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Tomasz Tomczykiewicz, wiceminister gospodarki: – Jest sukcesem
zarządu KHW,
że podpisywana
jest dzisiaj ta
umowa. Wiele
osób wątpiło, czy
to nastąpi.
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JSW SA: Manifestacja przed biurowcem spółki

Zarząd daje 2,8 proc.
JERZY LIS

Komentuje
dr inż. Adam
Mirek, dyrektor
Departamentu
Górnictwa WUG

CENA

S.

 

Nie bójcie się
nowości
Profilaktyka bardziej
służy poprawie
bezpieczeństwa
niż najostrzejsze
kary. To nieprawda,
że zapobieganie
niebezpiecznym
zdarzeniom zawsze
musi się wiązać
z gigantycznymi kosztami.
Czasem wystarczy dobry
pomysł i umiejętność
przekonania górników
do nowych rozwiązań
 

Podwyżka
od sierpnia,
we wrześniu
jednorazowa
wypłata

Zarząd napisał list do
pracowników Jastrzębskiej
Spółki Węglowej
 

Nowy Auris
jest bardziej
elegancki

Informacje motoryzacyjne
 

Górnicy z jastrzębskich kopalń  sierpnia pikietowali biurowiec JSW SA. Domagali się podwyżki
płac o  procent. Chcieli także zmusić zarząd spółki do wycofania nowych, mniej korzystnych
umów zawieranych z pracownikami przyjmowanymi do pracy. W tym czasie Państwowa Inspekcja
Pracy miała już pismo zarządu JSW SA z pytaniem, czy spółka może podwyższyć płace bez zgody
związków zawodowych. Zarząd zgadza się na podwyżkę płac o , proc. od sierpnia i jednorazową
wypłatę. Dla związków jest to niewystarczająca propozycja. Wiele wskazuje na to, że strategia
przyjęta przez związki zawodowe może doprowadzić do sytuacji, kiedy załoga dostanie podwyżki,
a reprezentanci strony społecznej zostaną pominięci w ustalaniu ostatecznej oferty zarządu. To,
co wydawało się niemożliwe pół roku temu, stało sie realnym zagrożeniem. – Gdyby doszło do takiej
sytuacji, musielibyśmy rozliczyć głównych negocjatorów, którzy dopuścili do zmarginalizowania roli
organizacji związkowych. To oznaczałoby przetasowania w grupie liderów nadających ton całemu
ruchowi związkowemu w kopalniach naszej spółki – powiedział dziennikarzowi
Nowego Górnika jeden z działaczy związkowych.
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Mącą nam w głowach
Platforma Obywatelska obiecywała nam, że będzie
chciała wprowadzić roczny płatny urlop dla każdego pracownika. Dla wypalonych pracą 30-latków
i 50-latków, żeby się przeszkolili. W zamian mielibyśmy później przechodzić na emeryturę – przeczytałem o tym w Gazecie Wyborczej zimą 2011
roku. Rząd miał ustalić, kiedy takie urlopy mogłyby
wejść w życie.

I

nne redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne
i internetowe zaczęły donosić, że roczny płatny
urlop przysługiwałby raz w ciągu kariery zawodowej, że wypalenie zawodowe czeka nawet  proc.
Polaków, a badania pokazują, że wiek emerytalny może być wydłużany właśnie pod warunkiem
przerw w pracy. To były obietnice. Fakty są bowiem takie, że wiek emerytalny został podniesiony
i wszyscy zamilkli o rocznym płatnym urlopie. Czy
ktoś nas oszukiwał półtora roku temu? Ja czuję się
oszukany. W programie „Polska ”, który opracowywał kilka lat temu zespół Michała Boniego,
obecnego ministra administracji i cyfryzacji, jest
mowa o rocznym urlopie. Nie wspomina się tam
o trzydziestolatkach, ale osoby w wieku – lat
mogłyby iść na taki urlop, aby zdobyć nowe kwalifikacje. Przez jakiś czas byliśmy karmieni informacjami, że roczny płatny urlop i podniesienie wieku
emerytalnego to swego rodzaju pakiet. Z pakietu
została jednak tylko praca do . roku życia. Przerwę będą mieć ci, którzy stracą pracę i znajdą się
na bezrobociu. Fajna perspektywa.
Przypomniałem sobie o płatnych urlopach, ponieważ Platforma wciąż ogłasza, że premier wystąpi z przemówieniem do narodu, w którym opowie,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Wiek
emerytalny
został
podniesiony
i wszyscy
zamilkli
o rocznym
płatnym
urlopie. Czy ktoś
nas oszukiwał
półtora roku
temu? Ja czuję
się oszukany

co zamierza robić w czasie, gdy każdemu żyje się
coraz gorzej. Czy premier powie coś o płatnych urlopach? Byłoby miło, gdyby powiedział. Byłoby miło,
gdyby zechciał przedstawić pomysł na to, co zrobić,
aby nastał czas, kiedy zaczniemy widzieć efekty swojej ciężkiej pracy. A faktem jest, że pracujemy ciężko.
Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przeciętny Polak pracuje  godzin
w ciągu roku. Spośród wszystkich narodów świata
dłużej pracują tylko obywatele Korei Południowej –
 godziny. Japończycy, uznawani w Polsce za naród wyjątkowo pracowity, pracują w ciągu roku 
godziny. Niemcy poświęcają na pracę rocznie 
godzin, a Holendrzy  godzin. Zdaniem specjalistów jesteśmy przepracowani. Przypominam sobie
wypowiedź posłanki Platformy Obywatelskiej Magdaleny Kochan, która opowiadała o przepracowanych
ludziach, którym wypadały włosy, i o pracownikach,
którzy pracują po kilkanaście godzin dziennie. Nie
była to wypowiedź kogoś, kogo można oskarżyć
o populizm – mówiła to posłanka partii rządzącej.
Dlatego z wielką ciekawością czekam na to, co tym
ludziom powie premier. Jeżeli zapewni nas, że rząd
oczekuje od obywateli wyrzeczeń, pracy i cierpliwości, to mam nadzieję, że posłanka Kochan raz jeszcze
opowie o swoich doświadczeniach z przepracowanymi Polakami.
Przypominam pomysł z płatnym rocznym urlopem po to, aby pokazać, jak łatwo dajemy się nabrać
na chwytliwe hasła i jak szybko o nich zapominamy.
Jesteśmy bombardowani pomysłami polityków i nie
rozliczamy ich z realizacji tych pomysłów. To nasza
wina, że mogą oni bezkarnie mącić nam w głowach.


K  

Gorączka naiwności
Sprawa Amber Gold stała się hasłem, które
ma oznaczać kryzys państwa. To nadużycie, na które pozwalają sobie politycy i dziennikarze, którzy
chcą wywrzeć piorunujące wrażenie. Bardzo często
słyszę, że gdyby państwo było silne, można byłoby
uniknąć tej afery.

S

ądzę, że byłoby to możliwe tylko wtedy, gdyby
działała u nas Policja Myśli i normą byłyby
areszty prewencyjne dla każdego, o kim zaczyna być głośno, a obywateli można byłoby zamykać
w kryminale nawet wtedy, gdyby któryś policjant
doszedł do wniosku, że „coś tu nie gra”. Należałoby
także wprowadzić powszechną i totalną inwigilację, łącznie z nagrywaniem wszystkich rozmów biznesowych. Gdyby tak było, żylibyśmy w państwie
totalitarnym. Czy państwo totalitarne jest w stanie
zlikwidować przestępczość, piramidy finansowe
i oszustwa? Historia ludzkości pokazuje, że nie. Dlatego uważam, że o sile państwa świadczy nie tylko
umiejętność zapobiegania sytuacjom podobnym
jak w przypadku Amber Gold, ale także umiejętność rozwiązywania takich sytuacji. W przypadku
tej afery zawiedli konkretni prokuratorzy, sędziowie
i kuratorzy – konkretni ludzie nie zrobili tego, co należało do ich obowiązków i państwo musi tych ludzi
rozliczyć. Od tego, jak skutecznie ich rozliczy, będzie
zależała odpowiedź na pytanie, czy nasze państwo
jest skuteczne, czy bezsilne.
Przy okazji tej afery powstało wiele teorii spiskowych. Kilku polityków ogłosiło, że Wybrzeże
jest siedliskiem dziwnych powiązań z Amber Gold.
Został w to zamieszany Lech Wałęsa, premier Tusk

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Bez względu
na przyczyny
tej wielkiej
afery nie
można z ludzi
zdejmować
obowiązku
odpowiedzialności

i jego syn, grupa polityków z Wybrzeża, Andrzej
Wajda i film o Lechu Wałęsie, gdańskie zoo, prezydent Gdańska, jakiś kościół parafialny. Czekam,
aż winnymi afery związanej z Amber Gold okażą
się żołnierze Wojska Polskiego, bo strzegli granic,
aby nic złego nie spotkało nieuczciwych organizatorów tego przekrętu. Nie wiem, czy jakoś wyłga
się piekarz, który sprzedawał bułki Marcinowi
P., szefowi piramidy finansowej, i aptekarz, który
sprzedawał mu tabletki przeciwbólowe. Dzięki
tym tabletkom Marcin P. pozbywał się bólu głowy
i mógł bez przeszkód obmyślać plan oszukania
tysięcy osób. O tym, kto ile stracił na Amber Gold,
pisał między innymi Super Express. Tabloid podał
informację, że jeden z klientów firmy wpłacił ,
mln zł, ktoś inny –  tys. zł. Dziennik powołuje
się także na szacunki Gazety Wyborczej, według
której aż  osób zainwestowało „w złoto” po 
tys. zł, natomiast  osób miałoby wykupić certyfikaty warte pół miliona.
Ludzie zainwestowali gigantyczne pieniądze i nie
zapaliło się im światełko ostrzegawcze? Okazuje się,
że dla dobrego funkcjonowania państwa nie wystarczy dokładne trzymanie się prawa, ale potrzebny jest
również zdrowy rozsądek.
Bez względu na przyczyny tej wielkiej afery nie
można z ludzi zdejmować obowiązku odpowiedzialności. Polecam tę myśl wszystkim, którzy oburzają
się, że państwo nic nie zrobiło. Jeszcze raz podkreślam – Amber Gold mogło funkcjonować przede
wszystkim dzięki łatwowierności. Była gorączka
złota, teraz mamy gorączkę naiwności.
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Myślę, że Żory nie
zablokują Boryni

D

laczego samorządy nienawidzą górnictwa?
– pytał kolega Zenon Dąbrowski w felietonie
opublikowanym w poprzednim numerze Nowego
Górnika. Choć, jego zdaniem, w samorządach zasiadają
górnicy, często obecni albo dawni pracownicy
zajmujący ważne stanowiska w kopalniach, to on,
Zenon Dąbrowski, nie przypomina sobie sytuacji,
aby któryś z tych samorządowców otwarcie wystąpił
w obronie górnictwa.

C

hciałbym zapytać – dlaczego kolega Zenon
nienawidzi samorządowców i potępia wszystkie
samorządy? Nie wszystkie samorządy prowadzą
antygórniczą politykę. Nie wszyscy samorządowcy,
którzy są górnikami albo nimi byli, zapominają o swoich
kopalniach. Z pewnością wśród samorządowców
pracujących w branży górniczej nie brakuje osób,
które chciałyby jedynie „doić” górnictwo. Może mają
jakiś uraz? Może działa tu podobny mechanizm jak
w przypadku samorządowców, którzy na przykład
nie lubią nauczycieli, bo mają złe doświadczenia
z czasów szkolnych? Nie mam jednak zamiaru bawić się
w psychoanalityka. Może kolega Dąbrowski ma rację,
kiedy robi wyrzuty samorządowcom Żor, którzy nie
chcą się zgodzić na to, aby spod ich miasta górnicy
z ruchu Borynia KWK Borynia-Zofiówka wydobywali
węgiel. Piszę „może”, bo zbyt mało znam sprawę i nie
chcę popełnić błędu generalizowania. Chcę natomiast
uspokoić kolegę Zenona i wszystkich górników z Boryni
– w przypadku złoża pod Żorami samorząd raczej nie
zablokuje niczego, bo to nie on decyduje o koncesji.
Problem mógłby być wtedy, gdyby trzeba było coś
budować na tamtym obszarze. Ponieważ trzeba tylko
wydrążyć chodniki, samorząd może rzucać kłody, ale
ostatecznie niczego nie zakaże. Takie jest prawo. Koniec
i kropka.

D

rogi Zenku, nie mam do ciebie pretensji o złe słowa
na temat samorządów, bo uległeś medialnym
uproszczeniom. Media ogłosiły, że ktoś tam coś tam
zablokuje. Z przekazów medialnych dowiedziałeś się,
że samorząd Żor nie chce, aby kopalnia JSW SA fedrowała
pod miastem. Oburzyłeś się, bo to twoja kopalnia
i to między innymi ty przez długi czas przekonywałeś, jak
bardzo potrzebny jest węgiel zalegający pod obszarem,
który leży w granicach Żor. Zgadzam się z twoimi
argumentami przemawiającymi za tym, że eksploatacja
tych pokładów byłaby bardzo korzystna dla kopalni
i dla JSW. Nie zgadzam się jednak z tobą, kiedy
piszesz, że wszyscy samorządowcy, w tym szczególnie
napiętnowani pracownicy górnictwa lub byli pracownicy,
zapominają, dzięki komu i czemu mają na chleb.

C

hciałbym ci zwrócić uwagę, że przykładem gminy,
która stara się żyć w symbiozie z górnictwem,
jest Jastrzębie-Zdrój. Nie przypominam sobie, aby
w ciągu ostatnich kilku lat doszło do sytuacji, w której
nasz samorząd chciałby ograniczyć rozwój kopalń
JSW SA. Nie przypominam sobie także sytuacji, aby
samorządowcy z Jastrzębia-Zdroju sprzeniewierzali
się górniczej tradycji miasta. Pamiętam natomiast,
że w każdej ciężkiej dla górnictwa sytuacji staraliśmy
się (ja także jestem samorządowcem), aby znaleźć
rozwiązania, które wsparłyby spółkę. Tak było
w przypadku zgody naszego samorządu na budowę
szybu Bzie-Dębina. Nikt nie ma zamiaru ograniczać
górnictwa w naszej gminie. Wszyscy natomiast
trzymamy kciuki za to, aby Borynia jak najszybciej
zaczęła fedrować pod Żorami.
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W polskim górnictwie tego jeszcze nie było
Umowa o emisji obligacji została podpisana
z konsorcjum pięciu banków. W jego skład
wchodzą: Bank Zachodni WBK SA, BNP Paribas Bank Polska SA, DZ Bank Polska SA,
Nordea Bank Polska SA, PKO Bank Polski SA.

NOWY GÓRNIK

Obligacje wystawiane będą w trzech
transzach na kwotę do . mln złotych.

Przyjęty program emisji obligacji jest pierwszym średnioterminowym finansowaniem
w branży górnictwa kamiennego w Polsce.
– Pierwsza transza powinna być wypłacona we wrześniu. Pozwoli nam to na zmianę struktury finansowania ze zobowiązań
krótkoterminowych na średnio- lub długoterminowe – powiedział nam Roman Łój,

Podpisanie umowy pokazuje też, że jeśli w obecnym niełatwym czasie kryzysu banki zdecydowały się
spółkę finansować, to jest ona dobrze zarządzana

prezes KHW SA. – Druga transza zostanie
przeznaczona między innymi na inwestycje
– dodał prezes. Według planów zarządu
KHW transze mają mieć wartość  i 
milionów. Na odnawialną część obrotową
zarezerwowano  milionów złotych. Będzie ona przeznaczona na finansowanie
bieżących potrzeb spółki.
– W negocjacjach z bankami od strony technicznej pomogły nam wcześniejsze przygotowania do wejścia na giełdę,
w tym szczególnie sporządzanie sprawozdań finansowych na takim samym wzorze, co raporty największych światowych
koncernów górniczych. Dla analityków
z banków europejskich są to dokumenty
przejrzyste – powiedział wiceprezes zarządu KHW SA ds. ekonomiki i finansów
Artur Trzeciakowski.
– Finansowanie takie pozwala na lepsze
niż dotychczas dopasowanie aktywów i pasywów KHW, działającego w kapitałochłonnej branży o długich okresach zwrotu, oraz
stabilne finansowanie programu inwestycyjnego – dodał wiceprezes Trzeciakowski.

– Jest sukcesem zarządu KHW, że podpisywana jest dzisiaj ta umowa. Wiele osób
wątpiło czy to nastąpi. Podpisanie umowy
pokazuje też, że jeśli w obecnym niełatwym
czasie kryzysu banki zdecydowały się spółkę
finansować, to jest ona dobrze zarządzana
– podsumował wiceminister gospodarki
Tomasz Tomczykiewicz.
Prof. Maciej Kaliski, zastępca dyrektora
Departamentu Górnictwa w Ministerstwie
Gospodarki, stwierdził, że podpisane porozumienie jest jednym z dowodów na to, iż
górnictwo ma przyszłość. – Na energetykę
wykorzystującą węgiel kamienny chcą stawiać Niemcy. W ich planach węgiel z Polski zajmuje ważną pozycję – powiedział
prof. Kaliski.
ST
` Wyemitowane obligacje będą obligacjami
imiennymi o ograniczonej zbywalności,
wyemitowane w złotych, na podstawie prawa
polskiego. Ich zabezpieczenie stanowią hipoteki
ustanowione na majątku pozaprodukcyjnym
oraz zastawy rejestrowe. Przewidziany okres
trwania programu – do 5 lat od pierwszej emisji.
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Popyt na węgiel będzie rósł

Uzasadnieniem dla spadku cen ma być
zmiana w chińskiej polityce energetycznej.
Węgiel ma być zastąpiony odnawialnymi
źródłami energii i elektrowniami atomowymi. Do  roku elektrownie wiatrowe

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ś. S
W,

członka Zarządu
ZZG JSW SA Krupiński,





składa
Zarząd ZZG JSW SA
Krupiński

mają dostarczać  gigawatów (GW). Dla
porównania cała polska energetyka ma moc
ok.  GW. Kolejnych  GW mają zapewnić baterie słoneczne. Istniejące  elektrowni jądrowych ma być uzupełnione przez
budowane obecnie  elektrowni tego typu
– ich łączna moc ma wynosić ponad 
GW. Problem polega jednak na tym, że cała
moc chińskiej energetyki wynosi obecnie
ok.  GW. Zapotrzebowanie na energię
elektryczną w tym kraju wzrasta w przybliżeniu ok.  proc. rocznie. Jeżeli porównać
te cyfry, to widać, że wszystkie działania
podejmowane w kierunku zmiany priorytetów energetycznych są zaledwie kilkuprocentowym uzupełnieniem energetyki
opartej na węglu kamiennym. Relacje te dotyczą również źródeł energii pochodzących
z dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej.

Identycznie wygląda to w Indiach – jedyna różnica polega na tym, że odbywa się
to w znacznie mniejszej skali. Kraje te – niezależnie od wszystkich innych źródeł energii
– starają się zapewnić sobie długotrwałe
kontrakty na dostawy węgla energetycznego, przede wszystkim z Australii, Indonezji
i Rosji.
Chiny, które zużywają blisko  miliardy ton węgla, i Indie, które zużywają jeden
miliard ton, nie mogą tego czynić w nieskończoność – przy tym tempie wydobycia
w obu krajach dojdzie bowiem w ciągu 
lat do wyczerpania zasobów tego surowca.
Dlatego oba kraje dbają o dobre stosunki
z Rosją, która zajmuje drugie po USA (
mld ton) miejsce na świecie pod względem
zasobów węgla kamiennego – posiada ich
ok.  miliardów ton.

W Mongolii tuż przy granicy z Chinami odkryto złoże węgla kamiennego Tavan
Tolgoi. Jego zasoby wynoszą ok.  mld
ton, z czego połowa to najwyższej jakości
węgiel koksowy. Zarówno Chiny, jak i Indie starają się zabezpieczyć dostawy tego
strategicznego dla nich paliwa. Przewiduje
się, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu
lat węgiel zostanie wybrany do ostatniego
kawałka.
Koniunktura na węgiel kamienny
podlega naturalnym wahaniom. Światowy trend zmierza jednak nieuchronnie
do strategicznego deficytu tego paliwa.
Jego główną przyczyną jest niemożność
szybkiego przestawienia gospodarki Chin
i Indii na inne źródła energii o tej samej
skali.
ADAM MAKSYMOWICZ

KRZYSZTOF LISEWSKI

Obecnie na światowym rynku mamy jeszcze do czynienia z nadprodukcją węgla kamiennego, którego ceny systematycznie
się obniżają, rosną natomiast jego zapasy.
Jeszcze w 2011 roku ceny węgla wahały
się w granicach ok. 120 dolarów za tonę.
Teraz nastąpił ich spadek do 87 dolarów
za tonę, co jest skutkiem panującej recesji
w gospodarce europejskiej. Podobnie sytuacja przedstawia się na rynku azjatyckim.
Chińska gospodarka podlega schłodzeniu.
Pojawiają się informacje o zapasach węgla
kamiennego w tym kraju.

Wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Ś. W
J,

naszego wieloletniego Kolegi,
działacza związkowego,

,



składa
Zarząd ZZG JSW SA
Krupiński

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat węgiel zostanie wybrany do ostatniego
kawałka
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Górniku, broń się sam… Nic nie jest dane
raz na zawsze
Błąd człowieka to jednak nie tylko nieostrożność osoby poszkodowanej w wypadku, lecz także – a niekiedy przede wszystkim
– zła organizacja pracy i brak właściwego
nadzoru ze strony przełożonych. Właśnie
o bezpieczeństwie pracy w górnictwie mówił
 sierpnia w Sejmie na posiedzeniu Rady
Ochrony Pracy prezes WUG Piotr Litwa.
Od początku bieżącego roku do 
sierpnia w górnictwie doszło do  wypadków śmiertelnych i  ciężkich. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku odnotowano  wypadków. Mimo malejącej
liczby wypadków ciężkich oraz ich ogólnej
liczby w ostatnich latach na wysokim poziomie utrzymuje się wypadkowość śmiertelna.
Prezes WUG zainspirował badania
ankietowe wśród pracowników zakładów
górnictwa węgla kamiennego na temat przyczyn wypadków i ryzykownych zachowań.
REKL A M A

Z jego inicjatywy podjęto badania naukowe
koordynowane przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju, które prowadzi strategiczny projekt badawczy „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”. Nadzór
górniczy podejmuje ponadto szereg działań
prewencyjnych i doradczych, organizując
szkolenia, seminaria i konkursy o tematyce
bhp, przygotowując ulotki i filmy promujące
właściwe zachowania, prowadząc telefon interwencyjny, a także własne kanały informacyjne na portalach YouTube oraz Facebook.
Podczas przeprowadzonych w  roku
kontroli zakładów górniczych nadzór górniczy stwierdził  przypadków rażących
naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz ruchu
zakładu górniczego. W takich sytuacjach
podejmowano radykalne decyzje – wstrzymywano ruch urządzeń i prowadzenie robót
górniczych. W kopalniach węgla kamiennego
miało miejsce  takich przypadków.
Organy nadzoru górniczego stosowały
także środki represyjne na mocy przepisów
Prawa geologicznego i górniczego.


W wakacje na łamach Nowego Górnika pisaliśmy o rozwiązaniach służących poprawie bezpieczeństwa pracy zastosowanych
w kopalniach Pniówek i Borynia-Zofiówka
należących do JSW SA. O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela Wyższego Urzędu
Górniczego.

DR INŻ. ADAM MIREK, DYREKTOR DEPARTAMENTU GÓRNICTWA

WUG: Seria ośmiu pojedynczych wypadków
śmiertelnych w ostatnich czterech tygodniach w górnictwie
węgla kamiennego dowodzi, że dotychczasowe metody przeciwdziałania ludzkim
błędom i pomyłkom po prostu wyczerpały swoje możliwości. Nic nie jest dane raz
na zawsze. Nikt nie lubi zmian, ale gdy trwanie przy starych nawykach grozi śmiercią lub
kalectwem, musimy się otwierać na nowe
pomysły i jednocześnie zachęcamy do tego
pracodawców, którzy dążą do poprawy bezpieczeństwa pracy.
Prezes WUG niejednokrotnie wyrażał zainteresowanie monitoringiem ruchu
załogi w kopalniach podziemnych. Służyć
ma temu telewizja przemysłowa lub elektroniczna rejestracja przemieszczania się
ludzi. Przedsiębiorcy muszą dążyć do wyeliminowania brawury i ryzykownych zachowań. Tu nie chodzi o śledzenie każdego
pracownika, ale o błyskawiczne ustalenie,
gdzie znajdują się ludzie w wyrobiskach,
w których kumulują się zagrożenia. Monitoring jest szeroko stosowany na ulicach,
w autobusach, w zakładach przemysłowych
na powierzchni i nikogo to nie dziwi ani
nie oburza.
Młodzi kierowcy na szybach swoich
samochodów sami naklejają zielone listki.

Robią to, żeby się wyróżniać na drodze,
mając nadzieję, że bardziej doświadczeni
kierowcy pomogą im włączyć się do ruchu
i zachowają szczególną ostrożność przy ich
wyprzedzaniu lub jadąc za nimi. W górnictwie – dla osób spoza branży lub nowo
zatrudnionych pracowników – przez lata
używane były hełmy w odróżniających się
kolorach. Do tego zwyczaju wraca się teraz w niektórych kopalniach. Nie uważamy tego za piętnowanie nowo przyjętych
pracowników, lecz za troskę pracodawców o bezpieczeństwo młodych adeptów
górnictwa.
Unowocześnianie branży wydobywczej
to przede wszystkim zmniejszanie ludzkiego
wysiłku i eliminowanie obecności człowieka
w miejscach szczególnie niebezpiecznych
– właśnie taki cel przyświeca wprowadzaniu zautomatyzowanych kompleksów
ścianowych. Nadzór górniczy zabiega nie
tylko o wsparcie nauki dla górnictwa, ale
apeluje również do pracodawców o unowocześnianie najbardziej pracochłonnych
i niebezpiecznych czynności. Tego nie da się
przedsiębiorcom odgórnie narzucić – każdy
musi wprowadzać rozwiązania najbardziej
adekwatne do warunków występujących
w danej kopalni.
Kilka tygodni temu prezes WUG zwracał uwagę przedsiębiorców na potrzebę systemowego rozwiązania problemów występujących podczas rabowania chodników
przyścianowych. Wykonywanie takich czynności ręcznie jest anachroniczne. Rozwiązaniem systemowym może być zastosowanie
obudowy zmechanizowanej na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem przyścianowym.
Wówczas sterowanie sekcją prowadzone
będzie z bezpiecznej odległości, co wyeliminuje kontakt pracowników ze strefą bezpośredniego zagrożenia zawałem.


J EDNO UJĘCIE
NOWY GÓRNIK

Ponad 70 proc. wypadków w górnictwie
jest spowodowanych błędem człowieka.
Chciałoby się powiedzieć: Górniku, spójrz
w lustro, a zobaczysz człowieka, który odpowiada za Twoje bezpieczeństwo.

Pomarańczowe hełmy? Im to nie wadzi
Młodzi górnicy z Pniówka szybko przyzwyczaili się do pomarańczowych hełmów.
Na zdjęciu od lewej: Miłosz Sladeczek, Sebastian Frysz, Mariusz Kiełbasa, Sebastian
Semenowicz, Grzegorz Kowol, Kamil Lebioda, Rafał Paszenda, Bogdan Swarzyński,
Rafał Jakubik, Łukasz Urbańczyk
Więcej strona 5
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Nie bójcie się nowości
Młodzi górnicy są szczególnie narażeni
na wypadki, ponieważ zaczynają pracować
w środowisku, które jest obce dla człowieka.
Setki metrów pod ziemią, w małych przestrzeniach, bez dziennego światła, często
w dużym zapyleniu, w ciągłym zagrożeniu przez siły natury. W kopalni Pniówek
od ponad dwóch lat młodzi górnicy (z doświadczeniem zawodowym krótszym niż
3 lata) pracują w pomarańczowych hełmach. To jedno z wielu działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków
w tej grupie pracowników i są już efekty.
Wypadków jest zdecydowanie mniej.

P IOTR G RABOŃ ,
GŁÓWNY INŻYNIER
DZIAŁU BHP ORAZ
S Z KO L E N I A
KWK
PNIÓWEK: Pomarań-

czowe hełmy są jednym
z działań, jakie podjęliśmy, aby poprawić bezpieczeństwo w kopalni
Pniówek. Oczywiście – na początku górnicy podchodzili do tego pomysłu z rezerwą.
Teraz to już standard, który nie wzbudza
żadnych komentarzy. Z taką samą rezerwą podchodzono do obowiązku używania
okularów od momentu wejścia do klatki
szybowej. Wiele emocji wzbudzał również
system elektronicznej rejestracji pracowników w najbardziej niebezpiecznych rejonach. Jednak proszę pamiętać, że rozwiązania, które zaczynaliśmy wprowadzać mniej
więcej dwa lata temu, wynikały z pewnych
doświadczeń. System elektronicznej rejestracji pozwala na bezbłędne przestrzeganie
dozwolonego limitu pracowników, którzy
mogą przebywać w szczególnie niebezpiecznych rejonach. Ustalenie liczby pracowników, ich położenia jest szczególnie istotne
w przypadku akcji ratowniczej. Obowiązek
używania okularów ochronnych od wejścia
do klatki szybowej wynika z tego, że górnicy nie stosowali okularów w trakcie prac,
podczas których dochodziło do urazu gałki
ocznej. Nowe rozwiązania zawsze wzbudzają
kontrowersje. Nie będziemy z nich jednak
rezygnować, bo najważniejsza jest profilaktyka, a nie kary. Przeprowadzamy rozmowy ostrzegawcze, staramy się uświadomić,
jakie mogą być skutki łamania zasad bhp.
Zwracamy szczególną uwagę na organizację
pracy, bo od niej w znacznym stopniu zależy
bezpieczeństwo górników.

pracowników przybywało, doświadczeni
odchodzili na emerytury. Zastanawialiśmy się, co zrobić, żeby ułatwić adaptację
zawodową górnikom zaczynającym pracę
obecnie. Jednym z pomysłów były pomarańczowe hełmy. Na początku słyszałem opinie, że to ośmieszanie ludzi, narażanie ich
na kpiny, szykanowanie młodych górników
itp. Kierownictwu kopalni i służbom bhp
przyświecał jeden cel – sprawić, aby każdy
początkujący górnik mógł liczyć na pomoc
starszych kolegów bez względu na to, czy
go znają, czy nie. Doświadczeni górnicy
na pewno pamiętają, że często stawali się
pośmiewiskiem, gdy popełniali kardynalne
błędy, bo nie wszyscy wiedzieli, że dopiero zaczynają pracę. Pomarańczowy hełm
sprawił, że starsi pomagają początkującym,
a nie wyśmiewają się z nich. Dwa lata, które
upłynęły od wprowadzenia pomarańczowych hełmów, wykazały, że wypadkowość
wśród młodych górników spadła. Na początku kariery nie dalibyśmy sobie rady bez
życzliwości i pomocy starszych kolegów
– najprostsza praca pod ziemią była wielkim wyzwaniem. Uważam, że teraz łatwiej
znaleźć pomoc, bo pomarańczowy hełm
zwraca uwagę. Młodzi górnicy przyzwyczaili się, że są rozpoznawalni i przyznają,
że to im ułatwia pracę. Nikt się z nich nie
wyśmiewa, nie czują się szykanowani albo
napiętnowani. Nowinka z  roku stała
się już standardem.
GRZEGORZ KOWOL: Pomarańczowy
hełm noszę od roku. Myślę, że to wystarczyłoby tym górnikom, którzy mają górnicze wykształcenie. Ja jestem absolwentem
technikum górniczego i nie przyszedłem

do pracy całkowicie
„zielony”. Generalnie
pomysł z pomarańczowymi hełmami jest
dobry. Doświadczeni
pracownicy pomagają,
często nawet nie trzeba ich prosić, bardziej
uważają, gdy obok nich pracuje ktoś w pomarańczowym hełmie. Mnie nie przeszkadza to, że mam na głowie hełm w tym kolorze. Uważam, że bezpieczeństwo przede
wszystkim zależy od ludzi. Jeżeli ktoś nie
zdaje sobie sprawy z zagrożeń pod ziemią,
to naraża siebie i innych. Ja staram się pracować bezpiecznie. Jeżeli kolor mojego hełmu
pomaga innym bezpieczniej się zachowywać, bo jestem w pobliżu, to też jest jakieś
osiągnięcie.
R AFAŁ J AKUBIK :
Noszę pomarańczowy hełm od listopada.
Uważam, że to dobry
pomysł. Zawsze można
liczyć na pomoc i życzliwe zainteresowanie
przodowych. Nikt nie
ma do mnie pretensji
o to, że czegoś nie wiem, bo od razu widzi,
że mam pomarańczowy hełm. To bardzo
istotne, gdy jestem kierowany do różnych
prac. Nie spotkałem się z jakimiś złośliwościami z tego powodu, że noszę taki
hełm. Starsi od razu widzą, że jestem młodym górnikiem i bardzo często tłumaczą
mi, jak mam wykonywać konkretną pracę,
na co uważać i na jakie zagrożenia być przygotowanym. Najczęściej nie muszę o nic

pytać, bo wszystko tłumaczą w sposób
jasny i precyzyjny. To na pewno poprawia
bezpieczeństwo, bo czasem na przykład
wstydziłbym się o coś zapytać albo nawet
nie przyszłoby mi do głowy, że o coś należy
zapytać. Mam pomarańczowy hełm i mam
od razu instruktaż, jak pracować i jak stosować zasady bhp.
KAMIL LEBIODA :
Pomarańczowy hełm
dostaje każdy, kto zaczyna pracę w JSW
SA pod ziemią i nie
ma znaczenia, czy
ma jakieś wcześniejsze
doświadczenie, na przykład na stanowisku na powierzchni albo
w innej firmie. Mnie to nie przeszkadza.
Noszę pomarańczowy hełm i nigdy nie odczułem, że jestem traktowany przez kolegów
z lekceważeniem. Pomagają mi i udzielają
rad. Możliwe, że czasem ktoś sobie zażartował, ale górnicy potrafią żartować ze wszystkiego i ze wszystkich. Jest prosta zasada –
jeśli ktoś żartuje z ciebie, ty żartuj z niego.
Wtedy jest weselej. To nie ma nic wspólnego
z obrażaniem, ubliżaniem czy lekceważeniem. To takie przyjacielskie dowcipy. Nikt
nie traktuje górników w pomarańczowych
hełmach jak gorszych pracowników. Ja uważam, że wszystko zależy od ludzi. Znam
górników z długim stażem, którzy często
ryzykują – to żadna tajemnica w środowisku górniczym. Dlatego tak naprawdę nikt
nie traktuje nas jako zagrożenia. Po prostu
mniej wiemy, mamy mniejsze doświadczenie
i dlatego starsi nam pomagają. Nie ma w tym
nic krępującego.


A         
  ( )

LESZEK HODERNY,
PEŁNOMOCNIK DY REKTORA DO SPRAW
ZARZĄDZANIA: Każdy,

kto zaczynał pracę pod
ziemią, pamięta, jakie
miał problemy, żeby
nauczyć się bezpiecznie poruszać w wyrobiskach dołowych. Pamięta także pewnie
obawę towarzyszącą wykonywaniu każdej
czynności i ulgę, kiedy podchodził któryś
ze starszych kolegów, służąc pomocą i radą.
Nikt się nie obrażał, kiedy usłyszał: „Synek,
patrz i ucz się”. Już dawno służby bhp w naszej kopalni zauważyły, że wśród górników
ze stażem pracy krótszym niż  lata wzrasta
zagrożenie wypadkami przy pracy. Młodych

liczba wypadków przy
pracy
liczba wypadków przy
pracy pracowników
o stażu pracy 0-2 lata
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J ASTRZĘBSKA S PÓŁKA W ĘGLOWA .

Spalona kukła, która miała przypominać prezesa Jarosława
Zagórowskiego. Tablica z górniczymi paskami z wypłat,
na których były sumy znacznie niższe niż oficjalna średnia
płaca w JSW.
Od czasu do czasu wrogie okrzyki. Flagi organizacji
związkowych, transparenty z ironicznymi hasłami i ogólny brak
zadowolenia z polityki płacowej zarządu JSW SA wyrażony
przez setki osób, które stanęły przed biurowcem spółki.
Związkowcy z kilku kopalń spoza JSW.
Dużo oklasków dla liderów związkowych, którzy przemawiali
do protestujących. W środę  sierpnia związki zawodowe
działające w JSW SA zorganizowały manifestację przed siedzibą
zarządu spółki, aby pokazać, jak bardzo nie zgadzają się
z polityką płacową i nowymi umowami o pracę zawieranymi
z przyjmowanymi pracownikami.
Manifestanci domagali się podwyżek płac o  proc. i wycofania
się zarządu z podpisywania nowych, mniej korzystnych umów
z pracownikami przyjmowanymi do JSW.
dużemu spowolnieniu gospodarczemu albo
nawet kryzysowi.
Liderzy związkowi wciąż grożą strajkiem, jednak z organizacją ewentualnych
protestów zwlekają, bo czekają na orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
który rozpatruje zażalenie złożone przez
zarząd JSW dotyczące decyzji pierwszej
i drugiej instancji, które odrzuciły wniosek
spółki o zabezpieczenie  milionów złotych na ewentualne roszczenia związane
z możliwymi stratami, jakie spowodowałby
strajk. Najprościej tłumacząc, gdyby sąd
przychylił się do żądań zarządu, związki
musiałyby wpłacić te pieniądze jako swego
rodzaju kaucję. Ponieważ żaden z liderów
nie potrafi wyjaśnić górnikom, czy prawo
wyklucza, aby sąd przychylił się do żądań zarządu, na wszelki wypadek wszyscy czekają.
Dzień przed ostatnią manifestacją zarząd JSW SA przedstawił załodze po raz kolejny swoją ofertę. Stawki płac zasadniczych
wzrosłyby od sierpnia  r. o , proc.,
we wrześniu br. zostałaby wypłacona jednorazowa premia i zagwarantowany byłby mechanizm wzrostu stawek płac zasadniczych
na przyszłe lata w oparciu o wskaźnik inflacji. Zarząd zwrócił się także do Państwowej
Inspekcji Pracy z pytaniem, czy możliwe jest
zgodnie z prawem pracy wdrożenie proponowanej podwyżki stawek płac bez akceptacji organizacji związkowych. Jeżeli okazałoby się, że to możliwe, załoga dostałaby
podwyżkę płac zasadniczych i jednorazową
wypłatę, chociaż nie byłoby porozumienia
zawartego z organizacjami związkowymi.
W branży górniczej byłby to pierwszy przypadek, kiedy zarząd spółki węglowej zawiera coś w rodzaju porozumienia z załogą,
pomijając organizacje związkowe. Związki

Duża grupa górników z kopalni Jas-Mos w drodze na manifestację
zawodowe działające w JSW SA zdają sobie
sprawę z powagi sytuacji. Górnicy czekają
na wzrost płac. Za miesiąc zacznie się jesień. Rodziny górnicze robią ostatnie zakupy
przed wyprawieniem dzieci do szkoły. Czy

możliwe, że zarząd przekona załogę do swojej oferty?
T   JSW SA
  
 
JERZY LIS

Z nieoficjalnych informacji wynika,
że mało kto z zarządu i biura zarządu
mógł obejrzeć manifestowany brak zadowolenia, bo pracownicy z biurowca zaczęli
pracę w tym dniu dopiero po zakończeniu manifestacji. Na razie nie wiadomo,
w jaki sposób związki zawodowe będą kontynuować protesty. Pomysłów jest kilka,
poczynając od strajku generalnego całej
załogi, strajku pod ziemią grupy górników połączonego ewentualnie z głodówką, kończąc na miasteczku namiotowym,
które miałoby stanąć przed biurowcem
spółki. Są to te same koncepcje, o jakich
związkowcy rozmawiali po dwugodzinnym
strajku zorganizowanym  lipca. Ani strajk,
ani zorganizowana wtedy pikieta nie doprowadziły do zgody zarządu na podwyżkę
płac o  proc. i do wycofania się z nowych
umów o pracę zawieranych z pracownikami przyjmowanymi do pracy. Nic nie
dała obecność Jana Lityńskiego, doradcy
prezydenta Bronisława Komorowskiego
na kilku spotkaniach związków z zarządem
JSW SA. Chociaż na pierwszym spotkaniu
ustalono, że kompromis powinien być wypracowany do końca lipca, kompromisu nie
ma. Związki liczyły, że obecność Jana Lityńskiego spowoduje uległość zarządu. Duże
nadzieje wiązano z Arturem Wojtkowem,
wiceprezesem JSW SA do spraw pracowniczych, który po pierwszym spotkaniu
z udziałem Jana Lityńskiego stanął na czele
grupy roboczej reprezentującej zarząd. Reprezentanci zarządu razem z grupą roboczą
związków zawodowych mieli wypracować
kompromis. Okazało się, że to zbyt trudne zadanie. Zarząd uzasadnia swoje twarde stanowisko troską o przyszłość firmy,
która pewnie będzie musiała stawić czoła

Była ma
prze

Górników z JSW SA wspierali m.in. koledzy z kopalni Brzeszcze z Kompanii Węglowej
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JERZY LIS

anifestacja
ed biurowcem
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Sławomir Kozłowski, lider Solidarności w JSW SA, zapewniał, że górnikom należą się podwyżki
JERZY LIS

JERZY LIS

JERZY LIS

JERZY LIS

Andrzej Ciok, lider Solidarności KWK Jas-Mos, wzywał do walki

Alojzy Pietrzyk zapewniał, że górnicy zwyciężą

Manifestacja przed biurowcem JSW SA przebiegała w spokojnej atmosferze
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Zarząd napisał list do pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Podwyżka od sierpnia,
we wrześniu jednorazowa wypłata
Informujemy, że zarząd JSW w pełni podtrzymuje propozycję skierowaną 1 sierpnia
2012 r. do Międzyzakładowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej i w każdej chwili gotów
jest do podpisania porozumienia w tym
zakresie.

Przypominamy, że w myśl tej propozycji stawki płac zasadniczych wzrosłyby
od sierpnia  o , proc., we wrześniu br.
wypłacona zostałaby jednorazowa premia

i zagwarantowany byłby mechanizm wzrostu stawek płac zasadniczych na przyszłe
lata w oparciu o wskaźnik inflacji. Bez zgody organizacji związkowych nie jest jednak
możliwe wprowadzenie tych korzystnych
dla załogi rozwiązań.
Niestety  sierpnia  r. otrzymaliśmy
pismo od Międzyzakładowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, w którym nie wyraża on
zgody na proponowane przez zarząd rozwiązania. Obecne stanowisko komitetu jest dla

nas niezrozumiałe, ponieważ dalsze trwanie
w uporze według zasady „wszystko albo nic”
– i to w dobie spodziewanego kryzysu gospodarczego – działa na niekorzyść załogi.
Proponowane przez zarząd rozwiązania płacowe uwzględniają bezpieczeństwo spółki
w perspektywie wielu lat oraz obecne i przyszłe zagrożenia. Na firmę trzeba patrzeć
pod kątem jej przyszłości, bo to gwarantuje
utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy.
Mimo to zarząd spółki konsekwentnie
dąży do wdrożenia złożonych propozycji.

W tym celu wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z zapytaniem, czy zgodnie
z prawem pracy możliwe jest wprowadzenie proponowanej podwyżki stawek płac
zasadniczych bez akceptacji organizacji
związkowych.
Wciąż liczymy na rozsądek liderów
związkowych i zaakceptowanie propozycji
zarządu, które uwzględniają obecne realia
gospodarcze i dobro załogi, a równocześnie
gwarantują stabilne funkcjonowanie JSW
w przyszłości.


JSW liderem w wykorzystaniu metanu
Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wykorzystują dla celów gospodarczych nawet
87 proc. metanu ujmowanego podczas wydobycia węgla. JSW jest od dawna liderem
w zakresie gospodarczego wykorzystania
metanu i w stosowaniu do tego celu najbardziej nowoczesnych instalacji.

Metan jest gazem palnym powstającym
głównie w wyniku rozkładu szczątków roślinnych. W przyrodzie towarzyszy złożom
ropy naftowej i węgla kamiennego. Uwalniający się podczas wydobycia węgla metan
w zetknięciu z powietrzem – zwłaszcza tlenem – tworzy wybuchowe mieszaniny. Dlatego wybuchy metanu oraz pożary powstałe
od zapalonego metanu należą do najczęstszych przyczyn katastrof górniczych. Metan
stanowi nie tylko śmiertelne zagrożenie dla

pracujących pod ziemią górników, ale jest
także ponad dwudziestokrotnie bardziej
szkodliwy dla atmosfery niż dwutlenek
węgla.
Kopalnie JSW od dawna liderują w wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii do odzyskiwania metanu i wykorzystywania go do skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i ciepła. W samym I półroczu
tego roku stacje odmetanowania w kopalniach JSW ujęły , mln metrów sześc.
czystego gazu, z czego  mln metrów sześc.
zużyto do produkcji energii.
– Nasze kopalnie zaliczane są do najwyższej kategorii zagrożenia metanowego.
Dlatego od lat stosujemy najnowocześniejsze
technologie mające na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa naszym pracownikom
– podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes

JSW SA. – Odnosimy na tym polu wielkie
sukcesy, ponieważ metan nie jest dla nas jedynie źródłem zagrożenia, ale także cennym
paliwem. Wyprodukowane z metanu energia
elektryczna, ciepło i chłód wykorzystywane
są na potrzeby własne kopalni, co pozwala
ograniczyć zakup energii elektrycznej od dostawców zewnętrznych.
W Grupie JSW metan jest stosowany
w elektrociepłowniach Zofiówka i Moszczenica, które wykorzystują to paliwo
do współspalania w kotłach energetycznych. Metan jest również wykorzystywany
w silnikach gazowych. Aktualnie w kopalniach JSW pracuje  silników gazowych
o mocach elektrycznych od , MW do ,
MW, co daje łącznie  MW mocy elektrycznej i , MW mocy cieplnej. Najnowsze dwa takie silniki o mocach , MW

zostały uruchomione w ubiegłym roku
w kopalni Krupiński. Warto zaznaczyć,
że w tej samej kopalni pierwszy tego typu
silnik został uruchomiony w grudniu 
roku, a więc niemal  lat temu. Wszystkie
silniki zużyły w ubiegłym roku , mln m
metanu, dając produkcję ponad  tys.
MWh energii elektrycznej i ponad  tys.
GJ ciepła.
Dodatkowe korzyści niosą ze sobą także
efekty ekologiczne gospodarczego wykorzystania metanu wynikające z ograniczenia
emisji tego gazu do atmosfery. Przykładem
może być silnik gazowy pracujący w kopalni
Borynia, który wygenerował zredukowane
jednostki emisji, tzw. ERU. Tylko w pierwszym półroczu  roku sprzedano je japońskiej firmie za kwotę  tys. euro.


JSW zarobiła ponad 780 milionów złotych
w I połowie 2012 roku
Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszej
połowie 2012 roku osiągnęła EBITDA na poziomie 1 544 mln zł – to o jedną czwartą
więcej niż w pierwszej połowie 2011 roku.
Przychody ze sprzedaży wyniosły 4 635,0
mln zł (4 660,2 mln zł w pierwszej połowie
2011 roku). Z kolei zysk netto wzrósł o ponad połowę i wyniósł 783,1 mln zł (517,3
mln zł w pierwszej połowie 2011 roku).

Produkcja węgla w pierwszej połowie
tego roku wzrosła o , proc. w porównaniu z analogicznym okresem  roku.
O ponad  proc. wzrosła również w Grupie
produkcja koksu, na co wpłynęło między
innymi przyłączenie KK Zabrze i WZK
Victoria.
– Wyniki pierwszego półrocza są satysfakcjonujące, zwłaszcza na tle pogarszającej
się sytuacji na rynku cen węgla i koksu pod
koniec drugiego kwartału. W naszej spółce
produkcja węgla i koksu była wyższa, niż
zakładał plan techniczny – mówi Jarosław

Zagórowski, prezes JSW SA. I dodaje: –
Wszystko wskazuje na to, że druga połowa
roku będzie dla górnictwa trudniejsza. Polski
prawdopodobnie nie ominie spowolnienie
gospodarcze, a rynkowy poziom cen węgla
i koksu jest zdecydowanie mniej korzystny
niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.
Przychody ze sprzedaży w pierwszym
półroczu tego roku były o , proc. niższe
w porównaniu z pierwszym półroczem ubiegłego roku. Spadek przychodów był stosunkowo niewielki, na co wpływ miało między
innymi przyłączenie PEC, KK Zabrze i WZK
Victoria. Jednocześnie trudny rynek węgla
i koksu spowodował wzrost zapasów.
– Przyrost zapasów dotyczył pierwszego
kwartału, w drugim kwartale nie rosły już
one znacząco. Obecnie nie powiększamy zapasów, ale proces ich zbywania trwa dłużej,
niż oczekiwaliśmy, co wynika z pogorszenia
się sytuacji sektora hutniczego i trudniejszej
sytuacji na rynku stali w Europie. Sektor
hutniczy jest dla nas kluczowym partnerem.

Ze względu na możliwość dalszego pogarszania się jego perspektyw do końca roku
koncentrujemy się na zwiększaniu wydajności i aktywnym poszukiwaniu nowych
zagranicznych odbiorców – mówi Jarosław
Zagórowski.
W ramach kluczowych działań zabezpieczających spółkę na przyszłość podpisano między innymi list intencyjny z ArcelorMittal Poland w sprawie przedłużenia
dotychczasowej współpracy w zakresie
dostaw węgla koksowego, koksu i gazu
koksowego.
Drugi kwartał  roku to dla JSW
kontynuacja wysokiego zaangażowania inwestycyjnego z pierwszych trzech miesięcy
roku. Nakłady na inwestycje rzeczowe w całej Grupie wyniosły w pierwszym półroczu
, mln zł, podczas gdy w całym  było
to , mln zł. Spółka zakupiła między
innymi zautomatyzowany kompleks ścianowy dla KWK Pniówek, który umożliwia
dwukrotne zwiększenie wydobycia w ścianie

i posiada system komunikacji dwutorowej
rejestrujący każde zdarzenie. Natomiast
w WZK Victoria została uruchomiona jedna
z najnowocześniejszych w Europie instalacji
oczyszczania gazu koksowniczego. Ponadto JSW uzyskała koncesję na wydobycie
węgla ze złoża Pawłowice I do  grudnia
 roku.
W segmencie węglowym przeznaczono na inwestycje , mln zł, natomiast
w całym  było to  , mln zł. W segmencie koksowym inwestycje wyniosły
, mln zł i były o ponad  proc. wyższe niż w pierwszym półroczu  roku
(w całym  roku było to , mln zł).
Wszystkie inwestycje z pierwszego półrocza tego roku realizowane były zgodnie z założonym planem i uwzględniały
przyłączenie do Grupy KK Zabrze i WZK
Victoria oraz przygotowanie niezbędnych
zdolności wydobywczych kopalń w następnych latach.
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowy Auris
jest bardziej elegancki

Długość auta wynosi teraz 4275 mm, a wysokość 1460 mm

Nie zmieniły się rozstaw osi – 2600 mm i szerokość – 1760 mm

Salon samochodowy w Paryżu coraz bliżej,
dlatego producenci pokazują już nowości,
które mają na tych targach debiutować.
Toyota prezentuje nową generację Aurisa,
który w porównaniu z obecną ma ostrzejsze, bardziej zdecydowane linie i ciekawszą
stylizację. Nowy Auris jest o 30 mm dłuższy,
ale o 55 mm niższy i – w zależności od wersji
– do 40 kg lżejszy od poprzednika. Długość
auta wynosi teraz 4275 mm, a wysokość
1460 mm. Nie zmieniły się natomiast rozstaw osi (2600 mm) i szerokość samochodu
(1760 mm).

spalinowy o pojemności , l z silnikiem
elektrycznym.

P IĄTA A STRA Z G LIWIC
W Gliwicach rozpoczęła się produkcja
Opla Astry w wersji sedan. Pierwszy egzemplarz, który trafi na rynek niemiecki,
to szary samochód ze -konnym silnikiem
benzynowym turbo. Sedan ma taki sam rozstaw osi jak hatchback (, m), ale długość
, m i bagażnik o  l pojemniejszy niż
w przypadku hatchbacka. Mieści on  l,
ale – podobnie jak w przypadku hatchbacków – składane oparcie tylnej kanapy pozwala zwiększyć jego pojemność do  l.
W gamie silników będzie siedem jednostek napędowych – cztery o napędzie benzynowym (od  kW/ KM do  kW/
KM) oraz trzy diesle (od  kW/ KM do 
kW/ KM). Na początku przyszłego roku
dołączą do nich bardzo wydajne, mocne
i charakteryzujące się wysoką kulturą pracy
czterocylindrowe silniki benzynowe nowej
generacji SIDI ECOTEC o pojemności ,

litra z turbodoładowaniem i bezpośrednim
wtryskiem paliwa.
To już piąty kompaktowy model wytwarzany w Gliwicach. Oprócz sedana z Gliwic wyjeżdża Astra jako pięciodrzwiowy
hatchback, a także sportowa wersja GTC,
trzydrzwiowe coupe GTC oraz Astra Classic sedan.

C ZWARTY R ANGE R OVER
Nowa generacja tego samochodu debiutuje podczas salonu samochodowego
w Paryżu. Nowa generacja ma zwiększony
rozstaw osi, ale została poddana drastycznej
kuracji odchudzającej i stała się aż o  kg
lżejsza. Gama silników to trzy jednostki:
benzynowy, -litrowy V z doładowaniem,
diesel V o pojemności  litrów oraz benzynowy V o pojemności , litra. Auto
ma także nowe pneumatyczne zawieszenie i unowocześniony system Terrain Response . Nową możliwością będzie także
oferowana w opcjach dwuosobowa tylna
kanapa z konsolą pośrodku. Nowa generacja
ma wejść na rynek w przyszłym roku.

To już piąty kompaktowy model wytwarzany w Gliwicach

MATERIAŁY PRASOWE

PIM
MATERIAŁY PRASOWE

Stylistyka nowego Aurisa przypomina większego Avensisa, głównie za sprawą
ostrych, geometrycznych linii reflektorów.
Nowy kompakt został zaprojektowany
z myślą o europejskich klientach i ma być
produkowany tylko w fabryce w angielskim
Burnaston, gdzie powstaje także Avensis.
Największe zmiany zaszły we wnętrzu.
Stylizacja poszczególnych elementów przypomina samochody wyższego segmentu.
Przede wszystkim jednak zniknął ciężki
tunel przed centralną konsolą, na której

znalazł się duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz otoczony chromowaną ramką – tak
przynajmniej pokazuje kabinę nowego Aurisa jedyne opublikowane dotąd zdjęcie. Trzeba przyznać, że to dość szczególny obraz,
bo prezentuje wersję hybrydową. Można
się więc spodziewać, że przynajmniej tunel
z drążkiem zmiany biegów może w autach
o tradycyjnym napędzie wyglądać nieco
inaczej, kiedy zamiast joysticka sterującego
automatyczną skrzynią biegów pojawi się
tradycyjny drążek manualnej skrzyni biegów.
Na wydłużeniu samochodu najwięcej
mają skorzystać pasażerowie tylnej kanapy,
którzy mają o  mm więcej miejsca na kolana. Zwiększyła się także wielkość bagażnika. Długość przestrzeni bagażowej wzrosła
o  mm, a jej pojemność wynosi  l, czyli
o  l więcej niż poprzednio. W przypadku
wersji hybrydowej zmiany konstrukcyjne
pozwoliły zwiększyć pojemność bagażnika
o  l.
Gama silników ma objąć silniki benzynowe o pojemności , l i , l oraz turbodiesla o pojemności , l, a także wspomnianą wyżej hybrydę, która łączy silnik

Nowa generacja tego samochodu debiutuje podczas salonu samochodowego w Paryżu
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Reksio
Romek zagapił się – noga ubrana w nowe, eleganckie buty jakoś dziwnie się
wykrzywiła, wpadła w szczelinę szyny tramwajowej, a on sam gruchnął o ziemię,
słysząc już tylko chrzęst łamanej kostki. Ocknął się chwilę później, gdy zebrało się
nad nim kilka osób. Po skroni pociekła mu strużka krwi. Choć przecięcie brwi nie
było groźne, to czerwona ciecz, która zalała mu twarz, nadała sytuacji dramatyzmu.
Opowiadano później o tamtym wypadku niestworzone historie – a to że Romek
był w ciągu dnia pijany, a to że prawie potrącił go tramwaj albo że narażając własne
życie, uratował kobietę z dzieckiem przed potrąceniem przez szalonego kierowcę.
Prawda była jednak bardzo prozaiczna – Romek, jak co dzień, spieszył się, żeby
w czasie gdy inni pracownicy udawali się na obiad, polecieć po kanapkę i wrócić
do banku, aby zabrać się za resztę swoich obowiązków. Romek od zawsze był pracoholikiem – już w liceum wiedział, że albo szybko osiągnie w życiu spektakularny
sukces, albo błyskawicznie spali się jako szary ludzik w korporacji. Sam oczywiście
wierzył, że jest niezastąpiony, a to, co robi, jest na pewno doceniane przez szefów
i już niebawem zostanie nagrodzone. Patrząc jednak na niego – ubranego w białą
koszulę i ciemnoszary garnitur – gdy poruszał się po banku wśród typów wyglądających jak jego klony, można było odnieść wrażenie, że mógł się mylić.
Miał się o tym podwójnie boleśnie przekonać po wypadku na torach. Okazało się, że złamanie nogi jest dość poważne, na dodatek dołączył do niego także
uraz nadgarstka. To był pierwszy ból przeszywający Romka. Kolejnym było to,
że przez następne dni jego nieobecności kompletnie nikt z pracy nie zapytał go
o zdrowie. Jedyną osobą, która się z nim kontaktowała, była młodziutka praktykantka, która dopiero od trzech tygodni pracowała w banku i nie zdążyła jeszcze
wejść w panującą tam niezdrową atmosferę. Kontaktowała się z nim zresztą nie
tyle z troski, ile po to, żeby wyciągnąć od Romka wszystkie niezbędne informacje, bo jego projektami zajęli się już inni. Jego samego czekał za to co najmniej
kilkutygodniowy urlop.
Gdy od kilku już dni siedział markotny, nieogolony i w brudnym podkoszulku,
na który miał zarzucony stary szlafrok, wpadł do niego młodszy brat. Alek znacząco
różnił się od Romka. Owszem, słyszał, że brat miał wypadek, ale stwierdził, że nie
będzie to dużą przeszkodą do spełnienia obietnicy, którą wymusił od niego jakiś czas
temu. Otóż Alek wyruszał właśnie w trzymiesięczną podróż po Azji i postanowił
zostawić Romkowi pod opieką swojego najlepszego przyjaciela – Reksia. Reksio
był pitbullem i choć wyglądał na naprawdę groźnego, to był łagodny jak baranek.
Alek przygarnął go ze schroniska, do którego Reksio trafił wyrzucony przez jakiegoś
dresiarza. Wcześniej dresiarz dotkliwie pobił psa, mając chyba nadzieję, że udało
mu się go zabić. Alkiem, który nigdy nie mógł usiedzieć na miejscu, tak wstrząsnęła
historia Reksia, który długo nie mógł wylizać się ze swoich ran, że nie mógł go tak
po prostu zostawić na pastwę losu w schronisku. Alek twierdził, że wykorzystał
już wszystkie możliwe znajomości i naprawdę nie ma zupełnie komu powierzyć
psa. Mało tego – uznał, że to wspaniale, że jego brat będzie teraz siedział w domu,
bo dzięki temu z całą pewnością zaprzyjaźni się z Reksiem.
I tak w ciągu kilku dni życie Romka stanęło na głowie. Z wyprowadzeniem Reksia nie miał problemu – jego apartament miał spory ogródek, poza tym pomagała
mu nastoletnia sąsiadka, która przepadała za psami. Gorzej było jedynie żyć z psem,
który nieustannie deptał jego prywatność. Bez pukania wchodził do łazienki i gapił
się na niego maślanymi oczami. Bezceremonialnie przyglądał się także, gdy Romek
korzystał z toalety, jadł śniadanie, a wystarczyło, żeby tylko wziął do ręki gazetę
lub laptopa, a Reks kładł mu na kolanach obślinioną zabawkę i cicho pojękiwał.
W ten uciążliwy dla Romka sposób mijały kolejne dni. On, niczym więzień,
odhaczał w kalendarzu dni do zdjęcia gipsu. Wtedy też nadeszła finansowa klapa
dużej prywatnej spółki, której sprawy prowadził w banku. Jedna katastrofa pociągnęła za sobą kolejne, a on dowiadywał się o nich z programu informacyjnego. Jego
telefon milczał, natomiast gdy on sam dzwonił, nikt nie podnosił słuchawki. Jedyną
osobą, która się nad nim ulitowała, okazała się wspomniana praktykantka, która
przez kilka tygodni już przesiąknęła niezdrowym powietrzem korporacji. Niemal
protekcjonalnym tonem przekazała Romkowi, że cały dział od kilku dni mówi
o problemach, w które wpędził firmę, i jest raczej pewne, że nie ma po co do niej
wracać. Romek ze wściekłości rzucił słuchawką – było oczywiste, że najłatwiej
było oskarżyć nieobecnego, nie widział więc nawet sensu w tym, by się bronić.
Wtedy pierwszy raz ze smutku i bezsilności przytulił mocno zaskoczonego Reksia.
Przez kolejne noce Romek nie mógł spać i analizował całe swoje dotychczasowe życie. Diagnozy lekarzy także nie były zbyt pomyślne. Wszystkie te
zgromadzone nieszczęścia doprowadziły do tego, że Romek przestał się aż tak
nimi przejmować. Odkurzył za to notes, do którego nie zaglądał od miesięcy,
i przyjrzał się rozpisanym przez siebie planom na biznesy, o których kiedyś tak
intensywnie myślał.
Szefowie Romka z wielkim zaskoczeniem zobaczyli go, gdy wśród szarej masy
garniturków maszerował w żółtym, wełnianym swetrze, by uprzedzić ich zamiary
i złożyć wymówienie. Niedługo po tym ruszyła pełną parą mała firma Romka.
W ciągu dwóch lat z malutkiego biznesu przekształciła się w średnią firmę, ale
na tyle dużą, że udało mu się zatrudnić trzydzieści osób. I żadnego z tych pracowników nie dziwiło, że szef zawsze przychodzi z Reksiem.
Wracając jednak do sprawy Reksia. Wbrew swoim planom Alek nie zjechał
całej Azji – zatrzymał się na jednej z tajskich wysp, na której bez pamięci zakochał
się w Annie. Gdy na chwilę wrócił do kraju, żeby uporządkować swoje sprawy
i zabrać psa, okazało się, że jego najlepszy przyjaciel ma już zupełnie nowy, zupełnie nietymczasowy dom. No i został.
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Skazani na szarzyznę
Wielkie sportowe wydarzenia i wielkie emocje związane z nimi przeszły do historii. Sympatycy
sportu powoli zapominają o Euro  i rywalizacji w ramach letnich igrzysk olimpijskich w Londynie, choć w wielu dyskusjach nieświadomie do nich wracają. W końcu przeżywali występy naszych
reprezentantów – przede wszystkim cieszyli się z dobrych wyników, nierzadko jednak złorzeczyli
po mizernym występie. Obecnie próbują natomiast oceniać postawę Polaków w tych wielkich imprezach. Zastanawiają się więc, dlaczego większość naszych reprezentantów nie potrafiła wznieść się
na wyżyny swoich możliwości, pobijając na przykład własne rekordy życiowe. Kibice zastanawiają się
i próbują wyciągać różne wnioski zmierzające do poprawy sytuacji w naszym sporcie. Chcą zdecydowanej poprawy i zdecydowanie lepszych rezultatów w międzynarodowej konfrontacji.
Tymczasem przedstawiciele władz sportowych jak dotąd niewiele mówią. Unikają rzeczowej
dyskusji o słabościach naszego sportu. Okazuje się, że niezbyt dobrze układa się współpraca między
niektórymi sportowcami a przedstawicielami poszczególnych związków. Przykładem może być Adrian
Zieliński – mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów, którego prezes związku chciał ukarać za nieposłuszeństwo. Otóż zawodnik nie chciał trenować na zgrupowaniu zorganizowanym przez związek.
Nie chce też współpracować z trenerem kadry, do którego nie ma zaufania. Wolał podnosić ciężary
u siebie w domu, w swojej miejscowości i wyjechać prywatnie do Osetii Północnej na Kaukazie, by dobrze przygotować się do olimpijskiego występu. To nieposłuszeństwo przyniosło wyśmienity rezultat
– złoty medal olimpijski. Szefowie związku podnoszenia ciężarów są urażeni tym, że zawodnik ich
nie posłuchał. Są urażeni, bo nie mogą przypisać sobie tego wielkiego sukcesu i otrzymać zań laurów.
Pewne pretensje do związku lekkiej atletyki ma także srebrna medalistka olimpijska Anita Włodarczyk za to, że nie wspierał jej tak, jak powinien. Z kolei nasz złoty kulomiot Tomasz Majewski
powiedział, że dobrze jest, jeżeli działacze ze związku nie przeszkadzają w przygotowaniach „swoimi
pomysłami”. To zaledwie uwagi kilku lekkoatletów, których do Londynu wyjechała wyjątkowo liczna
ekipa. Zdecydowana większość zawodniczek i zawodników nie miała bowiem żadnych szans na przebrnięcie przez eliminacje. Kibice obserwujący zmagania lekkoatletów niewiele dowiedzieli się o ich
startach – po prostu sprawozdawcy nie mieli okazji ich przedstawić, ponieważ odpadali w eliminacjach,
a tego angielska telewizja nie rejestrowała. Wszyscy wypełnili tzw. minimum olimpijskie, które ustalił
Polski Związek Lekkoatletyczny, a zatwierdził Polski Komitet Olimpijski. Okazało się, że spełnienie tego
minimum nie daje żadnych szans nawet na awans do ćwierćfinałów. Można zatem śmiało powiedzieć,
że duża grupa lekkoatletów udała się do Londynu na sportową wycieczkę.
W innych dyscyplinach sportowych, takich jak judo, zapasy, boks czy szermierka, kwalifikacje
olimpijskie odbywały się całkiem inaczej. Należało odpowiednio wcześnie w turniejach międzynarodowych wywalczyć prawo występu w olimpijskiej rywalizacji. No i w efekcie w tych dyscyplinach
mieliśmy śladową liczbę naszych reprezentantów, a w boksie ani jednego mężczyzny. Świadczy to
o tym, że nasz sport wyczynowy znajduje się w poważnym kryzysie. Główną winą za ten stan rzeczy
należy bez wątpienia obarczyć związki sportowe. Znajdują się w nich bowiem ludzie, którym nie bardzo
zależy na rozwoju danej dyscypliny. Dla nich ważniejsze jest pilnowanie swojej pozycji i czerpanie
z tego korzyści osobistych. W przypadku niepowodzenia winę zawsze można zrzucić na zawodników,
oskarżając ich o to, że mało trenowali i przez to zawiedli. Tych wszystkich działaczy, którzy od lat
zasiadają w poszczególnych związkach sportowych, nazywa się leśnymi dziadkami.
Wspomniałem, że działacze nie spieszą się z tym, by rzeczowo ocenić występy naszych reprezentantów w Londynie. Dlaczego jednak nie robią tego już teraz, kiedy wspomnienia o olimpijskim turnieju
są jeszcze świeże? Myślę, że po prostu brak im pomysłu na radykalną poprawę sytuacji. Wielu z nich
czeka nawet na ruchy Ministerstwa Sportu. Myślę, że żadnych ciekawych i pożytecznych ruchów się
nie doczekają. W tygodniku Angora przeczytałem niedawno wymyśloną przez felietonistę rozmowę
pomiędzy minister sportu Joanną Muchą a premierem Donaldem Tuskiem. Na żale premiera, że lepsze
od nas były ekipy Korei Północnej, Azerbejdżanu, Etiopii i Kazachstanu, pani minister odpowiedziała,
że Kazachowie podczas przygotowań jedli końskie mięso. Zróbmy to samo.
Nie kwapią się działacze do sportowej oceny olimpijskiego występu naszych reprezentantów.
Może uporają się z tym do końca roku. Nie jest miło wyciągać wnioski, które obciążają ich samych.
Przykładem może być nasza ukochana piłka nożna. Po Euro  futbolowa centrala nie zajmowała się
merytoryczną oceną naszego występu w turnieju. Po rezygnacji Franciszka Smudy decydenci z PZPN
uznali po cichu, że to wina trenera. W dodatku niektórzy zawodnicy, m.in. Robert Lewandowski, wypowiadali się negatywnie o przygotowaniach do zawodów. Najważniejsze dla prezesa Grzegorza Laty
i jego zauszników było znalezienie następcy Franciszka Smudy. Było kilku kandydatów. Ostatecznie
postawiono na Waldemara Fornalika, którego kandydaturę bardzo popierali Antoni Piechniczek
i minister Joanna Mucha.
Waldemar Fornalik rozpoczął pracę z kadrą. Swój debiut w roli selekcjonera drużyny narodowej
zaliczył w towarzyskim spotkaniu z Estonią, które przegraliśmy : w kompromitującym stylu. Z płyty
boiska wiało bezradnością naszych zawodników, którzy nie potrafili zorganizować składnych akcji. Była
to kolejna kompromitacja polskiej reprezentacji. A przecież Polaków czekają wkrótce mecze eliminacyjne do MŚ  w Brazylii. Na początek zagramy na wyjeździe z drużyną Czarnogóry. Nie zdziwię się
wcale, jeżeli drużyna Polski przegra – oby nie było tylko kolejnej kompromitacji. Waldemar Fornalik,
moim zdaniem, został trochę wpuszczony w maliny – i nie wierzę, by coś pozytywnego osiągnął.
Mamy piłkę nożną na naprawdę bardzo słabym poziomie – nie liczymy się jako reprezentacja. Nie
liczymy się również w rywalizacji klubowej. Z europejskiego pucharu w fazie wstępnej wyleciały już
zespoły Lecha Poznań i Ruchu Chorzów. Ten sam los spotka najprawdopodobniej Śląsk Wrocław i Legię
Warszawa. Mistrz Polski Śląsk Wrocław przegrał u siebie : z Hannoverem SV, przeciętną drużyną
ze środka tabeli Bundesligi. W rewanżu ma zatem znikome szanse na awans – musiałby wygrać np. :!
Legia Warszawa też grała u siebie z norweskim Rosenborgiem Trondheim i zaledwie zremisowała :.
Bliżej awansu do fazy grupowej są Norwegowie, którym do szczęścia wystarczy bezbramkowy remis.
Ruszyła już nasza futbolowa ekstraklasa. W pierwszych meczach padło nawet sporo bramek. Nie
oznacza to jednak wcale, że mecze były na przyzwoitym poziomie – kompletna nuda i szarzyzna, jak
w poprzednim sezonie.
Ciekawe europejskie imprezy jeszcze w tym roku odbędą się więc bez udziału naszych reprezentantów. Kibicom sportowym pozostaje zatem ograniczyć się do krajowego podwórka. Inaczej
mówiąc – są skazani na szarzyznę. Chyba że sportowcy zaczną jeść wyłącznie końskie mięso – może
wówczas będzie choć nieco lepiej.
HENRYK MARZEC
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To i owo
W CZERWCU POLACY WPŁACILI DO BANKÓW 
MLD ZŁ, MOŻE TO ŚWIADCZYĆ O ODKŁADANIU
PIENIĘDZY NA CZARNĄ GODZINĘ. Od początku
lutego do maja do polskich banków przyniesiono jedynie , mld zł – wynika z danych
NBP. Rosną głównie środki na rachunkach
oszczędnościowych i ROR-ach, czyli na naszych kontach bankowych. Oprocentowanie
lokat powoli wzrasta, przeciętne oprocentowanie dziesięciu najlepszych kwartalnych
lokat wzrosło w czerwcu w stosunku do maja
o , punktu procentowego do , proc.,
a półrocznych o , p.p. do , proc. Wpływ
na to, że na lokatach terminowych w polskich
bankach jest już , mld zł, ma także sytuacja na giełdzie – boimy się wkładać pieniądze
w fundusze inwestycyjne.
CORAZ WIĘCEJ OSÓB PRACUJE NIELEGALNIE
– W TYM ROKU , PROC. FIRM ZATRUDNIA
PRACOWNIKÓW NA CZARNO, ROK WCZEŚNIEJ
BYŁO TO , PROC. Przez kryzys i wysokie
koszty pracy coraz więcej osób zatrudnianych jest nielegalnie. Taka sytuacja niszczy
rynek, gdyż firmy, które chcą działać zgodnie z prawem, nie są w stanie konkurować
z tymi nieuczciwymi. Traci na tym państwo
i ZUS oraz zatrudniane w ten sposób osoby. Problem zauważyła także Państwowa
Inspekcja Pracy. W pierwszej połowie roku
inspektorzy namierzyli  tys. nielegalnych
pracowników. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku było to ,
tys. osób. Najwięcej nielegalnych pracowników jest w budownictwie. Z badań wynika,
że znajdują się oni w prawie  proc. firm.
Zazwyczaj są to ludzie z wykształceniem
podstawowym i gimnazjalnym. Duża część
pracujących w szarej strefie to osoby, które
od lat figurują w rejestrach bezrobotnych.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „POKÓJ”. Nagrodę wylosował: JANUSZ KIZIAK Z RYBNIKA.

Nowości filatelistyczne
G RZYBY W POLSKICH
LASACH I … KOLEKCJACH
ZNACZKÓW POCZTOWYCH
Grzyby stanowią jeden z wdzięcznych
tematów filatelistycznego kolekcjonerstwa.
Dość zajrzeć do katalogu polskich znaczków
pocztowych, by się przekonać, że z emisji
Poczty Polskiej na przestrzeni minionych
dziesięcioleci można skompletować sporą
liczbę poświęconych tej tematyce znaczków. Jeżeli dodać do tego wydane koperty
FDC, okolicznościowe kartki i datowniki
pocztowe, należy stwierdzić, że nietrudno
skompletować pokaźny materiał do „budowy” zbioru tematycznego. Przy okazji
przekonamy się – oczywiście przy pomocy
atlasu grzybów – jak wiele można się przy
tym pożytecznego dowiedzieć i nauczyć.
Wielce interesująca jest najnowsza,
wprowadzona do obiegu z końcem sierpnia
emisja Poczty Polskiej pod tytułem „Grzyby
w polskich lasach”. Składają się na nią cztery
znaczki o wartości ,, ,, , i , złotych wydrukowane wraz z przywieszkami,
na których przedstawiono podobne do jadalnych trujące odmiany grzybów. Temat
ten najczytelniej ilustruje wydany arkusik
edukacyjny znaczków całej serii, na którym
po lewej stronie znajdują się grzyby jadalne,
a po prawej trujące wraz z ich jadalnymi
i trującymi odmianami. Z tej okazji wydane

zostały także dwie koperty pierwszego dnia
obiegu (FDC), na których znaczki opatrzone
zostały okolicznościowym datownikiem.

A RBORETA I OGRODY
BOTANICZNE
Jak co roku u progu jesieni Poczta Polska wzbogaca nasze filatelistyczne kolekcje
o kolejną barwną kartkę z nadrukowanym
znaczkiem prezentującą rodzime arboreta
i ogrody botaniczne. Arboreta to ogrody
dendrologiczne mieszczące się na wyodrębnionym obszarze, w których znajdują
się kolekcje drzew i krzewów utrzymywanych w celach naukowo-badawczych (aklimatyzacja obcych gatunków bądź ochrona
rzadkich gatunków i odmian). Wchodzą one
w skład ogrodów botanicznych lub istnieją jako obiekty samodzielne. Najbardziej
znanym tego typu miejscem w Polsce jest
arboretum w Kórniku koło Poznania ( tys.

drzew i krzewów), które podlega Instytutowi
Dendrologii PAN.
Ogrody botaniczne to natomiast miejsca
uprawy roślin przeznaczone do prowadzenia
działalności naukowej, ochrony i odnowy
gatunków zagrożonych wyginięciem, a także
służące edukacji oraz zapewniające odpoczynek zwiedzającym. Rośliny wysadzane
są według określonego porządku (np. stref
klimatycznych, sposobu uprawy, zastosowania itp.). Są dokładnie oznaczone i opisane
nazwą gatunkową (podana jest ich przynależność do rodziny oraz miejsce pochodzenia).
W ubiegłym roku kartkami upamiętnione zostały Arboretum w Lipnie oraz Ogród
Botaniczny we Wrocławiu. Tegoroczną kartkę i nadrukowany znaczek opłaty pocztowej o wartości , zł ilustrują Arboretum
i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Z.B.

, MLN POLAKÓW JEST NA EMIGRACJI PONAD DWANAŚCIE MIESIĘCY. SĄ TO GŁÓWNIE LUDZIE MŁODZI. Ponad  tys. osób jest
w wieku – lat, a  tys. ma od  do 
lat. Ponad  tys. ma natomiast – lata,
zaś  tys. jest w wieku – lat. Wśród
osób, które wyjechały za granicę za pracą
po wstąpieniu Polski do UE,  proc. ma wyższe wykształcenie. W tej grupie dominują
specjaliści od marketingu i zarządzania,
socjologowie i osoby po innych kierunkach
humanistycznych, a więc ci, którzy nie mogli
znaleźć pracy w kraju, bo rynek pracowników
z takimi kwalifikacjami jest u nas nasycony
na wiele lat. Natomiast znikoma jest wśród
nich liczba inżynierów. Polacy, zwłaszcza
z pierwszej fali emigracji, byli najczęściej
zatrudniani przy pracach fizycznych –
w budownictwie, transporcie, rolnictwie,
magazynach, handlu i przemyśle, hotelach
i restauracjach, a także zajmowali się opieką
nad osobami starszymi.
D W U T Y G O D N I K
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Zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego MZZG KWB Konin

Celne strzały
24 sierpnia na terenie strzelnicy w Kazimierzu Biskupim odbyły się kolejne zawody strzeleckie w kategorii karabinka
sportowego o Puchar Przewodniczącego MZZG KWB Konin.
Rywalizacja odbywała się zarówno w klasyfikacji drużynowej, jak i indywidualnej.

IV – Sławomir Szynalski (o/Jóźwin), V – Krzysztof Gruchalski (Asekuracja), VI – Janusz Trzewiczyński (Asekuracja).
Zawody rozegrano w piękne piątkowe popołudnie. Klasą
dla siebie i pozostałych uczestników z wynikiem  pkt był
startujący poza konkursem junior Bartosz Krysztofowicz
uhonorowany nagrodą specjalną, dyplomem i pucharem.
Dobre wyniki, piękna pogoda, porządny posiłek na świeżym
powietrzu oraz zadowolone twarze  uczestników – to najlepsze podsumowanie tej wspaniałej imprezy.

ARCHIWUM MZZG KWB KONIN

Najlepszą drużyną okazał się zespół Asekuracji I w składzie: Krzysztof Gruchalski, Zbigniew Łapot, Przemysław
Antkowiak oraz Janusz Trzewiczyński. II miejsce zajęła drużyna Asekuracji II w składzie: Tadeusz Janowski, Arkadiusz

Bułakowski, Jarosław Świątczak, Grzegorz Szymański, zaś III
miejsce przypadło drużynie Koleje Górnicze, którą tworzyli:
Tomasz Wesołowski, Mariusz Pokornowski, Dariusz Kazimierczak, Artur Majewski. Kolejne miejsca zajęli: o/ Jóźwin,
Służby Pomocnicze, Zakład Transportu, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, o/Lubstów-Drzewce-Tomisławice,
Administracja.
Klasyfikację indywidualną wygrał Marek Krysztofowicz
(Służby Pomocnicze). II miejsce zajął Grzegorz Grobelski
(Asekuracja), III – Tomasz Wesołowski (Koleje Górnicze),

Celny strzał z przyłożenia to tylko na westernach

Józef Pindras, przewodniczący MZZG KWB Konin (po prawej), wręcza nagrody i wyróżnienia
REKL A M A
REKL A M A

Na strzelnicy panowała wielka koncentracja

