pozytywnego zdziałać z naszą reprezentacją. W meczu z Grecją
Smuda okazał się zaledwie przyuczonym rzemieślnikiem i to u niezbyt dobrego majstra.
W turniejowych meczach o mistrzostwo Europy czy mistrzostwo świata trzeba jednak
być dyplomowanym, dobrym rzemieślnikiem od doświadczonego majstra.
Dlatego zaskoczyły mnie negatywnie słowa Franciszka Smudy w wywiadzie telewizyjnym, który powiedział m.in.: „Znam zawodników i wiem, co robię. Wprowadzenie nowych
zawodników niewiele by zmieniło. Oni nie byli w stanie włączyć się skutecznie do gry”.
Skąd taka pewność siebie? Moim zdaniem Franciszek Smuda w meczu z Grecją oblał
z kretesem egzamin na selekcjonera narodowej kadry. W tym miejscu dodam, że trenerzy
innych reprezentacji korzystali z przysługującego im prawa i wymieniali zawodników.
Nawet trzech, jak stanowią obowiązujące przepisy – w kilku przypadkach z dobrym skutkiem. Na przykład w meczu pomiędzy Italią a Hiszpanią Di Natale, który wszedł na boisko
z ławki rezerwowych, już po trzech minutach gry zdobył bramkę, która dała Włochom
prowadzenie. No cóż, trzeba dobrze znać zawodników i ich możliwości oraz umiejętnie
„czytać grę”. Franciszek Smuda tej wiedzy i umiejętności chyba nie ma.
Remis może jednak trochę cieszyć. Nasza drużyna nie straciła bowiem jeszcze szans
na wyjście z grupy – o tym zadecydują dwa kolejne mecze. Pierwszy rozegramy z reprezentacją Rosji, która jest faworytem (pisząc ten felieton, nie znam jeszcze wyniku tej
konfrontacji). Ale faworyt też może przegrać. Przykładem jest zwycięstwo Danii nad
Holandią. Nie będę się rozpisywał o szansach polskiego zespołu, bo nasi Czytelnicy będą
znali rezultat tego spotkania. Nawet w przypadku porażki polski zespół nie straci jeszcze
szans na wyjście z grupy. Wszystko zależeć będzie od innych rezultatów w naszej grupie,
a przede wszystkim od pojedynku Polaków z Czechami.
Rywalizacja z każdym meczem nabiera rumieńców. Wyniki drugiej serii spotkań
na pewno nieco rozjaśnią kwestię awansu. Ostatecznie ćwierćfinalistów poznamy jednak
dopiero po trzeciej serii meczów grupowych. Dlatego nie chcę nic przewidywać po pierwszej serii spotkań – żadna solidna drużyna nigdy w pierwszym meczu nie demonstruje
wszystkich swoich walorów, a bywa, że nawet przegrywa swój pierwszy mecz, by następnie
triumfować w całym turnieju. Na przykład Holandia w mistrzostwach Europy w  r.
przegrała pierwszy grupowy mecz z zespołem ZSRR, ale już w finale ZSRR pokonała.
Na ostatnich mistrzostwach świata w Republice Południowej Afryki w  r. zespół
Hiszpanii przegrał pierwszy mecz w grupie ze Szwajcarią, ale ostatecznie wywalczył
mistrzowski tytuł.
Dlatego nie bawmy się w przewidywania. Warto natomiast śledzić piłkarskie zmagania,
bo jest na co popatrzeć. Wystarczy powiedzieć, że wszystkie dotychczasowe spotkania stały
na naprawdę wysokim poziomie. A przecież najciekawsze dopiero przed nami.
HENRYK MARZEC

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 -3 0 C Z E R W C A 2 012

R O Z M A I T O Ś C I

Krzyżówka panoramiczna nr 12

11

K 

To i owo
PRYWATNE TRANSFERY OD EMIGRACJI ZAROBKOWEJ MOGĄ SPRAWNIEJ ROZRUSZAĆ
GOSPODARKĘ NIŻ FUNDUSZE UNIJNE – WYNIKA Z RAPORTU, KTÓRY PRZYGOTOWALI
EKSPERCI Z CENTRUM IM. ADAMA SMITHA.

Choć w tym roku można oczekiwać spadku wartości nominalnej kwot przekazywanych przez emigrantów o około  proc.,
to tylko w  r. kwota transferów dokonanych przez emigrantów ( mld zł) przekroczyła wartość inwestycji zagranicznych
w Polsce ( mld zł). Na podstawie regionalnych badań prowadzonych na terenie
Śląska Opolskiego mozna wywnioskować,
że przekazy przesyłane regularnie przeznaczane były głównie na konsumpcję.
Należałoby zachęcić emigrantów do powrotu i zainwestowania zarobionych pieniędzy, np. w uruchamianie własnych firm,
co pomogłoby przezwyciężyć stagnację
w gospodarce. Zdaniem ekspertów należy
w tym celu zmienić system podatkowy,
przywrócić wolność gospodarczą zapisaną w tzw. ustawie Wilczka o działalności gospodarczej z  r. i ograniczyć
uprawnienia biurokracji do ingerowania
w działalność gospodarczą.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „JANINA”. Nagrodę wylosowała: BEATA SIKORSKA Z TYCHÓW.

Nowości filatelistyczne

CHINY CORAZ WIĘCEJ INWESTUJĄ W EUROPIE. Jak wynika z raportu nowojorskiej firmy
badawczej Rhodium Group, w obecnej dekadzie w postaci bezpośrednich inwestycji
(przejęcia, budowa nowych zakładów) mogą
tu ulokować nawet pół biliona dolarów.
Rhodium prognozuje, że tempo wzrostu
bezpośrednich inwestycji Chin na rynkach
zagranicznych utrzyma się, a do  roku
ich wartość powinna wynieść nawet  biliony dolarów.
UCZENI Z USA ODCZYTALI CAŁY GENOM
PŁODU LUDZKIEGO. UŻYLI DO TEGO KRWI
CIĘŻARNEJ KOBIETY I ŚLINY OJCA DZIECKA
– PODAŁ NEW YORK TIMES, STRESZCZAJĄC WYNIKI BADAŃ Z PERIODYKU SCIENCE
TRANSLATIONAL MEDICINE. Genom został

i Wrocławiu. Znaczki zostały zaprojektowane przez Bożydara Grozdewa i wydrukowane techniką offsetową na papierze fluorescencyjnym w arkuszach o nakładach:
-znaczkowy –   sztuk i -znaczkowy
–   sztuk. Emisji towarzyszą oczywiście koperta FDC oraz datowniki pierwszego
dnia obiegu.

Z APROSZENIE DO P OLSKI

P OLSKIE STADIONY
EURO 2012
 czerwca, a zatem w dniu inauguracji EURO , Poczta Polska wprowadziła do obiegu dokumentujące to ważne

wydarzenie cztery znaczki pocztowe o wartości ,, ,, , i , zł. Ilustrują
je kolejno nasze areny piłkarskie w Poznaniu, Warszawie (którą z racji inauguracyjnego meczu prezentujemy), Gdańsku

Symbolika EURO  jest także obecna
na znajdującym się w obiegu od  maja
znaczku o wartości  zł dorocznej emisji
„Europa”, którego projektantem jest również Bożydar Grozdew. Skierowane w cztery
strony świata strzałki stanowią symboliczne
zaproszenie do naszego kraju i zachęcają
do zwiedzenia zabytków Krakowa, poznania
uroków Puszczy Białowieskiej i mazurskich
jezior, a także muzyki Chopina na tle pełnego słońca i błękitnego nieba.
Z.B.

odtworzony przez naukowców z University of Washington, którzy wykorzystali
do tego celu nową metodę szybkiego sekwencjonowania DNA i specjalne sposoby
obliczeń. Na razie, jak podkreślają eksperci,
procedura odczytywania genomu płodu
na podstawie próbek DNA od rodziców
jest niezmiernie kosztowna – jej koszt
szacuje się na – tysięcy dolarów. Pozwoli ona jednak poznać całkowity plan
genetyczny nienarodzonego jeszcze dziecka i wykryć u niego tysiące ewentualnych
schorzeń genetycznych. Może to prowadzić
do trudnych dylematów etycznych, ponieważ należy się wówczas liczyć ze wzrostem
liczby aborcji.
D W U T Y G O D N I K
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Międzyzakładowy Związek Zawodowy Górników KWB Konin

ARCHIWUM MZZG KWK KONIN

Ślesin – dobre miejsce,
żeby złapać oddech
Kolejny już raz w ośrodku Verano w Ślesinie odbył się festyn rodzinny Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Górników KWB Konin. W zorganizowanej 2 czerwca imprezie wzięło udział blisko 700 członków wraz z rodzinami.

Podobnie jak w ubiegłym roku również tym razem festynowi przyświecał szczytny cel – popularyzacja metod
udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy z zastępu straży pożarnej spółki Asekuracja oraz pielęgniarki ze spółki
MED-ALKO przygotowali prezentacje, w których mógł
wziąć udział każdy chętny. Na odważnych czekały nagrody
i festynowe Certyfikaty Ratownika Medycznego.
Liczne atrakcje przygotowano również dla dzieci i młodzieży. Najmłodsi bawili się w parku rozrywki, w którym
znajdował się dmuchany zamek, basen z piłeczkami oraz stoisko, przy którym można było sprawić sobie wesoły makijaż.
Na starszych czekał natomiast minigolf, rzuty do kosza oraz
tzw. wędka szczęścia. Z większością zabaw wiązały się oczywiście konkursy, w których dzieci mogły wygrać słodycze,
dyplomy i puchary. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć także
rejsu statkiem spacerowym Pawełek po Jeziorze Ślesińskim.
Imprezę uświetnił występ kujawskiego zespołu ludowego
z Miejskiego Ośrodka Kultury w Sompolnie. Zebrani mogli
oczywiście liczyć na ciepły posiłek i zimne napoje. Całość
odbyła się w bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych, pomimo uzasadnionych obaw o pogodę. Co bardzo
istotne, dobiegający już końca proces prywatyzacji, kładący
się cieniem na życiu kopalni, w najmniejszym stopniu nie
wpłynął na przebieg festynu, który kolejny już raz okazał
się bardzo udany.


W zorganizowanej 2 czerwca imprezie wzięło udział blisko 700 członków Międzyzakładowego Związku Zawodowego Górników KWB Konin
wraz z rodzinami

Dobiegający już końca proces prywatyzacji, kładący się cieniem na życiu kopalni, w najmniejszym stopniu nie wpłynął na przebieg festynu

Podobnie jak w ubiegłym roku również tym razem festynowi
przyświecał szczytny cel – popularyzacja metod udzielania
pierwszej pomocy

Zwycięzcy konkursów odbierali słodycze, dyplomy i puchary

