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Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG:
Wykorzystanie węgla jest
uzasadnione logicznie
i ekonomicznie. Musimy
dbać o inwestycje,
żeby zapewnić dostawy
węgla, jakiego będą
potrzebowały
elektrownie.
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J astrzębie -Z drój . 36. rocznica podpisania porozumienia

MINISTERSTWO ENERGII

Upomnieli się o godność

Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego.
strona 5

Złota ekipa
ratowników
górniczych

W gaszeniu pożarów najlepsi na
świecie.
strona 5

Wielobój biobójczy
Środki biobójcze: zagrożenia
i stosowanie.
strona 8

Crossover
na stadionie
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Niemcy nie tylko dla
piwoszy
Podróże marzeń.

strona 10

Uczestnicy protestów w 1980 roku, poczty sztandarowe, przedstawiciele Solidarności i delegacje
górników z wielu kopalń wzięli udział w obchodach 36. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego
i powstania NSZZ Solidarność. Na czele delegacji rządowej stała premier Beata Szydło. Towarzyszyli jej
między innymi minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Nigdy
nie pozwolę, by polskie górnictwo zostało zniszczone – powiedziała premier Beata Szydło. Obchody
rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie uroczystości przed pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed
36 lat premier podkreśliła znaczenie górniczych protestów w 1980 roku i ich wielki wpływ na losy Polski
i Polaków. – Godna praca, godne życie wywalczone zostały protestami ludzi, którzy wtedy w 1980 roku
mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny,
polskich rodzin i pracowników. W ramach porozumień sierpniowych, które wpisują się w porozumienia
jastrzębskie, wtedy uchyliły się drzwi do wolności – powiedziała premier. – O górnictwie nie trzeba
mi przypominać. Los mojej rodziny jest z nim związany. Wychowałam się, patrząc na szyby górnicze.
Nigdy nie pozwolę na to, żeby polskie górnictwo zostało zniszczone – zadeklarowała
premier Beata Szydło.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Mam alergię
Jestem zły, dlatego tym razem krótki tekst. Złość mnie
ogarnęła, kiedy czytałem informacje na temat dyskusji
w Sejmie o górnictwie. Ministerstwo Energii chce większych kwot na restrukturyzację branży. Nie na zabronioną pomoc publiczną, ale na likwidację szkód górniczych i na program osłonowy dla górników. Platforma
Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna są przeciwko zwiększaniu budżetu. Diabli mnie
biorą, kiedy słyszę polityków z PO i PSL wypowiadających się na temat górnictwa. Mam alergię po ośmiu
latach doświadczeń związanych z nicnierobieniem,
unikaniem tematów górniczych i gigantyczną wtopą
poprzedniego rządu, kiedy w końcu kadencji zaczął
sypać fatalnymi pomysłami.

D

latego apeluję: Szanowni Państwo, wyluzujcie się i o górnictwie milczcie. Przez osiem lat
nie mogliście się połapać, za co odpowiadacie.
Mieliście kuriozalne pomysły. Przykrywaliście swoje
lenistwo pozornymi ruchami. Sączyliście fajne trunki
i lulki paliliście, zamiast wykonywać obowiązki właścicielskie. Teraz macie niepowtarzalną okazję, żeby
siedzieć cicho, dlatego skorzystajcie z niej. I żeby nie
było nieporozumień – to, co napisałem, nie oznacza,
że zgadzam się ze wszystkim, co robi obecny rząd. Ale
teraz przynajmniej coś robią. Widać, że się starają.
Wy nie robiliście nic. To był dramat.
Uff, ulżyło mi. Mogę w końcu napisać, o co chodzi. Zgodnie z obowiązującą ustawą o funkcjonowaniu

Komentuje Sławomir Starzyński

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Nie zapisałem
się do PiS. Nie
wstąpiłem też
do fanklubu
tej partii.
Mam alergię
na specjalistów
od górnictwa
z poprzedniej
ekipy.

górnictwa węgla kamiennego na restrukturyzację naszej branży rząd może wydać 3 mld złotych. Trwają
prace nad nowelizacją ustawy, w tym nad zwiększeniem limitu wydatków do 7 mld złotych. Dlaczego? Ponieważ dotychczasowa kwota nie wystarczy
na dłużej niż do połowy przyszłego roku. Podkreślam, chodzi o sfinansowanie pakietu osłonowego,
usuwanie szkód górniczych i funkcjonowanie Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, do której ma trafić część
niektórych kopalń, które już nie służą produkcji. Nie
chodzi o pompowanie pieniędzy na pokrycie strat.
Będą z nich finansowane także decyzje poprzednich rządów. Przecież w SRK nie jest tak, że kiedyś
oddawane tam kopalnie można rozmontować jak
stary samochód. To trzeba utrzymać i będzie trzeba
utrzymywać jeszcze przez jakiś czas.
Wiem, że opozycja nie może zablokować zmian
w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa. Chodzi tylko
o to, aby przy tej okazji choćby trochę zohydzić opinii
publicznej naszą branżę. To dziecinada, a nie poważne uprawianie polityki. Uważam, że posługiwanie
się górnictwem po to, aby coś ugrać w politycznych
podchodach, jest nieodpowiedzialne.
Nie, nie zapisałem się do PiS. Nie wstąpiłem
też do fanklubu tej partii. Po prostu mam alergię
na specjalistów od górnictwa z poprzedniej ekipy. Nic
na to nie poradzę. Chyba już się nie odczulę i dlatego
tak reaguję.
l

Kij w mrowisko

O

krągły Stół, mimo ewidentnych wad, był wtedy najlepszym rozwiązaniem. Antykomuniści wyszli z podziemia. Po latach mamy żal,
że nie wykorzystaliśmy wielkiego zrywu społeczeństwa.
Zmarnowaliśmy wiele okazji do uczynienia z Polski
znacznie lepszego kraju, zawiedliśmy wiele nadziei,
po drodze zapomnieliśmy o wielu bohaterach tamtych
czasów. Piszę w liczbie mnogiej, bo mam na myśli pokolenie, które organizowało tamte protesty, a później
objęło władzę.
Tak, popełniono wiele błędów w polityce społecznej i ekonomicznej. Nie wykorzystaliśmy wszystkich
szans w polityce zagranicznej. Jednak największym
grzechem jest to, że dopuściliśmy, aby duża część
młodego pokolenia dojrzewała bez większego zainteresowania historią. Co ja piszę! Młode pokolenie
nie rozumie tamtych czasów, problemów i dramatów.
Niestety to nasza wina. Nie potrafimy zainteresować
przeszłością i nie potrafimy mówić o marzeniach
na przyszłość. Starzejemy się. Zapomnieliśmy, jak
ważne są marzenia, plany i wiara w to, że przyszłość
może być lepsza.
Przez lata obowiązywał dziwny sposób myślenia.
Urzędowo lansowano koncepcję, że skoro młodzi mogą
emigrować, szukać pracy za granicą i tam planować
życie, to niech to robią. Z koncepcji tej uczyniono
cnotę. „Nie macie szans w Polsce, wyjeżdżajcie” – mówiono młodzieży. Teraz mamy ponad 2 mln zdolnych,
przedsiębiorczych i pracowitych Polaków za granicą.

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Nie potrafimy
zainteresować
przeszłością i nie
potrafimy mówić
o marzeniach
na przyszłość.
Starzejemy się.
Zapomnieliśmy,
jak ważne
są marzenia,
plany i wiara w to,
że przyszłość może
być lepsza.

Dawne dzieje
ku przestrodze

W

czwartek, 15 września w Katowicach
przedstawiciele dwóch partii: Platformy
Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości wypowiadali
się na temat górnictwa. PO zarzuciła rządowi, że nie
dotrzymuje przedwyborczych obietnic i chce zamykać
kopalnie. PiS przypomniał, że koalicja PO–PSL przez osiem
lat nic nie zrobiła, aby naprawić górnictwo. Ma rację
Platforma i ma rację PiS. Jednak różnica między nimi
polega na tym, że Platforma Obywatelska o górnictwie
przypomniała sobie przed wyborami, kiedy spółki
węglowe traciły płynność finansową, a dostawcy towarów
i usług dla górnictwa po pół roku czekali na pieniądze.
Rząd PiS mimo wszystko stara się coś zrobić. Nie cofnie
czasu, ale może nie popełnić błędów poprzedników.

P

latforma nie miała pomysłu na naprawę górnictwa.
Była premier Ewa Kopacz nie miała pojęcia, o czym
mówi i co mówi nawet dwa dni przed wyborami, kiedy
w Katowickim Holdingu Węglowym z uporem godnym
lepszej sprawy zapewniała, że powstała Nowa Kompania
Węglowa i że KHW będzie miał inwestora, bo rząd podjął
decyzję o przekazaniu go w ręce nowej, celowej spółki.

M

Wracamy do źródeł
Gdyby nie było strajków w 1980 roku, nie byłoby
Solidarności. Gdyby górnicy nie zaprotestowali i nie
wsparli stoczniowców, siła sprzeciwu wobec komunizmu byłaby znacznie mniejsza. Górniczy protest
w Jastrzębiu-Zdroju spowodował, że Śląsk uwierzył
w sens sprzeciwu. W 1988 roku po raz kolejny górnicy powiedzieli ówczesnej władzy „nie” i dzięki temu
doszło do Okrągłego Stołu i powolnego rozkładu
dyktatury.

redaktor naczelny Nowego Górnika

Tam pracują, wydają pieniądze, ze swoich składek
utrzymują tamtejszych emerytów.
Taka polityka nie mogła trwać wiecznie. Jeżeli
ktoś zastanawia się nad przyczynami sukcesu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, niech przeanalizuje
sposób myślenia polityków poprzednich ekip rządowych o przyszłości dwudziesto- i trzydziestolatków.
Nadeszły zmiany. Jednak nie będzie łatwo. Urodzeni
w 1989 roku mają 27 lat. To dojrzali obywatele Polski.
O dziewięć lat starsi od nich są prawie czterdziestolatkami. Trudno uwierzyć, że dla prawie czterdziestolatka
czas tak zwanej pierwszej Solidarności jest równie
odległy jak czas wojen światowych.
Świat bez komputerów, smartfonów, tabletów i bez
otwartych granic jest dla nich równie abstrakcyjny jak
świat elfów i czarodziejów. Kiedy opowiadam młodzieży o tamtych czasach, sam łapię się na tym, że szybko
popadam w bajkową narrację. No bo jak mam wytłumaczyć, że nie było galerii handlowych, a telefon był
dobrem luksusowym. Stacjonarny telefon, a nie żaden
smartfon. Zamiast maila wysyłało się telegram. Jeżeli
chciało się coś kupić, trzeba było mieć kartki, talony, przydziały i układy. Za okrzyki „precz z komuną”
można było trafić do więzienia. Wyjazd na Węgry
był wielkim przeżyciem. Ubrania i odżywki dla dzieci
przemycane z Czechosłowacji były luksusem.
Nie ma Czechosłowacji, nie ma Związku Radzieckiego, rozpadła się Jugosławia, zjednoczyły Niemcy.
Wszystko zaczęło się od Polski i od Solidarności. A Solidarność zaczęła się od tego, że robotnicy przezwyciężyli strach i postanowili upomnieć się o godność.
Mamy świetne warunki, aby po raz kolejny odzyskiwać
godność. Chodzi o godność wszystkich zepchniętych
na margines przemian. O tych, którym wmawiano,
że powinni cierpliwie znosić wykluczenie. W Jastrzębiu-Zdroju, przed pomnikiem przy kopalni Zofiówka
(dawniej Manifest Lipcowy), słuchałem wystąpień
polityków i związkowców. Umacniało się we mnie
przekonanie, że wracamy do źródeł.
l

inister skarbu Andrzej Czerwiński robił,
co mógł. Objął stanowisko kilka miesięcy przed
wyborami, nie miał do dyspozycji pieniędzy ani poparcia
społecznego i politycznego. Odziedziczył jedynie
kuriozalny pomysł, że ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń
można zrobić uzdrowisko dla najsłabszych kopalń
i po naprawie sprzedawać je inwestorom. Wymyślili
to propagandziści, którzy nie mieli bladego pojęcia
o górnictwie, unijnych ograniczeniach związanych
z pomocą publiczną dla kopalń węgla kamiennego
i o zasadach rozmów z Komisją Europejską na temat
pomocy dla górnictwa.

J

ednak trzeba przyznać, że w czasie rządów PO–PSL
było kilka spektakularnych wydarzeń. Na przykład
spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, kiedy
na czele rządu stał Donald Tusk. Pan premier ściągnął
na Śląsk z najważniejszymi współpracownikami. Władza
spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych
i zarządów spółek węglowych. Był premier Donald
Tusk, wicepremierzy, ważni ludzie ze służb specjalnych.
Brakowało tylko ministra obrony narodowej i kogoś
z generalicji. Popełniono błąd, bo wtedy przekaz dnia
był następujący: rząd idzie na wojnę z patologiami
w górnictwie, z importem węgla z Rosji, z nieudolnymi
menedżerami i z zapaścią w branży. Nic z tej wojny
nie wyszło, bo nie miał kto dowodzić cywilbandą
pobrzękującą szabelkami.

D

onalda Tuska zastąpiła Ewa Kopacz i – jak
na medyka przystało – postanowiła leczyć, a nie
walczyć. Zaczęła od wyleczenia kopalni Kazimierz-Juliusz. W towarzystwie żon górników, przy kawie
i cieście, wszystkie panie opracowały plan ruchu zakładu
górniczego Kazimierz-Juliusz. Pani była premier uznała,
że po tym doświadczeniu może opracować plan ruchu
dla kilkunastu zakładów górniczych Kompanii Węglowej.
Kiedy w Kazimierzu-Juliuszu górnicy przestali fedrować
i kopalnia została przekazana do SRK, Ewa Kopacz była
przekonana, że w kopalni wre praca i informowała
o udanej restrukturyzacji i o tym, jak udało się zachować
miejsca pracy. W przerwach między ogłaszaniem
kolejnych sukcesów była pani premier zapewniała, że ma
plan, który uszczęśliwi Śląsk. Nikt z rządu nie miał odwagi
sprostować tych wypowiedzi. Przypominam dawne dzieje
ku przestrodze. Mniej przekazów dnia, więcej konkretów.
l
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W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości z okazji 36. rocznicy podpisania porozumienia
jastrzębskiego i powstania NSZZ Solidarność

Premier zapewniła, że nie
pozwoli, by polskie górnictwo
zostało zniszczone
Uczestnicy protestów w 1980 roku, poczty
sztandarowe, przedstawiciele Solidarności
i delegacje górników z wielu kopalń wzięli
udział w obchodach 36. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego i powstania
NSZZ Solidarność. Na czele delegacji rządowej stała premier Beata Szydło. Towarzyszyli
jej między innymi minister energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski. – Nigdy nie pozwolę, by polskie
górnictwo zostało zniszczone – powiedziała
premier Beata Szydło.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie uroczystości przed pomnikiem
upamiętniającym wydarzenia sprzed 36 lat
premier podkreśliła znaczenie górniczych protestów w 1980 roku i ich wielki wpływ na losy
Polski i Polaków.

U chylili drzwi

– Trzeba powiedzieć sobie jasno, że czas,
kiedy na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy było wykorzystywane, kiedy traciło polskie
państwo, polskie górnictwo i górnicy, skończył
się – mówiła Beata Szydło.

Z naczenie porozumienia
jastrzębskiego
Porozumienie zawarte 3 września 1980
roku w Jastrzębiu było trzecim, po szczecińskim i gdańskim, dokumentem podpisanym latem 1980 roku między rządzącymi
a robotnikami.
W zapisach porozumienia jastrzębskiego
potwierdzono ustalenia gdańskie oraz m.in.
zniesiono czterobrygadowy system pracy
w górnictwie, oznaczający konieczność pracy
siedem dni w tygodniu. Ważnym ustaleniem
było również przyznanie dodatków za rozłąkę
z rodzinami. Ponadto górnicy wywalczyli podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania, a władza zgodziła się na wiele
branżowych postulatów pracowników kopalń.
Wielu historyków uważa, że ówczesne strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, miały wpływ na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku
oraz Szczecinie. Porozumienie jastrzębskie przypieczętowało wcześniejsze umowy.

W alka o polskie
górnictwo
– O górnictwie nie trzeba mi przypominać. Los mojej rodziny jest z nim związany.
Wychowałam się, patrząc na szyby górnicze.
Nigdy nie pozwolę na to, żeby polskie górnictwo zostało zniszczone – zadeklarowała
premier Beata Szydło.
– Musimy walczyć o polskie górnictwo
ze względu na bezpieczeństwo energetyczne
i na niezależność gospodarczą Polski. Będziemy to robili konsekwentnie tak jak do tej pory
i będziemy rozmawiać. Bo nasi poprzednicy
nie rozmawiali, nie siadali z wami do stołu
– stwierdziła szefowa rządu. Dodała, że konieczne jest wprowadzenie reform i zmian
w tym priorytetowym sektorze gospodarki.
– My siadamy do rozmów i mówimy o tym,
że potrzebne są wspólne decyzje dotyczące
rozwoju górnictwa. Przyszłość polskiego górnictwa to nasza wspólna odpowiedzialność:
rządu, górników, związków zawodowych,
samorządu – mówiła premier. Zadeklarowała, że jej rząd będzie podejmować działania
i decyzje, które będą prowadziły do tego,
że polskie górnictwo będzie się rozwijało
oraz będzie przyszłościowe, nowoczesne
i konkurencyjne.

P owstanie
NSZZ S olidarność
Sierpniowe strajki z 1980 roku doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność,
pierwszej w krajach komunistycznych i niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku
31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową
a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym
i powstanie Solidarności stały się początkiem
przemian z 1989 roku.
17 września 1980 roku delegaci z różnych
ośrodków w Polsce postanowili, że utworzą jeden wspólny Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Solidarność. Wybrano Krajową
Komisję Porozumiewawczą NSZZ Solidarność oraz uchwalono projekt statutu, który
24 września został złożony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 10 listopada
1980 roku Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ
Solidarność. Niedługo potem związek liczył
niemal 10 mln członków. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, choć ówczesne władze
nie dopuściły do powołania ogniw związku
w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.
ST. NA PODSTAWIE
MATERIAŁÓW URM

J edno ujęcie

P. TRACZ / KPRM

do wolności
Rozpoczynając swoje przemówienie, premier Beata Szydło stwierdziła, że Jastrzębie
i kopalnia Zofiówka są symbolem ciężkiej pracy i walki o wolność. Szefowa rządu przypomniała, że 36 lat temu górnicy przeciwstawili
się komunistycznej władzy. – Przyszli z postulatami bardzo prostymi. Z postulatami, które
dzisiaj, dla nas w 2016 roku, a szczególnie dla
wielu młodych ludzi, wydają się niezrozumiałe
ze względu na to, że to, o co upominali się
wtedy górnicy, dzisiaj jest normalnością –
mówiła. Beata Szydło przypomniała, że górnicy domagali się wolnych sobót i niedziel czy
zapewnienia podstawowych narzędzi pracy,
takich jak np. buty, rękawice czy łopaty.
– Godna praca, godne życie wywalczone
zostały protestami ludzi, którzy wtedy w 1980
roku mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny, polskich rodzin i pracowników.
W ramach porozumień sierpniowych, które

wpisują się w porozumienia jastrzębskie, wtedy uchyliły się drzwi do wolności. Za to należy
się im cześć i chwała. Za to ja wam wszystkim,
uczestnikom tamtych wydarzeń, z serca dziękuję – powiedziała premier.
– My musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia. Upominać się o wszystkich – nie tylko tych z pierwszych stron gazet
– stwierdziła Beata Szydło i dodała, że jest
to nasz obowiązek. – Dzisiaj obowiązkiem
polskiego państwa jest oddanie czci i podziękowanie każdemu, kto wtedy miał odwagę
stanąć po stronie prawdy – podkreśliła premier. Jej zdaniem trzeba pomóc bohaterom
tych wydarzeń, którzy dzisiaj żyją w bardzo
trudnych warunkach.

Pamiętają o bohaterach strajków w 1980 roku

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się uroczystości z okazji 36. rocznicy podpisania porozumienia jastrzębskiego
i powstania NSZZ Solidarność

Co roku, w rocznicę podpisania porozumień jastrzębskich, przedstawiciele wszystkich
organizacji związkowych skupionych w FZZG JSW SA udają się na cmentarz w Jastrzębiu-Zdroju, aby złożyć kwiaty na grobie Jarosława Sienkiewicza. Jarosław Sienkiewicz
był pierwszym przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju. Brał udział w strajkach 1980 roku. Należał do działaczy niezwykle zaangażowanych w walkę o prawa pracownicze. Był wśród przedstawicieli górników podpisujących
porozumienia jastrzębskie. 
l
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Tekst sponsorowany

Ucz się zawodu górnika
od najlepszych – za darmo!
Perspektywy polskiego górnictwa dawno nie
rysowały się tak korzystnie jak teraz. Nowo
powstałe wielkie spółki o solidnych fundamentach finansowych mają zaplanowane
wydobycie na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Co roku będą szukać młodych i kompetentnych pracowników do ich realizacji. Na Śląsku
zawód górnika od zawsze oznaczał pewną
pracę, niezłe zarobki i cieszył się prestiżem.
Pomożemy Ci go zdobyć.

Ośrodek Szkolenia Ad Acta zaprasza
wszystkich zainteresowanych na darmowy
kurs pn. Górnik Eksploatacji Podziemnej.
Uczestnicy podczas zajęć prowadzonych
w systemie weekendowym przyswoją materiał
zgodny z podstawą programową dla kwalifikacji M.11 Eksploatacja złóż podziemnych.
Kurs kończy się egzaminem OKE na tytuł
zawodowy. Absolwenci po jego zdaniu otrzymają świadectwo OKE albo dyplom OKE (dla
osób z wykształceniem zawodowym). Egzamin również nic nie kosztuje.
Jeśli chcesz wziąć udział w kursie, wystarczy, że ukończyłeś 18 lat i masz wykształcenie
REKL A M A

minimum zawodowe. Możesz wciąż być
uczniem albo studentem, ponieważ staż pracy nie jest wymagany. Zgłoś chęć kształcenia
telefonicznie pod numerem +48 509 123 226
albo poprzez e-mail: szkolenia@adacta.pl lub
za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie adacta.pl, podając imię, nazwisko i telefon kontaktowy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w Żorach 18 września
o godz. 9.00, więcej szczegółów na stronie.
Liczba miejsc ograniczona!
Ośrodek Szkolenia Ad Acta od 2002 roku
organizuje profesjonalne szkolenia z wielu
dziedzin – BHP, górnicze, techniczno-energetyczne i obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Prowadzą je doświadczeni wykładowcy,
którzy w przystępny sposób przekazują praktyczną i fachową wiedzę. Zajęcia prowadzone
są ciekawie i w różnej formie – jako warsztaty,
dyskusje, gry i symulacje. Nie są to nudne wykłady, szkoleniowcy często korzystają na nich
z technik multimedialnych oraz autorskich
materiałów.
Nasz ośrodek towarzyszy górnikom
na każdym etapie ich kariery zawodowej.

Oferujemy szkolenia i kursy obowiązkowe
przed dopuszczeniem do pracy oraz specjalistyczne kursy na poszczególne stanowiska w kopalni. Dla pracowników chcących
podnieść swoje kwalifikacje przeznaczone
są między innymi kursy pedagogiczne, kursy
sanitariusza – udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej, a także naprawy, konserwacji
i remontu kombajnów chodnikowych oraz
eksploatacji urządzeń budowy przeciwwybuchowej. Fachowcy mogą pogłębiać swoją
specjalizację na szkoleniach dla elektromonterów maszyn i urządzeń elektrycznych, maszynistów kolejek podwieszanych i lokomotyw podziemnych, operatorów samojezdnych
maszyn przodkowych czy dla instruktorów
strzałowych.
Mamy nadzieję, że rozpoczynający się
we wrześniu darmowy kurs Górnik Eksploatacji Podziemnej będzie naszym pierwszym,
ale nie ostatnim spotkaniem!
Zapraszamy również na darmowy kurs
koparko-ładowarki. Nauka będzie się odbywać
w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
Kurs kończy się egzaminem OKE na tytuł

zawodowy lub egzaminem IMBiGS na uprawnienia operatorskie. Egzaminy są bezpłatne.
Warunki udziału w kształceniu: ukończone 18
lat oraz wykształcenie minimum podstawowe/
gimnazjalne. Staż pracy nie jest wymagany.
Szczegóły na stronie www.adacta.pl
lub pod numerem +48 509 123 226.
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Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego

ARCHIWUM

Wartościowy program
gospodarczy i społeczny
Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego, które
podpisano 14 września w Katowicach, ma zagwarantować wszechstronny rozwój regionu.
Udało się je wypracować na Śląsku ponad
wszelkimi podziałami politycznymi. Jak podkreśla Dominik Kolorz, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Śląsk
nie miał takiego programu od 21 lat.

Obok przedstawicieli partnerów społecznych zasiadających w WRDS i zespołu
ekspertów, który opracowywał porozumienie,
w uroczystości podpisania dokumentu uczestniczyli wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wojewoda śląski Jarosław
Wieczorek, marszałek województwa śląskiego
Wojciech Saługa oraz przewodniczący krajowej Rady Dialogu Społecznego i szef Komisji
Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.
– Dzisiaj na Śląsku wydarzyła się rzecz
historyczna, ponieważ podpisaliśmy, jako
partnerzy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, porozumienie na rzecz rozwoju
województwa śląskiego. Co warte podkreślenia, mimo że reprezentujemy różne poglądy
polityczne, w kwestii rozwoju naszego województwa absolutnie się nie różnimy. Animozje poszły na bok, po raz pierwszy od 21 lat
stworzyliśmy dokument wypracowany przez
mieszkańców Śląska, dla ludzi mieszkających
na Śląsku. Wszystkie trzy elementy ujęte w dokumencie, czyli rewitalizacja, reindustrializacja i metropolizacja dają impuls rozwoju
całej maszynie inwestycyjno-przemysłowo-społecznej województwa śląskiego. Wszyscy
jesteśmy pełni nadziei, że żaden z trybików tej

Wicepremier zaznaczył, że najważniejsze
dla mieszkańców jest to, by tworzyć dobrze
płatne miejsca pracy i rozwinięte produkty
o wysokiej wartości dodanej, dlatego wsparcie
finansowe powinno być przeznaczane na inwestycje rozwojowe.
– Nowe miejsca pracy, nowe centra usług,
instytuty badawcze współpracujące przy reindustrializacji czy innowacyjnych projektach
stworzą w przyszłości zupełnie nowe perspektywy rozwojowe – podkreślił.
Porozumienie to program opierający się
na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, czyli odbudowie przemysłu,
metropolizacji i rewitalizacji. Dokument został przyjęty w formie rekomendacji WRDS
skierowanej do rządu.
ANNA ZYCH

Autorka jest dziennikarką i publicystką tygodnika
Trybuna Górnicza i portalu nettg.pl

maszyny nie wypadnie – mówił po podpisaniu
porozumienia Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodniczący
WRDS.
Kolorz ocenił, że spotkanie WRDS,
w trakcie którego obecny był premier Mateusz
Morawiecki, było bardzo owocne. Stwierdził,
że dokument nie jest spisem pobożnych życzeń i jego realizacja naprawdę jest możliwa.
– Pozwoliłem sobie pójść o zakład z panem wojewodą, że jeżeli 90 proc. tego porozumienia będzie zrealizowane, to zobaczycie
mnie państwo w krawacie – żartował Kolorz.
Wicepremier Mateusz Morawiecki zauważył, że program jest zbieżny ze Strategią
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Forma,

w jakiej poszczególne projekty zostaną wchłonięte w ramach Strategii, pozostanie przez
parę miesięcy przedmiotem analiz. Jego zdaniem na Śląsku powstał bardzo wartościowy
program gospodarczo-społeczny.
– Chciałem podziękować za spotkanie.
Była to owocna dyskusja nad dokumentem
wypracowanym w konsensusie pomiędzy
różnymi stronami społecznymi i politycznymi. Jestem optymistą i myślę, że więcej niż
połowa założeń dokumentu może być zrealizowana w najbliższych latach, a środki, jakie
województwo śląskie otrzyma na wsparcie
różnego rodzaju programów infrastrukturalnych i industrialnych, są bezprecedensowe
– powiedział.

Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii: Cieszę się, że jednym
z elementów tego porozumienia jest konsolidacja
branży hutniczej. Prace
nad projektem są na finiszu i jeszcze w tym
roku zadebiutują Śląskie Huty Stali. Naturalnym liderem tego holdingu jest Węglokoks.
Uważam, że to dobre rozwiązanie, ponieważ
huty Łabędy i Pokój należą do grupy kapitałowej Węglokoksu. Ta firma ma wszelkie
kompetencje, narzędzia i wyrobione relacje
biznesowe gwarantujące powodzenie tego
przedsięwzięcia.

W gaszeniu pożarów najlepsi na świecie

Dziesiąta edycja Międzynarodowych Zawodów
Zastępów Ratowniczych udowodniła, że zespół
z kopalni Bobrek-Piekary nie ma sobie równych – przynajmniej w gaszeniu podziemnych
pożarów. Właśnie w tej konkurencji triumfowali zawodnicy reprezentujący Węglokoks Kraj.

W Kanadzie rywalizowali z 26 drużynami
z 12 krajów świata w pięciu kategoriach: symulowanej akcji ratowniczej, pomocy przedmedycznej, wiedzy teoretycznej, rywalizacji
mechaników aparatów oddechowych BG4
oraz gaszeniu podziemnego pożaru. Rywalizacja była zacięta i niezwykle wyrównana.
W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce zajęła
jednak jedna z siedmiu drużyn gospodarzy.
– Cieszymy się z każdego sukcesu naszych ratowników – mówi Krystian Kozakowski, prezes Węglokoksu Kraj. – Wierzę,
że w Kanadzie dali z siebie wszystko, jednak
najważniejsze dla nas są ich codzienna praca
i realne zapewnianie bezpieczeństwa górnikom z naszej kopalni.
Wyjazd ratowników do Kanady wsparły gmina Piekary Śląskie, gmina Bytom oraz
ponad 20 sponsorów.
PC

ARCHIWUM

Złota ekipa ratowników górniczych
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P olska G rupa G órnicza . Energetyka węglowa będzie
się zmieniać. Stare bloki energetyczne zostaną wyłączone
z eksploatacji. Nowe, o bardzo wysokiej sprawności, będą
potrzebować mniej węgla do wytworzenia takiej samej ilości
energii. – To oznacza, że nawet wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną nie spowoduje znacząco większego
zapotrzebowania na węgiel. Moim zdaniem jeszcze przez
kilkadziesiąt lat zużycie węgla w Polsce będzie na stabilnym
poziomie. Mamy do wyboru – albo wykorzystamy nasze
źródła energii, albo będziemy kupować energię za granicą.
Wykorzystanie węgla jest uzasadnione logicznie i ekonomicznie.
Co to oznacza między innymi dla PGG? Musimy dbać
o inwestycje, żeby zapewnić dostawy węgla, jakiego będą
potrzebowały elektrownie – mówi w rozmowie z Nowym
Górnikiem Tomasz Rogala, prezes PGG.

ROZMAWIAŁ: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Proszę powiedzieć, jak
można było bezkosztowo dokończyć zbrojenie dwóch ścian w kopalni Sośnica? Wielu
menedżerów górniczych czeka na receptę,
dzięki której obniżą koszty funkcjonowania
kopalń i spółek górniczych. Pomożemy im?
Tomasz Rogala: Skąd
ma pan informację,
że dokończenie zbrojenia
ścian nic nie kosztowało?
XXDowiedziałem się

tego z pańskich oficjalnych wypowiedzi. Mówił pan między innymi,
że dokończenie zbrojenia dwóch ścian w Sośnicy nie będzie wiązało się dla Polskiej
Grupy Górniczej z dodatkowymi kosztami.
– Możliwe, że w niektórych wypowiedziach posłużyłem się zbyt dużym skrótem
myślowym. Dokończenie zbrojenia dwóch
ścian w kopalni Sośnica zostało powiązane
ze wstrzymaniem innych robót przygotowawczych. To pozwoliło znacznie obniżyć koszty.
Węgiel wydobyty z tych ścian zostanie sprzedany i biorąc pod uwagę oszczędności na pracach przygotowawczych w innych rejonach
kopalni i pieniądze uzyskane ze sprzedaży
węgla, można powiedzieć, że Polska Grupa
Górnicza nie poniesie dodatkowych kosztów z powodu przedłużenia działania kopalni
Sośnica.

Nie dążymy do akordowego
systemu płac, ale
do powiązania wynagrodzeń
z efektami pracy. Część
wynagrodzenia byłaby
stała, a część uzależniona
od osiągniętych wyników
ekonomicznych. Zysk kopalni
oznaczałby także dodatkowy
zysk dla pracownika.
XXZarząd PGG był przygotowany do przekazania Sośnicy Spółce Restrukturyzacji
Kopalń. Kto kazał zmienić plany zarządu?
– Po rozmowach ze stroną społeczną wspólnie ustaliliśmy, że można kopalni
dać szansę, żeby przekonać się, czy można
ją uratować.
XXCzy ta decyzja była podejmowana pod
naciskiem? Trzeba było uratować spokój społeczny? Prawo i Sprawiedliwość

obiecywało, że nie będzie zamykać kopalń. Związkowcy okrzyknęli, że zostali oszukani i będą protestować. Zarząd
pewnie doszedł do wniosku, że lepiej nie
bić się o Sośnicę, bo ważniejszy jest spokój społeczny.
– Nie było takiego szantażu ani nacisków. Strona społeczna wiedziała, że zarząd
rozważa przekazanie Sośnicy do SRK. Zaprezentowaliśmy odpowiednie wyliczenia.
Związkowcy przedstawili swoje kalkulacje.
Po długich rozmowach doszliśmy do porozumienia. Kopalnia musi do końca stycznia 2017
roku osiągnąć ustalone parametry. Sośnica
w tym czasie musi wypracować zysk. Jeżeli
ten warunek zostanie spełniony, pozostanie
w PGG. Jeżeli te parametry nie będą osiągnięte, trafi do SRK. Uznaliśmy, że skoro są podstawy do przedłużenia działalności kopalni
i mamy pomysł, żeby to zrobić bez strat dla
PGG, to dajmy jej szansę.
XXW czasie XXVI Forum Ekonomicznego
w Krynicy odbyła się debata „Megatrendy, czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce”, poświęcona megatrendom energetycznym. Odnawialne
źródła energii są niestabilne. Nie mamy
gazu, ale mamy węgiel. Musimy na niego
stawiać. Polska może być husarią energetyki węglowej w Europie. Te zdania brzmią
jak najlepsza reklama dla węgla. Od wielu
lat nie słyszałem w Krynicy takiego chóru
chwalącego energetykę węglową i węgiel.
– Słuchałem tej debaty. Ma pan rację,
dla górnictwa węgla kamiennego to dobre
informacje. Energetyka wykorzystująca węgiel
kamienny będzie pełnić między innymi rolę
stabilizującą system energetyczny. Tak zwane
odnawialne źródła energii nie zapewnią stałego zasilania. Wiatr raz wieje, raz nie wieje.
Słońce często zasłaniają chmury. Czy kiedy
nie świeci słońce i nie wieje wiatr, mamy nie
korzystać z energii elektrycznej?
Jednak proszę pamiętać, że energetyka
węglowa będzie się zmieniać. Stare bloki energetyczne zostaną wyłączone z eksploatacji.
Nowe, o bardzo wysokiej sprawności, będą
potrzebować mniej węgla do wytworzenia
takiej samej ilości energii. To oznacza, że nawet wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną nie spowoduje znacząco większego
zapotrzebowania na węgiel.
Moim zdaniem jeszcze przez kilkadziesiąt
lat zużycie węgla w Polsce będzie na stabilnym
poziomie. Mamy do wyboru – albo wykorzystamy nasze źródła energii, albo będziemy
kupować energię za granicą. Wykorzystanie
węgla jest uzasadnione logicznie i ekonomicznie. Co to oznacza między innymi dla PGG?
Musimy dbać o inwestycje, żeby zapewnić
dostawy węgla, jakiego będą potrzebowały
elektrownie.

Znacze

uzasadnione

XXAtmosfera w czasie debaty w Krynicy była
dobra. Jednak nie zastanawiano się, czy
polskie górnictwo może dostarczyć paliwo
za akceptowalną cenę. Czy kopalnie PGG
mogą dostarczać energetyce węgiel, który nie będzie horrendalnie drogi?
– Możemy to zrobić. W PGG zdecydowana większość kopalń jest w stanie dostosować
się do aktualnych warunków rynkowych. Wychodzimy na prostą. Poprawiają się wszystkie
wskaźniki ekonomiczne.
XXZanim Polska Grupa Górnicza wyjdzie
na prostą, musi pan ogłosić kilka trudnych
decyzji.
– Łatwo nie będzie.
XXCo będzie najtrudniejsze? Ogłoszenie,
że kilka części niektórych kopalń musi trafić do SRK, czy wynegocjowanie układu pracy dla całej PGG?
– Najistotniejszym zadaniem będzie wynegocjowanie układu pracy, przede wszystkim motywacyjnego systemu płacy. Mamy
to zapisane w biznesplanie, ale obawiam się
oporu strony społecznej. Obecny system nie
sprzyja poprawie efektywności. Na naradach
przedstawiciele kierownictwa kopalń i dozoru często mówią, że teraz wystarczy odbić
dyskietkę, zjechać na dół i w zasadzie ma się
pensję. To nie jest dobre. Taki system w żadnej
innej branży nie funkcjonuje.
XXW Kompanii Węglowej przez ponad 12 lat
nie udało się wynegocjować ani układu pracy, ani opracować motywacyjnego systemu płac.
– Uważam, że teraz jest sprzyjający klimat, aby opracować motywacyjny system płac
i wynegocjować nowy układ pracy. Strona
społeczna widzi, do czego doprowadziło
Kompanię Węglową trzymanie się rozwiązań sprzed kilkudziesięciu lat. Nasza spółka
ma do wyboru: albo pokażemy, że stajemy się
nowoczesną firmą, albo zostawiamy wszystko
po staremu i płacimy za pracę ryczałtowo, bez
względu na efekty.
Pan mówi, że nic nie wyszło z rozmów,
które trwały kilkanaście lat. Nie jestem zwolennikiem drobiazgowej analizy przeszłości
i zastanawiania się, co wyszło, a co nie wyszło.
Trzeba opracować nowy układ pracy i zasady
wynagradzania, przedstawić te propozycje
stronie społecznej i wypracować konkretne
rozwiązania. Wierzę, że jest to możliwe.
XXJakie najistotniejsze zmiany powinny
zajść w układzie pracy, aby osiągnąć cel –
płacenie za wydajność?
– Nie dążymy do akordowego systemu
płac, ale do powiązania wynagrodzeń z efektami pracy. Część wynagrodzenia byłaby
stała, a część uzależniona od osiągniętych

wyników ekonomicznych. Zysk kopalni oznaczałby także dodatkowy zysk dla pracownika.
Brygady wydobywcze otrzymywałyby większe wynagrodzenie za wykonanie planów
i za dodatni wynik finansowy kopalni. Mówię
o idei, która nam przyświeca. Trzeba ją jeszcze dokładnie rozpisać, żeby każdy górnik
wiedział, ile zarobi i za co dostanie dodatkowe pieniądze.
Zarząd spotyka się bezpośrednio z załogą. Przy każdej okazji słyszymy, że młodzi
ludzie domagają się, aby stworzyć im możliwość lepszego zarobku. Teraz górnik ścianowy
nie odczuwa większej różnicy w płacy bez
względu na to, czy ciężko tyrał, wykonał plan
albo nawet go przekroczył, czy też pracował
na pół gwizdka. Młodzi górnicy mają kredyty
albo chcą je wziąć i potrzebna jest im pewność, że jeżeli będą więcej i lepiej pracować,
to więcej zarobią. Wtedy łatwiej będzie im
spłacać kredyty. Zarząd musi odpowiedzieć
na te oczekiwania.
XXCo pan zrobi, żeby przeforsować nowe
rozwiązania?
– Już mówiłem, trzeba je opracować,
przedstawić i przyjąć. Nie możemy utkwić
w wieloletnich negocjacjach, ponieważ w biznesplanie jest określony termin, do kiedy mają
być przyjęte nowe zasady pracy i płacy. Jest
to także określone w umowie ze stroną społeczną, która została zawarta przed powołaniem Polskiej Grupy Górniczej. W 2017 roku
musimy mieć nowy układ pracy, który będzie
między innymi regulował zasady wynagradzania. Pod ustaleniem tym podpisali się przedstawiciele załogi i zarząd. Nie możemy tego
rozciągać w czasie i latami negocjować. Było
już pierwsze spotkanie na ten temat.
XXSzybkie negocjacje to dyshonor dla strony społecznej.
– Proszę nie żartować. Nie przekraczajmy norm przyzwoitości. Przez lata rozmów
w Kompanii Węglowej wiele rozwiązań zostało wypracowanych i spisanych. Teraz trzeba
to wszystko zebrać, ostatecznie wynegocjować
i wdrożyć. Tyle.
XXKto teraz sprawuje władzę nad Polską
Grupą Górniczą i nad panem?
– Właściciel i rada nadzorcza.
XXAle nie Skarb Państwa ani Ministerstwo
Energii.
– Największymi udziałowcami są spółki energetyczne i Węglokoks. W ich imieniu
osoby zasiadające w radzie nadzorczej PGG
sprawują kontrolę. Jest także komitet monitorujący działający w imieniu inwestorów.
Podejrzewam, że chciałby pan wiedzieć, czy
są jakieś konflikty między zarządem PGG
a udziałowcami? Nie ma. Wszyscy mamy
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e logicznie i ekonomicznie
XXCzy załoga zdaje sobie sprawę, że bezpośrednimi właścicielami są spółki energetyczne, a nie Skarb Państwa?
– Przekazywaliśmy tę informację załodze, ale nie prowadzimy wielkiej kampanii
informacyjnej na temat struktury własności
w PGG.
XXPytam o to, ponieważ radykalnie zmienił się poziom swobody w podejmowaniu
decyzji przez zarząd. Teraz PGG jest firmą,
która musi funkcjonować w pełnej symbiozie z energetyką. Nie może pan już ostro
negocjować cen węgla. Musi pan brać pod
uwagę interes energetyki.
– To prawda. Ale energetyka także musi
brać pod uwagę nasze możliwości i potrzeby.
Na tym polega symbioza. Na przykład my musimy dostosować wielkość wydobycia do potrzeb energetyki, ale energetyka już nam nie
powie, że nic ją nie obchodzą przepełnione
zwały węgla przy kopalniach. Kiedyś tak było.
Jeszcze na wiosnę tego roku niektóre kopalnie
musiały ograniczać wydobycie, bo nie miały
gdzie trzymać wydobytego węgla.
Coraz częściej rozmawiamy z energetyką
na tematy czysto techniczne, np. jak stworzyć
dla niej optymalny produkt. Mamy współpracować, bo tylko współpraca pozwoli osiągnąć

Strona społeczna widzi,
do czego doprowadziło
Kompanię Węglową
trzymanie się rozwiązań
sprzed kilkudziesięciu lat.
Nasza spółka ma do wyboru:
albo pokażemy, że stajemy
się nowoczesną firmą,
albo zostawiamy wszystko
po staremu i płacimy za pracę
ryczałtowo, bez względu
na efekty.
efekt synergii. PGG ma także dodatkową korzyść z kooperacji z energetyką. Spółki energetyczne są spółkami giełdowymi. Mają lepszy
poziom zarządzania. Chcemy skorzystać z ich
doświadczeń.
XXTo dobry moment, żeby zacząć mówić o sektorze paliwowo-energetycznym
i o koncernie paliwowo-energetycznym.
– To dobry moment, żeby przestać mówić,
a zacząć działać. Na Forum Ekonomicznym

ważnym tematem poruszanym przy wielu okazjach był patriotyzm gospodarczy.
To są procesy, które zmierzają do scalenia
firm i budowania potencjału ekonomicznego.
Co prawda małe jest piękne, ale duży może
więcej. Z punktu widzenia ekonomii i biznesu
będzie to bardzo pożądane. Bierzmy przykład
z naszych najbliższych sąsiadów. U nich największe korzyści i przychody mają wielkie
koncerny.
XXSektor paliwowo-energetyczny w wielu krajach jest filarem gospodarki. U nas

króluje opinia, że przynosi on wyłącznie
kłopoty.
– Celem strategicznym rządu jest budowanie niezależności energetycznej. Inwestycje w energetyce będą wymuszały
na górnictwie dostosowanie się do nowych
wymagań jakościowych, wydajnościowych
i organizacyjnych. W ciągu kilku lat energetyka musi wydać na inwestycje dziesiątki
miliardów złotych. Duża część tych pieniędzy
zostanie przeznaczona na inwestycje w bloki
energetyczne na węgiel kamienny. Te pieniądze spowodują, że powstanie wiele nowych

miejsc pracy. Budowanie niezależności energetycznej oznacza także tworzenie nowych
miejsc pracy.
XXPotrzebna jest dyscyplina finansowa,
żeby dziesiątki miliardów złotych nie zostały utopione w błocie.
– Ta dyscyplina panuje w energetyce
i górnictwie. Zmiany, które zaszły w PGG
i które będą zachodziły, mają na celu racjonalne wykorzystanie pieniędzy zainwestowanych
między innymi w energetykę węglową.
l

XXVI Forum Ekonomiczne w Krynicy

Weźmiemy udział w europejskim
wyścigu
Polska ostatnim Mohikaninem energetyki węglowej? A może husarią? Optymiści twierdzą,
że to drugie. Husaria była drogim rodzajem
wojska. Jeżeli chcemy być husarią energetyki
węglowej, też tanio nie będzie.

Koszt budowy jednego nowoczesnego
bloku węglowego to 4‒5 mld złotych. Ale
to symboliczna suma wobec potrzeb. Żeby
zmodernizować energetykę, trzeba budować
nie tylko nowe bloki, ale także nowoczesną
sieć przesyłową. Dlatego energetyka musi
w najbliższym czasie zainwestować dziesiątki miliardów złotych. – Albo to zrobimy, albo
będziemy kupować energię elektryczną za granicą – powiedział minister energii Krzysztof
Tchórzewski podczas debaty „Megatrendy,
czyli krótka i długa perspektywa planowania w energetyce”, która odbyła się w Krynicy
w czasie XXVI Forum Ekonomicznego.
Megatrendy i megaprojekty w energetyce –
tym żyje świat menedżerski. Żeby podnieść poziom intelektualny rozmów o prądzie i źródłach
energii, dobrze wspomnieć o innowacyjnych
projektach. Dzięki prostym zabiegom można
z normalnej rozmowy o tym, co zrobić, żeby
przez najbliższych kilkadziesiąt lat mieć energię,
uczynić dysputę filozofów na miarę rozważań,
ile aniołów zmieści się na główce szpilki.
Dobrze, że minister energii Krzysztof
Tchórzewski od razu powiedział o stworzeniu
systemu finansowego, dzięki któremu będą
pieniądze na budowę nowych bloków węglowych. Za część tych pomysłów zapłacimy my,
odbiorcy energii. Trochę pieniędzy zaoszczędzą giełdowe spółki energetyczne, ponieważ
nie będą wypłacać dywidendy. Resztę będą

musiały pożyczyć i na ten temat żaden z menedżerów nie chciał rozmawiać.
Przedstawiciele firmy, która chce zainwestować miliard złotych w jakimś regionie,
są noszeni na rękach. – Inwestycja w jeden
nowy blok energetyczny to przynajmniej 4 mld
złotych. Będą tworzone nowe miejsca pracy.
Uważam, że powinniśmy wziąć udział w europejskim wyścigu, jakim jest budowa nowych

mocy wytwórczych. Jeżeli nie wytworzymy
energii, będziemy ją importować. Rynek zbytu na energię zwiększy się dzięki rozwojowi
elektromobilności promowanej przez rząd
RP. To także megainwestycja, w której muszą
uczestniczyć wszyscy. Nikt nie wie, czy nam
się uda, ale bez próby na pewno będzie trudno – powiedział minister, gość konferencji
w Krynicy.
HK
NOWY GÓRNIK

jeden cel – uczynić z PGG firmę, która będzie
miała mocne fundamenty biznesowe.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski: – Uważam, że powinniśmy wziąć udział w europejskim wyścigu,
jakim jest budowa nowych mocy wytwórczych
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Środki biobójcze: zagrożenia i stosowanie

Wielobój biobójczy

Produkty biobójcze to mieszaniny składające się z jednej lub kilku substancji czynnych, których przeznaczeniem jest niszczenie,
odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów
szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub
zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż
działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.
Zatem lampa UV czy packa na muchy nie
zaliczają się do środków biobójczych, ale moskitiery nasączone preparatem owadobójczym
albo przeciwgrzybiczne skarpetki – już tak.
Wszystkie zawierają substancję czynną, czyli
substancję lub mikroorganizm, w tym także
wirusy i grzyby, zwalczające lub wywierające
działanie ogólne lub specyficzne na organizm
szkodliwy.
Produkty biobójcze wykorzystywane
są w wielu dziedzinach życia – w dezynfekcji
szpitali, w przemyśle, rolnictwie (zwalczanie
owadów i gryzoni), miejscach publicznych
(oczyszczanie wody w basenach) i przez
wyspecjalizowane firmy świadczące usługi
w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Jednak znaczną ich ilość stosują bezpośrednio konsumenci indywidualni, głównie
do dezynfekcji w gospodarstwach domowych
(np. czyszczenia toalet) oraz do zwalczania
komarów, kleszczy, karaluchów czy gryzoni. Zaliczamy do nich także niektóre kosmetyki o działaniu owadobójczym (kremy,
balsamy), jak również popularne preparaty
myjące zawierające substancje o działaniu
bakteriobójczym i grzybobójczym. Regularne stosowanie tych środków w gospodarstwie
domowym chroni przed chorobami i stratami
materialnymi.

Z agrożenia dla

ARCHIWUM

Wykorzystuje się je do dezynfekcji w szpitalach, odstraszania kretów, zwalczania komarów, balsamowania zwłok, ale też do konserwacji drewna i w kosmetykach. Produkty
biobójcze – jedna nazwa, a tyle zastosowań.
Ich wszechobecność wynika ze skuteczności
zawartych w nich silnych substancji czynnych.
Niewłaściwie użyte, np. rozpylone w niewentylowanym pomieszczeniu, są groźne
dla zdrowia i życia człowieka. Gdy zestawimy tę wiedzę ze statystykami mówiącymi,
że użytkownicy nie czytają etykiet, nieodpowiednio przechowują te środki i stosują
je w niedozwolonych dawkach, dojdziemy
do niepokojących wniosków. Podobne musieli wysnuć parlamentarzyści, którzy pod koniec
2015 roku uchwalili nową ustawę o produktach biobójczych, regulującą ich sprzedaż
i stosowanie.

użytkowników
Używając środki biobójcze, trzeba zachować ostrożność, ponieważ substancje
chemiczne w nich zawarte mogą stanowić
zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, a nawet
życia. Co prawda zatrucia specjalistycznymi
preparatami używanymi przez fachowców
zdarzają się rzadko, ale im popularniejszy produkt, tym więcej wypadków z jego udziałem.
Często powodują je żrące środki do odkażania
powierzchni. To niejedyne produkty, których
niewłaściwe stosowanie jest ryzykowne.
Substancja owadobójcza praletryna, używana do produkcji preparatów przeciwko komarom i muchom domowym, jest toksyczna
dla organizmów wodnych, dlatego należy unikać rozpraszania jej w środowisku. Bromadiolon, wchodzący w skład trutek na szczury
i myszy, może być wchłaniany przez przewód
pokarmowy, płuca lub poprzez kontakt ze skórą. Nie wolno wyrzucać go do kanalizacji ani
do śmieci domowych. Permetryna, organiczny związek owadobójczy, jest szkodliwy dla
uczulonych na niego kotów, które nie powinny
znajdować się w opryskanym pomieszczeniu
przez dobę. Nie można jej też wprowadzać
do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Wszystkie produkty
zawierające powyższe substancje należy też
przechowywać w odpowiedniej temperaturze
i w wentylowanym pomieszczeniu oraz unikać
kontaktu ze skórą i oczami.

klasyfikacji i monitorowania ich rynkowego
obrotu, co ma ułatwić zapobieżenie zatruciom
i ich ewentualne wykrycie. Ustawa wprowadza
też kary za wprowadzanie na rynek środków
bez zezwolenia.
Zgodnie z ustawą w obrocie mogą znajdować się produkty biobójcze wyłącznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, wykluczających możliwość pomyłkowego zastosowania,
w szczególności w celu spożycia przez ludzi.
Za wprowadzenie na rynek środków bez pozwolenia wprowadzono karę ograniczenia lub
pozbawienia wolności do dwóch lat. Według
wcześniej obowiązujących przepisów groził
za to areszt. W ustawie doprecyzowano też
działania kontrolne w razie zatruć produktami
biobójczymi. Nałożono obowiązek zgłaszania
każdego takiego przypadku zatrucia na lekarza, ratownika medycznego i pielęgniarkę.
Zobowiązano też do tego podmiot odpowiedzialny za wprowadzanie środka do obrotu.
Ustawa bardzo szczegółowo opisuje, jak
powinno być oznakowane opakowanie jednostkowe produktu biobójczego, dopuszczonego do obrotu i jakie musi zawierać informacje w języku polskim. Wymagane są między
innymi: nazwa, tożsamość wszystkich substancji czynnych i ich stężenia, numer pozwolenia na obrót, imię i nazwisko oraz adres
siedziby podmiotu odpowiedzialnego, zakres
stosowania produktu, zalecenia dotyczące
stosowania, dawki lub ilości, informacje szczegółowe dotyczące bezpośrednich i pośrednich
ubocznych skutków. Na każdym opakowaniu
ma też widnieć napis „przed użyciem przeczytaj załączoną ulotkę informacyjną”, jeśli

jest ona dołączona do produktu. Ważne dla
środowiska dane dotyczą terminu ważności, sposobu postępowania z odpadami oraz
okresu, po którym ludzie lub zwierzęta mogą
przebywać na terenie, na którym produkt biobójczy był stosowany.

zeszłorocznych inicjatyw było zezwolenie kierowcom na przejazd 22 września komunikacją
miejską na podstawie dowodu rejestracyjnego
ich samochodu.

sprzątania, festyny i pikniki, na których promuje się proekologiczne zachowania, jak segregację odpadów. W Polsce akcję koordynuje
Fundacja Nasza Ziemia.

Międzynarodowa akcja Sprzątanie świata
po raz pierwszy odbyła się w 1993 roku. Jej
celem jest zachęcenie lokalnych społeczności do dbania o stan otaczającego je środowiska. Tego dnia organizowane są wspólne

W Polsce i w innych krajach turystyka
rozwija się od pierwszej połowy XIX wieku. Pierwszymi organizacjami promującymi

turystykę były Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
PTK. Celem pierwszej było m.in.: badanie
geologiczne polskich gór i ich popularyzacja,
ochrona przyrody i wspieranie przemysłu góralskiego. W 1874 roku z inicjatywy Towarzystwa zbudowano pierwsze schronisko górskie
nad Morskim Okiem, w 1876 roku schroniska
w Roztoce i Pięciu Stawach, a w 1894 na Hali
Gąsienicowej. Dzięki działaniom Galicyjskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego Tatry stały się
głównym obszarem na ziemiach polskich,
a Zakopane główną miejscowością turystyczno-uzdrowiskową.l

B iobójcze regulacje
Na początku lat 90. środki biobójcze
były określane mianem pestycydów nieprzeznaczonych do wykorzystania w rolnictwie. W okresie przed przystąpieniem Polski
do Unii Europejskiej nie obowiązywały u nas
zharmonizowane przepisy wspólnotowe, więc
były wprowadzane na rynek na podstawie zezwoleń i atestów różnych instytucji. Dopiero
po akcesji unijnej wdrożono właściwe wymagania prawne, które są ważne w ujednolicony
sposób w całej Unii.
Ich wyrazem jest obowiązująca od
9 października 2015 roku ustawa o produktach biobójczych, która umożliwia stosowanie wspólnotowych przepisów dotyczących
swobodnego przepływu tych produktów
w UE przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska oraz
zdrowia ludzi i zwierząt. Określono w niej
wymogi dotyczące sposobu ich pakowania,

Z drowy rozsądek
Ustawa ustawą, ale zawsze warto pamiętać o podstawowych zasadach korzystania
ze wszelkich środków chemicznych, w tym
biobójczych. Przede wszystkim trzeba czytać
ulotki. Gdy zna się już ich treść, trzeba postępować zgodnie z zawartymi na niej wskazówkami i stosować produkty zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli mimo to powstanie zagrożenie,
trzeba się skontaktować z ośrodkiem informacji toksykologicznej lub zadzwonić pod alarmowy numer 112. Nie należy stosować środków niewiadomego pochodzenia, kupionych
na bazarze czy w Internecie. Na oznakowaniu
każdego produktu powinien figurować numer
pozwolenia Ministra Zdrowia na obrót oraz
okres jego ważności liczony od daty produkcji.
Informację na temat podejrzanej etykiety należy przekazać odpowiedniemu
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji
Handlowej, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub centralnym organom,
np. Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dostępny jest
Rejestr Produktów Biobójczych dopuszczonych do obrotu, w którym można sprawdzić
legalność obrotu danego produktu.
l

Kalendarz ekologiczny
22 września –
Europejski Dzień bez
Samochodu
Pierwszy Dzień bez Samochodu odbył
się w 1998 roku we Francji. W tej europejskiej
akcji obywatelskiej promuje się proekologiczne zachowania i korzystanie z publicznych
środków transportu. Jest ona odpowiedzią
na negatywne konsekwencje wynikające
z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Jedną z najbardziej spektakularnych

24 września –
Sprzątanie świata

27 września –
Światowy Dzień
Turystyki
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Crossover na stadionie

Nowatorskiego crossovera wprowadził na stadion kierowca rajdowy Jakub Przygoński

Nowa Toyota C-HR trafi do salonów na początku przyszłego roku

Podczas wielkiego spędu Toyot i Lexusów
na stadionie warszawskiej Legii debiutował
w Polsce nowy model Toyoty – crossover
C-HR. Do salonów trafi w przyszłym roku.

pozostaje prawdziwym samochodem sportowym wśród luksusowych limuzyn: od
0 do 100 km/h przyspiesza w zaledwie 4,6
sekund i osiąga maksymalną prędkość
278 km/h. Hybrydowy napęd już od chwili
ruszenia z miejsca generuje systemowy moment obrotowy o wartości 700 Nm i kieruje
go do wszystkich czterech kół.
Za magazynowanie energii elektrycznej
odpowiada chłodzony cieczą akumulator
litowo-jonowy, zamontowany pod podłogą
bagażnika. I chociaż jego pojemność zwiększono z 9,4 do 14,1 kWh, masa względem
poprzednika pozostała bez zmian. Pełne ładowanie akumulatora z gniazdka 230 V trwa
prawie sześć godzin. Jeśli kierowca skorzysta
z opcjonalnej, pokładowej ładowarki 7,2 kW
i połączenia 230 V/32 A zamiast standardowej
ładowarki 3,6 kW, czas ten skraca się do zaledwie trzech i pół godziny.

P anamera
na dwa silniki
Porsche podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu pokaże czwarty model nowego
modelu Panamera – 4 E-Hybrid z aktywnym
napędem na obie osie. Hybrydowy zespół osiąga moc systemową około 462 KM, w trybie
elektrycznym pozwala jednorazowo pokonać
dystans 50 kilometrów, a na każde 100 kilometrów w europejskim cyklu jazdy dla hybryd
plug-in potrzebuje 2,5 l. Auta jeszcze nie ma,
ale można je już zamawiać – w Polsce ceny
startują od 490 740 złotych z VAT.
Nowa hybryda plug-in Porsche zawsze
uruchamia się w trybie czysto elektrycznym
i kontynuuje lokalnie bezemisyjną jazdę
na dystansie nawet 50 kilometrów, z prędkością do 140 km/h. Jednocześnie Panamera

P aryskie premiery
H ondy
Przed salonem w Paryżu koncerny powoli
przedstawiają swoje nowości. Honda przygotowała światową premierę 10. już generacji

swojego najlepiej sprzedającego się samochodu na świecie – modelu Civic w wersji
hatchback. Produkowany jest w Swindon
w Wielkiej Brytanii i wejdzie do sprzedaży
w Europie na początku 2017 roku.
Civic pojawi się także w wersji czterodrzwiowej, która powstaje w należącej
do Hondy fabryce w Gebze w Turcji. Auto
charakteryzuje się eleganckim nadwoziem
i nowoczesnym wnętrzem. Będzie ono oferowane na rynkach Europy kontynentalnej
również na początku 2017 roku.
Kolejny paryski debiutant to model Jazz
Spotlight Edition, będący ewolucją konceptu
Honda Jazz Keenlight, pokazanego podczas
tegorocznych targów w Genewie. Wyróżnia
się licznymi elementami stylizacyjnymi, które
mają trafić w gusta klientów śledzących trendy modowe. Wśród nich znalazły się brązowe
dekoracje osłony chłodnicy, ozdobne nakładki lusterek zewnętrznych, specjalne naklejki,
unikatowe, 15-calowe obręcze aluminiowe,
dekoracje tylnego pasa nadwozia, a także
specjalne wykończenia kierownicy i konsoli
centralnej.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Na imprezie do dyspozycji gości była flota
50 aut testowych różnych modeli koncernu
– od kompaktowej Toyoty Auris z napędem
hybrydowym, nowego Priusa i RAV4, terenowego Hiluxa i Land Cruisera, po prestiżowe
Lexusy. W ciągu pięciu godzin wykonano
prawie 800 jazd testowych!
Nowatorskiego crossovera wprowadził
na stadion kierowca rajdowy Jakub Przygoński
w towarzystwie piłkarza Legii Michała Kucharczyka i w asyście dziewcząt trzymających
płonące białym i czerwonym ogniem race.
Po krótkiej prezentacji auto zostało udostępnione gościom – każdy chętny mógł zajrzeć
pod maskę czy zasiąść za kierownicą, o ile
odstał swoje w kolejce.
Nowa Toyota C-HR trafi do salonów
na początku przyszłego roku, jednak już teraz
można składać na nią zamówienia. Podstawowa wersja Active z silnikiem benzynowym
to koszt 79 900 złotych. Samochód dostępny

będzie z dwoma rodzajami napędu: hybrydową jednostką o mocy 122 KM, sprawdzoną
w najnowszej Toyocie Prius, oraz dynamicznym, a zarazem oszczędnym turbodoładowanym silnikiem 1,2 o mocy 116 KM. Silnikowi
benzynowemu mogą towarzyszyć bezstopniowa przekładnia Multidrive S oraz napęd 4x4.

Porsche podczas targów w Paryżu pokaże czwarty model nowego modelu Panamera – 4 E-Hybrid

Nowa hybryda plug-in Porsche zawsze uruchamia się w trybie czysto elektrycznym
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Podróże marzeń

Niemcy nie tylko dla piwoszy
Istnieje wiele powodów, żeby odwiedzić
Niemcy. Rozpoczynający się 17 września Oktoberfest to tylko jeden z nich. Największe
na świecie święto piwa jak co roku odbędzie
się w Monachium. Zgodnie z tradycją festiwal otwiera burmistrz miasta, wbijając kurek
do pierwszej beczułki. Po uroczystej inauguracji goście zasiadają w namiotach z kuflami
złocistego trunku. Kto nie zarezerwował sobie miejsca przy stole, powinien ustawić się
w kolejce już po obiedzie!

Tegoroczna edycja festiwalu potrwa do
3 października. W rozstawionych na Błoniach
Teresy namiotach skosztować będzie można piwa warzonego przez sześć najstarszych
browarów z Monachium. Napój tradycyjnie
podawany jest w litrowych kuflach przez ubrane w bawarski strój kelnerki. Przy dźwiękach
orkiestry biesiadnicy bawią się do późnych
godzin nocnych.

M onachium
– smaki B awarii

F rankfurt nad M enem
– spacer po starówce
Ze stolicy Bawarii przenosimy się
do Frankfurtu nad Menem. Zniszczone
podczas alianckich bombardowań miasto
jest dziś jednym z największych węzłów
komunikacyjnych Europy. Centrum zdominowały drapacze chmur, będące siedzibą
giełdy i międzynarodowych koncernów. Jest
co zwiedzać. Do wyboru pochodząca z XVI
wieku katedra św. Bartłomieja, Stara Opera
i wreszcie Dom Goethego. Poeta urodził się
w trzypiętrowej kamienicy, zamienionej dziś
w muzeum. Starannie zrekonstruowane wnętrza wypełniają meble z epoki i przedmioty
codziennego użytku, które były własnością
wieszcza. To właśnie w tym budynku powstały „Cierpienia młodego Wertera” i pierwsza
wersja „Fausta”.

Większość turystów odwiedzających
Frankfurt skupia się w okolicach starówki.
Historia Römerbergu – brukowanego placu,
przy którym wzniesiono ratusz miejski, sięga
XV wieku. Na szczególną uwagę zasługują
bogato zdobione kamienice, odbudowane
po II wojnie światowej. Pośrodku placu stoi
fontanna przedstawiająca rzymską boginię
sprawiedliwości, trzymającą wagę i miecz.
Zgodnie z legendą podczas koronacji Macieja
Habsburga na cesarza w 1612 roku z fontanny
zamiast wody popłynęło wino.

H amburg
– świat w miniaturze
Mimo że znajduje się ponad 100 kilometrów od morza, Hamburg jest drugim
pod względem wielkości portem w Europie.
Do położonego na wodzie miasta przypływają
statki z całego świata, a liczbą mostów przebija
ono nawet Wenecję. Sąsiadująca z portem
Dzielnica Spichlerzy zachwyca neogotyckimi
budynkami z czerwonej cegły zwieńczonymi
wieżyczkami. To jedna z najmodniejszych części miasta, pełna klubów, loftów mieszkalnych
i galerii sztuki.
Jedną z największych atrakcji Dzielnicy
Spichlerzy jest Park Miniatur Wunderland.
Na powierzchni ponad 1300 metrów kwadratowych podziwiać można makiety niemieckich
Alp, szwajcarskiej fabryki czekolady czy Las
Vegas z luksusowymi hotelami i kasynami.
Jednak najwięcej widzów przyciąga płyta
lotniska, gdzie startują i lądują samoloty –
od niewielkiej cessny po airbusa 380. Model
lotniska cieszy się niezwykłą popularnością

zarówno wśród młodszych, jak i nieco starszych fanów awiacji.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Niemcy można odwiedzać
o każdej porze roku pomiędzy kwietniem
a październikiem. Tegoroczny Oktoberfest
potrwa od 17 września do 3 października.
Język: Językiem urzędowym jest niemiecki, ale można porozumieć się również
po angielsku.
Waluta: Euro; 1 euro = 4,33 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia granicy wystarczy paszport lub dowód
osobisty.

Trzy rzeczy,
które musisz zrobić:
Zobacz Bramę Brandenburską w Berlinie, gdzie mieszkańcy miasta świętują Nowy
Rok. Wraz z budową muru berlińskiego Brama
Brandenburska stała się nieprzekraczalna.
Dziś stanowi symbol ponownego zjednoczenia Niemiec.
Odwiedź zamek Neuschwanstein, który
zainspirował twórców Disneya do stworzenia
animacji rozpoczynającej każdą bajkę amerykańskiej wytwórni. Warownia powstała jako
wytwór fantazji króla Ludwika II, zafascynowanego germańską mitologią i operami Wagnera.
Wypij piwo w Hofbräuhaus, historycznym
browarze i restauracji słynącej ze specjałów
kuchni bawarskiej.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Jeśli ktoś ma już dosyć piwa i chciałby
zobaczyć nieco więcej Bawarii, może pozwiedzać. Wystarczy kilka kroków, by dojść
do placu Mariackiego, wokół którego znajdują
się najstarsze zabytki Monachium. Oprócz
znanego z pocztówek Starego Ratusza uwagę
turystów przyciąga znacznie bardziej okazały
Nowy Ratusz. Neogotycki gmach zachwyca
bogato zdobioną elewacją, przedstawiającą
najciekawsze wydarzenia z historii Bawarii.
Codziennie o 11, 12 i 17 w zegarze ratusza
uruchamiane są marionetki, odgrywające

dwa z nich: ślub Wilhelma V z Renatą von
Lothringen i taniec bednarzy z 1517 roku, który
wykonano, by przywrócić radość mieszkańcom Monachium po ustaniu epidemii dżumy.
Kuchnia bawarska przypomina polską,
często jednak zaskakuje niecodziennymi połączeniami i prostymi potrawami podniesionymi
do rangi smakołyków. Żeby się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do założonej w 1328
roku piwiarni Augustiner. Królują w niej
kiełbaski z rusztu, podawane z preclami, zasmażaną kapustą i słodką musztardą, golonka
z chrzanem i gulasz wołowy z kluseczkami.
To wszystko trzeba popić piwem. Na deser
warto skusić się na strudel jabłkowy z sosem
waniliowym i bitą śmietaną.

Kamienice otaczające plac Ratuszowy we Frankfurcie nad Menem zostały odbudowane po wojnie

Frankfurt nad Menem jest jednym z największych węzłów komunikacyjnych w Europie

Nowy Ratusz w Monachium zachwyca zabytkowym zegarem przedstawiającym najważniejsze wydarzenia
z historii Bawarii

Park Miniatur w Hamburgu znajduje się w modnej Dzielnicy Spichlerzy
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Loteria paragonowa będzie trwała do 31
marca 2017 roku, poinformował wiceszef
Ministerstwa Finansów Leszek Skiba, wręczając główną nagrodę – kluczyki do Opla Astry
– zwycięzcy dotychczasowej edycji konkursu.
Loteria cieszy się dużym zainteresowaniem,
o czym świadczy liczba rejestrowanych paragonów – w sierpniu było ich ponad 5 mln,
a do tej pory zarejestrowano już 107 mln. Przekłada się to na wzrost zarejestrowanych kas
w branżach objętych loterią, m.in. w restauracjach czy w branży usług budowlanych oraz
wzrost płaconych podatków. Narodowa Loteria Paragonowa trwa od 2015 roku i jest akcją
edukacyjną Ministerstwa Finansów, dzięki
której resort chce uświadomić Polakom, jak
dużą rolę pełnią paragony w uczciwym obrocie gospodarczym. Branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców. Polacy nie
mieli nawyków brania dowodu zapłaty. Aby
wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum
10 złotych oraz zarejestrować go na stronie
loteriaparagonowa.gov.pl.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Magistrala węglowa”.
Nagrodę wylosowała: T. Bujak z Katowic.

Piwo przez wieki

Piwo w prenumeracie
Piwna rewolucja, czyli moda na piwa regionalne i rzemieślnicze, ogarnęła serca i żołądki piwoszy w całej Polsce, ale nie trafiła
jeszcze do sklepów w wielu wsiach i miasteczkach. W mniejszych miejscowościach
klienci wciąż mają do wyboru tylko podobne
w smaku, masowo produkowane piwa wielkich koncernów. Z drugiej strony dopiero
zaczynający swoją przygodę z piwem, nawet
mieszkający w dużych miastach, często są
przytłoczeni i sparaliżowani ogromną ofertą.
Jeszcze inni, np. osoby starsze czy kobiety,
mogą czuć się nieswojo w otoczeniu głośnych ekspertów, którzy nieproszeni chętnie i głośno obsypują ich radami. Niektórzy
chcą być po prostu zaskakiwani. Wszystkim
z odsieczą przychodzą portale sprzedające
piwo w nowy sposób – poprzez internetową
subskrypcję.

kompozycji. Zakładając konto, klienci okazywali swoje zaufanie do selekcjonerów i zdawali
się na ich gust.
Piwnym pionierem tego modelu sprzedaży był portal BeerBods.co.uk, który po krótkim okresie funkcjonowania zdobył 1000
subskrybentów. W Polsce pierwszym takim
serwisem był Hopbox.pl, stworzony przez
fachowców z portalu SmakiPiwa.pl. Klient
po zarejestrowaniu się mógł wybrać, czy interesują go zestawy polskich piw rzemieślniczych czy zagranicznych, oraz określić liczbę
dostaw – jednorazową, abonament miesięczny (dwie przesyłki) lub kwartalny, czyli sześć
boksów. W jednym zestawie znajdowało się
pięć piw, w cenie 40 złotych w przypadku
piw polskich lub 50 złotych za pudełko piw
zagranicznych.

Pomysł przyszedł do nas oczywiście
z Zachodu. Założyciele serwisów abonamentowych wykorzystali to, że ludzie uwielbiają niespodzianki, nawet jeśli mieliby sami
za nie płacić. Przygotowali więc dla nich
ofertę – po założeniu konta na ich portalu,
wybraniu częstotliwości i wielkości wysyłki
oraz uiszczeniu opłaty klienci otrzymywali
ozdobne kuferki z tajemniczą zawartością.
Oczywiście tajemnica była tylko częściowa
– oczekujący wiedzieli np., że po otwarciu
wieczka ujrzą zestaw kaw różnego gatunku,
wybrane najlepsze światowe cygara albo ekologiczne kosmetyki do kąpieli. Niewiadomymi
były ich marka, gatunek i motyw przewodni

Najpopularniejszym rodzimym klubem
subskrybcyjnym jest obecnie SubClub.pl,
który oferuje pudełka z niespodzianką dla
czekoladowych łasuchów, poszukiwaczy nowych woni, dbających o linię i konfiturowych
maniaków. Dla amatorów złotego trunku przeznaczony jest Chmielny Box, czyli przysyłane co miesiąc sześć piw o różnych rodzajach
i stylach z polskich i zagranicznych browarów. Na stronie sprzedawcy zaprezentowali
przykładowy zestaw – Naked City od Radugi
(belgian IPA) swą nazwę wziął z filmu noir
z 1948 roku; drugie to słodkawe i owocowe
Białe Podlaskie (witbier) z browaru Słodowy
Dwór; trzeci – Jak w dym (rauchbock) z Pinty

S ub C lub . pl

– jest wędzony i ciężki, w sam raz na nadchodzące chłodne i długie wieczory; czwarte – Czarna Pitch (american IPA) – uwarzył
piwowar o nazwisku Solipiwko; składankę
wieńczą egzotyczne Jungle Ipa z Innych Beczek i gęsty Tenczynek Milk Stout.
Właściciele SubClup.pl nie poprzestają
na wysyłce trunków, chcą też zaskarbić sobie
zaufanie klientów poprzez drobne, a miłe
dodatki. Do każdego Chmielnego Boxu dołączają list z dokładnym opisem jego zawartości, fiszkę z objaśnieniem trudnych pojęć,
a także co jakiś czas dodatek w formie szklanki, kufla lub pokala. Takie spersonalizowane
gesty na pewno zwiększają szanse na pozyskanie lojalności obdarowanego. System
nagradza też klubowiczów rabatami za pół
roku subskrybcji danej paczki. Punkty otrzymamy też za zapisanie się do newslettera
i za pozytywną recenzję paczki w mediach
społecznościowych.

P iwny A bonament
Ostrożniej do systemu subskrypcji podeszli twórcy Piwnego Abonamentu, czyli
ekipa odpowiedzialna za Piwny Portal. Proces
rejestracji i zamawiania jest podobny, jednak
niespodzianka jest tylko jedną z trzech opcji.
Box zawiera sześć piw – można go skomponować samodzielnie, wybrać jeden z gotowych
zestawów lub wybrać piwną niespodziankę.
W wariancie Piwosz otrzymamy dwie przesyłki w miesiącu (12 butelek), a w Piwoszu
Max – cztery (24 butelki).

MAREK KOWALIK

W sierpniu ceny spadły o 0,8 proc. rok
do roku i o 0,2 proc. wobec lipca – poinformował w komunikacie GUS. Najbardziej potaniały odzież i obuwie – o 2,5 proc.
w porównaniu z lipcem. Największy wpływ
na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności,
odzieży i obuwia oraz transportu. W kategorii żywność najbardziej potaniały warzywa
(o 7,8 proc.) i owoce (o 3,2 proc.). Mniej niż
w poprzednim miesiącu konsumenci płacili za makarony i ryż. Natomiast droższe niż
w lipcu br. było mięso (przeciętnie o 1 proc.),
ryby, owoce morza, mąka i nabiał. Wzrosły
ceny w zakresie turystyki zorganizowanej
(przeciętnie o 1 proc., w tym za granicą –
o 2 proc., przy spadku cen turystyki zorganizowanej w kraju – o 0,3 proc.). Więcej niż
w poprzednim miesiącu płaciliśmy za książki
(o 0,9 proc.) oraz usługi związane z kulturą, natomiast gazety i czasopisma potaniały
o 3,3 proc.
Pracodawcy w Polsce co roku wydają na świadczenia pozapłacowe kwotę
kilkunastu miliardów złotych. Badania

wykazują, że zadowolony pracownik to dobry
pracownik. W Polsce do najpopularniejszych
świadczeń należą pakiety medyczne, dodatkowe zajęcia sportowe, szkolenia i kursy. Firmy zapewniają atrakcyjne pakiety świadczeń
socjalnych, w tym ubezpieczenie grupowe
z funduszem inwestycyjnym, opiekę medyczną
i dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci. W wielu firmach pracownicy
mogą przystąpić do ubezpieczenia na atrakcyjnych stawkach.
D W U T Y G O D N I K
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Z kopalni na szkolenia
Zakończył się tegoroczny cykl seminariów przygotowanych
przez WUG dla przedstawicieli kierownictwa i służb bhp tzw.
firm zewnętrznych w kopalniach, czyli wykonujących różne
roboty w ruchu zakładu górniczego. W czterech szkoleniach
zapoczątkowanych 29 czerwca br. uczestniczyło łącznie 160
osób. Udział w seminariach jest dla uczestników bezpłatny.
Cykl szkoleniowy został zorganizowany w ramach współpracy
WUG z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w celu zmniejszenia udziału wypadków spowodowanych „czynnikiem ludzkim”,
eliminacji ryzykownych zachowań górników oraz podnoszenia świadomości i odpowiedzialności osób zatrudnionych
w zakładach górniczych.

– Około 76 proc. wszystkich wypadków w górnictwie
w ubiegłym roku było spowodowanych błędem pracowników. Do tej grupy przyczynowej zaliczamy: nieprzestrzeganie
przepisów, złą organizację robót, brak należytego przeglądu
oraz naprawy maszyn i urządzeń, nieadekwatną profilaktykę
do faktycznego stanu zagrożeń itp. Rok 2015 pod tym względem był relatywnie dobry, ponieważ w niektórych latach tzw.
czynnik ludzki był przyczyną blisko 90 proc. górniczych wypadków. Dlatego sukcesywnie powiększamy zakres działań
prewencyjnych nadzoru górniczego, co przynosi wymierne
efekty. Ze względu na dużą w minionych latach wypadkowość
pracowników firm zewnętrznych zatrudnianych w kopalniach
objęliśmy ich naszą ofertą szkoleniową. Działalność prewencyjna nadzoru górniczego to oczywiście nie tylko seminaria dla
różnych grup specjalistów pracujących w kopalniach, ale także
opracowywanie materiałów szkoleniowych w formie ulotek,
broszur, poradników i filmów – mówi Krzysztof Król, dyrektor
Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG,
który kieruje m.in. zespołem warunków pracy.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Około 76 proc. wszystkich wypadków w górnictwie w ubiegłym roku
było spowodowanych błędem pracowników
Metody miękkiego oddziaływania na załogi górnicze, czyli
działalność prewencyjna WUG, rozwijają się intensywnie

od sześciu lat dzięki wsparciu ZUS. W ramach współpracy
z ZUS w latach 2009–2015 pracownicy WUG przygotowali
łącznie 41 szkoleń w formie seminariów dla osób zatrudnionych
w zakładach górniczych. Ich tematyka wybierana była każdorazowo na podstawie bieżącej analizy przyczyn wypadków
i niebezpiecznych zdarzeń w górnictwie. Ponadto plonem
sześcioletniej współpracy WUG z ZUS jest opracowanie i wydanie 13 broszur i tyleż samo ulotek, pięciu poradników i pięciu filmów dotyczących zwalczania zagrożeń występujących
w górnictwie oraz promujących dobre praktyki.
Wszystkie materiały szkoleniowe, opracowywane przez
WUG, są bezpłatnie przekazywane do wykorzystania działom bhp zakładów górniczych, firm usługowych wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych oraz ośrodkom
szkoleniowym.
W ramach tegorocznej współpracy WUG z ZUS w Warszawie, oprócz wymienionego na wstępie cyklu szkoleniowego
dla pracowników tzw. firm zewnętrznych, przygotowano osiem
seminariów dla 240 pracowników kopalń. Cztery z nich, adresowane do 160 osób kierownictwa i dozoru ruchu działów
wentylacji podziemnych zakładów górniczych wydobywających
węgiel kamienny, dotyczą zwalczania zagrożenia metanowego
i pożarowego oraz prowadzenia robót w warunkach występowania zagrożenia tąpaniami i zawałowego. Dla 80 osób
kierownictwa i dozoru ruchu działów energomechanicznych
przygotowano cztery seminaria na temat bezpieczeństwa
eksploatacji układów transportowych oraz dobrych praktyk
w zakresie jazdy ludzi przenośnikami taśmowymi. Ponadto
w br. nakręcono 20-minutowy film szkoleniowy dotyczący
zagrożenia tąpaniami i opadem skał ze stropu i ociosu w kopalniach węgla kamiennego i rud miedzi.
WUG

