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Koleje Mazowieckie otrzymają dwa spalinowe szynobusy 
Samorząd województwa mazowieckiego kupił dwa spalinowe szynobusy dla Kolei 

Mazowieckich. Kontrakt o wartości 12,8 mln zł podpisano we wtorek w Warszawie. Szynobusy 

mają wyjechać na tory w grudniu br. 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik na 
wtorkowej konferencji prasowej zwrócił uwagę, że dwaj 

należący do samorządu przewoźnicy kolejowi - Koleje 

Mazowieckie i WKD - przewożą łącznie ok. 60 mln pasażerów 
rocznie. 

"Dalszy rozwój województwa nie będzie możliwy bez 

rozwijania transportu szynowego" - zaznaczył marszałek. 

Nowe pojazdy będą kosztować 12,8 mln zł. Z tej kwoty 7,3 

mln zł pochodzi z dotacji rządowej, a 5,5 mln zł ze środków 
województwa. 

Szynobusy dostarczy bydgoska PESA. Przewoźnik skieruje je 

na trasy Nasielsk - Sierpc i Kutno - Sierpc. Jak zauważyli 

przedstawiciele Kolei Mazowieckich, są to trasy mało 

obciążone ruchem - do pociągu wsiada najwyżej kilkadziesiąt 

osób. Stąd pomysł, by skierować na nie szynobusy, które są 
tańsze w eksploatacji, niż używane przez przewoźnika 

elektryczne zespoły trakcyjne. 

Zarząd Kolei Mazowieckich planuje do 2015 r. dokupić jeszcze 

22 wagony piętrowe, 13 szynobusów - elektrycznych i 

spalinowych. Spółka rozważa też zakup 20 elektrycznych 

pociągów. Równocześnie planowane są także bieżące 

naprawy i modernizacje eksploatowanego taboru. W ciągu 

najbliższych czterech lat Koleje Mazowieckie chcą przeznaczyć 
na naprawy i modernizacje ok. 755 mln zł.  
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Vistula KBC Securities zmienia 
rekomendację na "sprzedaj" 
2011-11-08 12:19 

W najnowszym raporcie analitycy KBC Securities obniżyli 

rekomendację dla papierów Vistuli do „sprzedaj” z „trzymaj”.» 

REKOMENDACJE  

NG2 - CCC: KBC Securities ponownie 
zaleca "kupuj" 
2011-11-08 12:12 

Analitycy KBC Securities, w raporcie z 7 listopada, podtrzymali 

rekomendację „kupuj” akcje spółki obuwniczej NG2.» 

REKOMENDACJE  

LPP: KBC Securities obniżył 
rekomendację do "trzymaj" 
2011-11-08 12:07 

W raporcie z 7 listopada analitycy KBC Securities obniżyli 

rekomendację dla walorów LPP do „trzymaj” z „kupuj”.» 

TRANSPORT KOLEJ INWESTYCJE  

Koleje Mazowieckie otrzymają dwa 
spalinowe szynobusy 
2011-11-08 12:05 

Samorząd województwa mazowieckiego kupił dwa spalinowe 

szynobusy dla Kolei Mazowieckich. Kontrakt o wartości 12,8 mln 

zł podpisano we wtorek w Warszawie. Szynobusy mają 
wyjechać na tory w grudniu br.» 

UNIA EUROPEJSKA P O D A T K I F INANSE  

Podatek od transakcji finansowych: w 
UE czy eurolandzie? 
2011-11-08 11:57 

Ministrowie finansów UE dyskutują we wtorek o propozycji 

podatku od transakcji finansowych. Na ostatnim G20 inicjatywy 

tej nie poparły inne mocarstwa. W UE W.Brytania i Szwecja też 
są przeciw, dlatego Berlin nie wyklucza, by podatek był tylko w 

eurolandzie.» 

MAKROEKONOMIA  

Greckie partie dementują: nie ma 
jeszcze porozumienia ws. Papademosa 
2011-11-08 11:42 

Działacze partii socjalistycznej PASOK i konserwatywnej Nowej 

Demokracji zdementowali we wtorek przed południem 

informacje, że ostatecznie porozumieli się w sprawie 

kandydatury Lukasa Papademosa na stanowisko premiera 

tymczasowego rządu koalicyjnego Grecji.» 

PRAWO GÓRNICTWO GAZ ŁUPKOWY  

Zgoda UOKiK dla ExxonMobil i Hutton 
Energy na wspólne przedsięwzięcia 
2011-11-08 11:28 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na 

utworzenie przez firmy ExxonMobil i Hutton Energy czterech 

wspólnych przedsięwzięć w celu wspólnego poszukiwania gazu 
łupkowego w Polsce - poinformował we wtorek Urząd.» 

WALUTY MAKROEKONOMIA KOMENTARZ  

FxPro: Tylko spokój może nas 
uratować 
2011-11-08 11:26 

Pośród finansowej burzy przetaczającej się przez Europę 

Tylko w Forsal.pl  

Europejskie giełdy w rękach Berlusconiego. 

W łochy w centrum uwagi 

W łochy i Olympus pociągnęły w dół 
azjatyckie indeksy 

Najlepsze banki internetowe świata 2011. 

Polska też na podium 

Politycy namieszali na giełdach, WIG obonił 
się przed stratami 

Wskaźnik rozwoju społecznego: Polska 

przed Portugalią 

Przegląd wiadomości ze spółek - 7 

listopada 2011 r. 
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Berlusconiego i Papandreu 
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Bloomberg  

Inwestorzy: polska gospodarka bardziej 

niepewna niż brazylijska 

Ameryka gazową Arabią Saudyjską, czyli 

jak łupki uratują USA 
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przychodzą nam na myśl klasyczne plakaty z czasów wojny, 
wyzywające obywateli Wielkiej Brytanii do trzymania nerwów na 
wodzy w obliczu nieznośnego napięcia i stałego zagrożenia. » 
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Przeprosin i 15 tys. zł zadośćuczynienia za straty moralne 

domaga się 84-letni mężczyzna od dwóch stołecznych banków, 
w których nie pozwolono mu skorzystać z toalety. Pozwane 

banki chcą oddalenia jego pozwu; twierdzą, że nie naruszyły 

dóbr osobistych.» 

F INANSE G I EŁD A DYWIDENDA  

Dywidenda PZU: spółka wypłaci 50-100 
proc. zysku netto za 2011 r. 
2011-11-08 11:19 

Spółka ubezpieczeniowa PZU może wypłacić dywidendę za ten 

rok w górnej granicy widełek wynoszących 50-100% zysku 

netto, poinformował prezes Andrzej Klesyk.» 
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