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Temat na czasie
Karty płatnicze zamiast bonów.
Górnicy mogą płacić nimi
wszędzie.

D

9/ 2 018 • 1-15 M a j a 2 018

w

U

T

Y

G

O

D

N

I

K

s.

2, 4

W W W. N OW YGO R NIK . PL

ISSN 2082-3797
nr

W

N umerze

1,60 zł

w t ym vat

8%

P olska G rupa G órnicza . Jest kompromis

Podwyżki płac
JACEK FILIPIAK

Jubileuszowa gala

cena

25 lat Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
strona 3

Korzyści dla
pracowników
i ich rodzin
Program Family.
strona 5

Widać efekty
restrukturyzacji
i koniunktury

Wyniki PGG za 2017 rok.
strona 7

Kolor nadziei na
lepsze warunki życia
WFOŚiGW w Katowicach po
raz 24. nagrodził pasjonatów
ekologii.
strona 8

Swift na sportowo

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej i liderzy związków zawodowych doszli do porozumienia w sprawie
podwyżki płac. W siedzibie PGG 23 kwietnia podpisano porozumienie płacowe, które kończy spór
zbiorowy w spółce.
więcej na s .

5

2

W W W.NOW YGORNIK.PL

1–15 M A J A 2 018

B E Z

F A J R A N T U

Pięścią w stół

Lustracja kieszeni
Namnożyło się ubogich polityków. Zaczyna im brakować na jedzenie i z głodu wygadują głupoty. Kilka
tygodni temu wicepremier polskiego rządu narzekał,
że bywały czasy, kiedy nie starczało mu do pierwszego.
Zarabiał wtedy grubo ponad 10 tys. złotych miesięcznie. Wzruszyłem się. Niedawno Adam Hofman, kiedyś
cudowne dziecko prawicy, poszedł dalej. Otóż ogłosił, że za pensję poselską po ewentualnym obcięciu
zarobków parlamentarzystom trudno będzie znaleźć
murarza. Adam Hofman chwilowo nie jest politykiem.
Jest politycznym celebrytą.

U

bolewam, że poważni ludzie w poważnych mediach mają odwagę wygłaszać takie komentarze. Dobry polityk powinien wiedzieć, w jakim
świecie żyje i jakich argumentów nie powinien używać.
Ubóstwo materialne polityków nie jest cnotą. Cnotą jest
umiejętność poskromienia pazerności. Ubóstwo intelektualne powinno ich dyskwalifikować. Niestety, w debacie
o majętności polityków dominuje właśnie takie ubóstwo.
Chciałbym teraz poświęcić trochę uwagi pieniądzom,
zostawiając intelekt przedstawicieli narodu w spokoju.
To afront dla państwa, które nędznie opłaca polityków i powoduje, że do polityki dostają się coraz
częściej ci, którzy w życiu wylądowaliby w nędznie
opłacanej pracy. Polityka nie powinna być miejscem
dla nieudaczników życiowych, frustratów i mitomanów.
To leży w interesie państwa, dlatego powinno ono dbać
o to, aby opłacało się być politykiem. Polityk powinien zarabiać bardzo dobrze. Nie tylko dlatego, żeby
państwo nie musiało wstydzić się jego dziadowizny.
Także dlatego, abyśmy mieli pewność, że kilka razy
zastanowi się, czy warto oddawać się korupcji, skoro
można stracić bardzo fajną posadę.
W Polsce politycy nie są opłacani bardzo dobrze. Jednak ci, którzy robią z siebie ubogich, ledwie
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Płaca to jedzenie,
dach nad głową
i ubrania dla
rodziny.

Komentuje Sławomir Starzyński
wiążących koniec z końcem, są kłamczuszkami. Jeżeli
jakiemuś politykowi nie podoba się jego uposażenie,
niech się chwyci innej roboty. Adam Hofman, który
jeszcze niedawno był politykiem i to z pierwszych
stron gazet, uważa, że murarz będzie zarabiał więcej niż polityk zasiadający w parlamencie. Czekam
na masowe oddawanie mandatów poselskich i szturm
na firmy budowlane. Radzę także panu Hofmanowi
trzymanie się jak najdalej od polityki, a zachęcam
do trzymania kielni.
Powszechna lustracja kieszeni doprowadza do absurdu. Płace to bardzo delikatny temat. Dla dobrze
wynagradzanych ekonomistów to liczby, koszty
i wskaźniki. Dla pracowników to źródło utrzymania,
rekompensata za wysiłek, wiedzę, utratę zdrowia
i poświęcony czas. Płaca to jedzenie, dach nad głową
i ubrania dla rodziny.
Górnicy są przyzwyczajeni do lustrowania kieszeni, bo sprawdzano im je, od kiedy pamiętam. Dla
innych grup zawodowych byliśmy najczęściej tymi,
którzy mało robią, dużo zarabiają i żyją na koszt społeczeństwa. Zawsze wtedy mówiłem – zapraszam
do kopalni, czeka na was miód robota.
Nie wiem, czy politycy i polityczni celebryci nie
zauważają, jak bardzo obniżają poziom dyskusji na tematy społecznie ważne. Mam nadzieję, że w poważnych rozmowach na poważne tematy nie zniżymy się
do ich poziomu. Problem płac stał się ważnym tematem
w górnictwie. Wierzę, że pokażemy innym grupom
zawodowym, także politykom, że potrafimy na ten
temat rozmawiać w sposób racjonalny. W Polskiej
Grupie Górniczej, po krótkim okresie emocji, zwyciężył rozsądek. Zawarto porozumienie, które zadowala
wszystkie strony sporu. Jestem przekonany, że w JSW
potrafimy także spokojnie zawrzeć satysfakcjonujące
porozumienie. 
l

Kij w mrowisko

Nadzieja w rozsądku
W Polskiej Grupie Górniczej podpisano porozumienie o wzroście płac. Został wypracowany kompromis.
Udało się to przede wszystkim dzięki temu, że odsunięto emocje, a na pierwszy plan wysunął się rozsądek.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej reprezentatywne
organizacje związkowe także wystąpiły z postulatami,
które można sprowadzić do wspólnego mianownika –
chcemy dodatkowych pieniędzy. Propozycje są różne
– korzystna zmiana zasad wynagradzania albo podwyżka o 15 proc., albo wypłata utraconych pieniędzy
po wprowadzeniu pakietu oszczędnościowego za zgodą związków w czasie kryzysu. Mam nadzieję, że wiernie
streściłem postulaty reprezentatywnych organizacji.
Miałem z tym pewną trudność, ponieważ informacja
w ulotce firmowanej przez największe związki jest
w pewnych fragmentach napisana zbyt zawiłym stylem. Morał zawarty w treści jest jeden – ponieważ jest
dobrze, pracownicy chcą, żeby im także było dobrze.

N

ie mam kompetencji, aby ocenić racjonalność
tych postulatów z punktu widzenia czystej ekonomii. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to,
o czym pisałem także przy okazji sporu płacowego
w PGG. Przestrzegam przed emocjami. Przestrzegam także przed wyścigiem na zasadzie – kto zażąda więcej, ten lepszy. Jastrzębska Spółka Węglowa
ma zyski. To prawda. Ma także przed sobą kolosalne
wydatki. Czas kryzysu i totalne oszczędności odbiły
się na inwestycjach.
Przypominam ten czas, aby podkreślić wkład załogi
w ratowanie firmy i fakt, że zarząd o tym pamięta. Kierownictwo Spółki do tej pory w miarę możliwości stara
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Uważam,
że kierujący
Jastrzębską Spółką
Węglową starają
się prowadzić
firmę zgodnie
z zasadami
społecznej
gospodarki
rynkowej
i społecznej
odpowiedzialności
biznesu.

się wyrównywać straty finansowe pracowników. Świadczą o tym porozumienia podpisane z reprezentatywnymi
organizacjami związkowymi, dzięki którym do załogi
w tym i w przyszłym roku trafi około 550 mln złotych.
Sami związkowcy w rozmowach ze mną przyznają,
że jest to bardzo prospołeczny zarząd. Komentatorzy
giełdowi czasem twierdzą, że za bardzo prospołeczny.
Ja uważam, że kierujący Jastrzębską Spółką Węglową
starają się prowadzić firmę zgodnie z zasadami społecznej gospodarki rynkowej i społecznej odpowiedzialności
biznesu. Co to oznacza w praktyce? Otóż nie maksymalizacja zysku kosztem wyzysku pracowników i otoczenia
jest najważniejsza. Najważniejszy jest rozwój firmy,
dzięki któremu będzie można zaspokajać oczekiwania
akcjonariuszy, załogi i społeczności lokalnej.
Daruję sobie szczegóły, gdyż pracownicy JSW
lepiej niż ja wiedzą, jakie korzyści wiążą się z tym
porozumieniem. Widać je na paskach. Wiem, że jest
presja na płace, skoro statystycznie one wszędzie rosną. Jednak trzeba pamiętać, że JSW jest uzależniona
od koniunktury. Czy kryzysów już nie będzie? Będą.
Tym stwierdzeniem narażam się rzeszy optymistów,
ale mam rację. Kryzysy powtarzają się i w dodatku nie
można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem, kiedy
będą, jak wielkie i ile będą trwały. Załoga już wykazała
się wielką odpowiedzialnością. Wierzę, że wykaże się
nią także teraz. Tym bardziej że sytuacja jest bardzo
sprzyjająca – na każdym szczeblu – poczynając od zarządu, kończąc na najwyższych władzach, obowiązuje
zasada dialogu i kompromisu ze stroną społeczną.
Dlatego pokładam nadzieję w rozsądku wszystkich,
którzy mają wpływ na decyzje.
l

redaktor naczelny Nowego Górnika

Zarząd PGG
rozwiązał
nierozwiązywalny
problem

N

ie porozumienie płacowe ze związkami
zawodowymi. Nie zysk w 2017 roku. Nawet
nie to, że wynik EBIDTA był lepszy od zakładanego.
Najważniejszym wydarzeniem przed majowym, bardzo
długim weekendem było wprowadzenie kart płatniczych
zamiast bonów. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej rozwiązał
nierozwiązywalny problem. Skorzystanie z banku i kart
płatniczych spowodowało, że górnictwo przeniosło
się na niewyobrażalny dotąd szczebel nowoczesności
i innowacyjności. Zwracając się bezpośrednio do zarządu
PGG, piszę: Panowie prezesi, zrobiliście coś, z czym nie
radzili sobie wasi poprzednicy. Nawet nie chcieli o tym
myśleć, bo ból rozsadzał im czaszki.

O

becny zarząd PGG udowodnił, że w prosty sposób
można zwalczyć patologię, jaka funkcjonowała
przez lata. Jedynie jej natężenie się zmieniało. Talony
na flapsy zawsze wzbudzały emocje. Nie chodzi tylko o ich
wartość. Chodzi o sklepy, które mogły wydawać produkty,
pobierać talony i od kopalń dostawać pieniądze i zarabiać
na wysokich marżach. Zwyczajowo to prawo dostawali
ci, którzy byli bardzo dobrze ustawieni w kopalni albo
w spółce węglowej. Potem decydowały przetargi.
Za każdym razem górnicy mieli problem, bo musieli
dotrzeć do wybranego sklepu albo sieci sklepów, byli
na nie skazani, ponieważ ich bony nie miały wartości
gdzie indziej. Przed laty byli łupieni przez właścicieli
przykopalnianych sklepów, które miały wyłączność.
Później skala łupienia zdecydowanie się zmniejszyła, aż
w kwietniu 2017 roku zarząd PGG zlikwidował wszystko,
co krytykowali górnicy. Jeżeli nawet system ma jakieś
wady, zapewne są one do wyeliminowania. Jednak fakt,
że pracownik może tą kartą zapłacić w każdym sklepie
i lokalu gastronomicznym, czyni z ewentualnych wad
pryszcz niewart uwagi.

D

otychczas w dystrybucję bonów zaangażowanych
było wielu pracowników. Trzeba było organizować
przetargi na obsługę pracowników posiadających
bony żywieniowe. Ponieważ były one traktowane
niemal jak pieniądze, kosztowny był ich druk. Musiały
mieć podstawowe zabezpieczenia chroniące przed
fałszowaniem. Teraz zamiast bonu papierowego
pracownik otrzyma kartę płatniczą. Raz w miesiącu będą
wpływać na nią pieniądze tak jak na konto w banku.
Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne. Nie będzie
limitowana liczba placówek gastronomicznych i sklepów.
Pracownik będzie mógł skorzystać z karty w placówkach
gastronomicznych i sklepach wyposażonych w terminale
płatnicze, czyli praktycznie wszędzie. W przypadku karty
płatniczej wszyscy pracownicy będą mieć takie same
możliwości.

R

óżny jest też obecnie okres ważności bonów
żywieniowych. Czasem jest to kilka miesięcy, ale
może być to też miesiąc. Zdarzają się przypadki, kiedy
górnik nie zdąży wykorzystać bonu w okresie jego
ważności i wtedy taki bon bezwzględnie przepada.
W przypadku karty płatniczej świadczenie będzie
można zrealizować w okresie jej ważności. Karta będzie
ważna przez cztery lata i odpowiednio wcześniej będzie
wydana nowa. Wierzyć się nie chce, że komuś chciało się
zastosować tak proste rozwiązanie. W PGG zlikwidowano
obyczaj pasujący do feudalizmu, a nie do firmy działającej
w nowoczesnej Europie. l
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25 lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej

DAWID LACH / JSW SA

Jubileuszowa gala
Jastrzębska Spółka Węglowa została powołana 1 kwietnia 1993 roku, w tym roku przypada więc jej jubileusz. Gala jubileuszowa
z okazji 25-lecia odbyła się 19 kwietnia w sali
koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Na uroczystość przybyło wiele osobistości, wśród nich
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski,
marszałek senior Kornel Morawiecki oraz inni
znakomici goście.

Obecnie firma jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej.
Cała Grupa Kapitałowa JSW zatrudnia ponad
27 tys. osób i jest ważną częścią gospodarki
na Śląsku, a także w całej Polsce. – Pozycja,
jaką wypracowała Jastrzębska Spółka Węglowa, to zasługa przede wszystkim pracowników.
Dziś śmiało mogę powiedzieć, że po ćwierć
wieku jesteśmy w miejscu, z którego możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem
– powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas gali
jubileuszowej.
Na scenie NOSPR głos zabrał również
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Zwrócił uwagę, że Jastrzębska Spółka Węglowa stanowi jeden z ważniejszych podmiotów
w przestrzeni polskiego sektora surowcowego. – Dzisiaj możemy mówić o przyszłości

Gala jubileuszowa z okazji 25-lecia odbyła się 19 kwietnia w sali koncertowej Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
i perspektywie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Ale jeden fakt muszę wspomnieć, bo rzadko

się zdarza, że aby ratować spółkę, pracownicy
w perspektywie kilku lat rezygnują z należnych

im wielkości wynagrodzeń. Gdyby nie to historyczne porozumienie, zamiast świętować,
mówilibyśmy o upadłości. Dziś wchodzimy
w inny obszar i jakość zarządzania sektorem
węgla kamiennego – podkreślił Grzegorz
Tobiszowski.
W sali koncertowej zasiadło wielu wspaniałych gości. Oprócz wiceministra energii
pojawili się także marszałek senior Kornel
Morawiecki, ksiądz prałat Bernard Czernecki,
a także posłowie na Sejm RP, senatorowie,
samorządowcy, przedstawiciele środowiska
naukowego, prezesi spółek z branży wydobywczej i energetycznej, kontrahenci, przedstawiciele strony społecznej, a także licznie
zgromadzeni pracownicy Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Galę jubileuszową w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia uświetnił
występ wspaniałych artystów. Na scenie pojawili się amerykańska wokalistka i pianistka
Karen Edwards oraz Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz z Teatru Buffo. Doskonałe
aranżacje i magnetyzujące głosy wokalistów
zachwyciły nawet najbardziej wymagających
melomanów.
Gości przybyłych na ten niezwykły wieczór powitała orkiestra składająca się z reprezentantów wszystkich kopalni Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
JSW SA

REKL A M A

LEPSZA PRACA – WYŻSZA PŁACA
PODWYŻSZ SWOJE KWALIFIKACJE

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W ZAWODACH:
TECHNIK GÓRNICTWA
PODZIEMNEGO

TECHNIK PRZERÓBKI
KOPALIN

1 Kwalifikacja: M.11
– Górnik eksploatacji
podziemnej
2 Kwalifikacja: M.39
– Technik górnictwa
podziemnego

1 Kwalifikacja: M.35
– Przeróbkarz kopalin stałych
2 Kwalifikacja: M.36
– Technik przeróbki kopalin
stałych

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK ELEKTRYK

1 Kwalifikacja: M.20
– Ślusarz
2 Kwalifikacja: M.44
– Technik mechanik

1 Kwalifikacja: M.18
– Elektromechanik
2 Kwalifikacja: M.12
– Elektryk
3 Kwalifikacja: M.24
– Technik elektryk

OPERATOR KSZTAŁCENIA: Centrum Kształcenia „AWANS” Sp. z o.o.

INFORMACJE: tel.: 32 229 81 02, 503 410 402, 501 557 828
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A K T U A L N O Ś C I
Polska Grupa Górnicza wprowadziła rewolucyjne rozwiązanie

W Polskiej Grupie Górniczej 19 kwietnia br. rozpoczęła się akcja wydawania kart płatniczych,
które zastąpią tradycyjne papierowe bony żywieniowe. Wyznaczono specjalne punkty, gdzie
na dwie zmiany od wczesnych godzin rannych
do późnego wieczora uprawnieni pracownicy
mogą odbierać karty. W sumie akcja ta obejmie
ok. 40 tysięcy zatrudnionych w PGG.

PGG na swojej stronie internetowej opublikowała relację z ruchu Bielszowice kopalni
Ruda. Wypowiadali się między innymi górnicy. Ich zdaniem pomysł z wprowadzeniem kart
płatniczych jest bardzo dobry. Karty pozwalają
na racjonalne planowanie zakupów, ponieważ zgromadzone na nich pieniądze pozwalają płacić za zakupy spożywcze praktycznie
w każdym sklepie, w każdej restauracji czy jadłodajni. Punkt handlowy albo gastronomiczny musi spełnić tylko jeden warunek – musi

REKL A M A

mieć terminal płatniczy. Karta i zgromadzone
na niej pieniądze można wykorzystać w ciągu
czterech lat. Co miesiąc będzie ona zasilana
nowymi środkami. Odpada problem z papierowymi bonami i ich krótkim terminem
ważności. Nie ma problemu z dopasowaniem
wartości zakupów do wartości bonu. Z karty
każda należność jest potrącana co do grosza.
Po 25 kwietnia, kiedy to nastąpi pierwsze
doładowanie kart, można będzie je odebrać
w działach spraw pracowniczych i socjalnych
w poszczególnych kopalniach.
Rozwiązanie wprowadzone przez Polską
Grupę Górniczą wraz ze swoim partnerem
w tym projekcie, PKO BP SA, jest wygodne i przyjazne zarówno dla pracownika, jak
i pracodawcy. Pracownik nie ponosi żadnych
kosztów związanych z korzystaniem z karty.
Okres ważności karty to cztery lata i do tego
okresu ważne będą środki na niej. Karta jest
honorowana w placówkach gastronomicznych
i sklepach spożywczych. Ma indywidualny kod
PIN, który działa tak samo jak w przypadku
np. kart kredytowych czy debetowych (w zakresie, do jakiego karta jest przeznaczona).
Można ją szybko zablokować w razie zagubienia lub kradzieży z gwarancją zachowania
prawa do zgromadzonych środków. W bankomatach można bezpłatnie sprawdzić stan
konta. 
ST

ARCHIWUM PGG

Karty płatnicze zamiast bonów

Kopalnia Ruda, ruch Bielszowice. Górnicy odbierają karty płatnicze
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Polska Grupa Górnicza

ARCHIWUM

Jest kompromis, są wyższe płace
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej i liderzy związków zawodowych doszli do porozumienia
w sprawie podwyżki płac. W siedzibie PGG
23 kwietnia podpisano porozumienie płacowe,
które kończy spór zbiorowy w spółce. Ustalono, że od 1 kwietnia 2018 roku pracownicy pod
ziemią będą otrzymywać dodatek do przepracowanej dniówki w wysokości od 30 do
32 złotych. Wielkość dodatku zależy od stanowisk pracy. Robotnicy w wyrobiskach i osoby
na stanowiskach nierobotniczych w wyrobiskach dostaną 32 złote. Pozostali pracownicy
pod ziemią (stanowiska robotnicze i nierobotnicze) dostaną po 30 złotych. Pracownicy
przeróbki mechanicznej węgla dostaną 28 złotych. Robotnicy i pracownicy na stanowiskach
nierobotniczych na powierzchni dostaną po
18 złotych dodatku do dniówki.

W oficjalnym komunikacie PGG poinformowała, że dodatki nie będą wliczane do podstawy wymiaru, od której będą wyliczane:
nagroda z okazji Dnia Górnika, dodatkowa
nagroda roczna, tzw. czternasta pensja oraz
nagroda jubileuszowa. Dzięki zawartemu porozumieniu średnia płaca pracownika PGG
w 2019 roku będzie wynosić 7223,39 złotych.
Spółka przeznaczy na wzrost wynagrodzeń
ok. 280 mln złotych w 2018 roku.
– Mając na uwadze osiągane przez spółkę wyniki, znaleźliśmy bezpieczne rozwiązanie, które pozwoli jednocześnie sfinansować
wzrost wynagrodzeń i nie zachwieje w żaden
sposób procesem inwestycyjnym w spółce –
mówi Tomasz Rogala, prezes PGG.
Jednocześnie ustalono, że istnieje konieczność zracjonalizowania systemu wynagradzania w spółce, poprzez wprowadzenie
elementów motywacyjnych, którymi w pierwszej kolejności będą wyróżnieni pracownicy
kopalń PGG, które realizują nałożone zadania. Dodatkowa nagroda roczna, tzw. czternasta pensja, w 2019 roku została podzielona na dwie części. Pierwsza część (85 proc.
nagrody) jest gwarantowana, a druga część
(od 0 do 30 proc. nagrody) będzie uzależniona
od stopnia wykonywania planów wydobywczych przez kopalnie. To oznacza, że w najlepszych kopalniach będzie można dostać

W siedzibie PGG 23 kwietnia podpisano porozumienie płacowe, które kończy spór zbiorowy w spółce
115 proc. tak zwanej czternastki. W ten sposób
rozpoczął się proces uzależniania części zarobków od efektów pracy.
Porozumienie zawarte 23 kwietnia zakończyło spór zbiorowy o podwyżki płac. – Obie
strony wypracowały kompromisowe rozwiązanie. My proponowaliśmy, aby płace wzrosły
o 10 proc. Zarząd zgadzał się na 6 proc. Dzięki zawartemu porozumieniu płace wzrosną
o prawie 8 proc. Dla nas najważniejsze jest,
że pracownicy dostaną dodatkowe pieniądze –
powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący
Solidarności w PGG.

Z obliczeń związkowców wynika, że pracownicy wyrobisk zyskali średnio około 470
złotych netto. Pozostali pracownicy dołowi
zyskali około 440 złotych. Pracownicy przeróbki będą zarabiać więcej o około 400 złotych
netto. Pozostali pracownicy dostaną około 300
złotych netto więcej.
Prezes PGG Tomasz Rogala jest przekonany, że został zachowany bezpieczny
korytarz kosztowy, a kompromis pozwolił na uniknięcie niepokojów społecznych
i strat związanych z ewentualnym strajkiem
ostrzegawczym.

Zaraz po ogłoszeniu żądań przez związki
zawodowe zarząd spółki i przedstawiciele
Ministerstwa Energii podkreślali, że płace
górników powinny wzrosnąć. Jednak był
jeden zasadniczy warunek – dodatkowe
wydatki nie powinny zachwiać planami inwestycyjnymi spółki. Prezes Tomasz Rogala
jest przekonany, że choć koszt podwyżki
będzie wyższy o ok. 80 mln złotych w porównaniu z propozycją wyjściową zarządu,
to nie będzie to miało negatywnego wpływu
na inwestycje.
ST

Program Family

Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej wraz
z rodzinami tworzą bardzo atrakcyjny rynek.
Warto starać się o nich, jednak trzeba dać coś
w zamian. Dlatego zarząd PGG postanowił
wykorzystać tę okazję i rozpoczął współpracę
z firmami, które oferują pracownikom i ich rodzinom wiele korzyści. PGG ani pracowników
nic to nie kosztuje. Wyłącznie miejsce pracy
decyduje o tym, że będzie można korzystać
z promocyjnych cen ustalanych specjalnie dla
rodzin górniczych. Nazwa przedsięwzięcia
to Program Family.

– Zaangażowaliśmy się w ten program,
ponieważ chcemy dla pracowników naszej
spółki i ich rodzin stworzyć możliwość tańszych zakupów. To korzyść wynikająca z faktu

zatrudnienia, za którą ani firma, ani pracownicy nie ponoszą żadnych kosztów – poinformował Tomasz Rogala, prezes PGG.
W skład Polskiej Grupy Górniczej
wchodzi 19 zakładów produkcyjnych zatrudniających 43 tys. osób, w tym 39 tys.
mężczyzn. Razem z rodzinami to około
200 tys. konsumentów. – Program ma się
rozrastać i mają do niego dołączać kolejni
partnerzy. Docelowo może ich być nawet
kilkunastu. Przede wszystkim chodzi nam
o to, by nasi pracownicy mogli za pewne
produkty zapłacić mniej niż inne osoby –
powiedział prezes Rogala.
Partnerami Programu Family są: Intersport, PKN Orlen, PZU i MyBenefit.
ST

NOWY GÓRNIK

Korzyści dla pracowników i ich rodzin

Tomasz Rogala, prezes PGG (w środku): – Zaangażowaliśmy się w ten program, ponieważ chcemy dla
pracowników naszej spółki i ich rodzin stworzyć możliwość tańszych zakupów
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N astępczyni K ompanii W ęglowej . Trzy kwartały

roku 2015 i pierwszy kwartał 2016 roku to czas, kiedy ogłaszano,
że lada moment na gruzach upadającej Kompanii Węglowej
powstanie Nowa Kompania Węglowa. Ostatecznie powstała nie
Nowa Kompania Węglowa, ale Polska Grupa Górnicza. To był
ostatni moment pozwalający uniknąć formalnego ogłoszenia
upadłości KW. Gdyby nie powołano PGG, górnicy nie dostaliby
w maju wypłat. Kopalnie należące do KW przez kilka kwartałów
żyły dzięki przedpłatom za węgiel, który dopiero miały wydobyć.
Wielkie zamieszanie na rynku wywołała wyprzedaż węgla przez
KW po zaniżonych cenach. Upadek spółki, w której pracowało
ponad 30 tys. górników, oznaczałby, że padnie także około
2 tys. kooperantów. 26 kwietnia 2016 roku w Sali Marmurowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w obecności premier Beaty
Szydło oraz ministrów energii Krzysztofa Tchórzewskiego
i Grzegorza Tobiszowskiego, podpisano porozumienie powołujące
do życia nowy podmiot gospodarczy, który formalnie rozpoczął
działalność 1 maja.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Polska Grupa Górnicza przejęła od Kompanii
Węglowej 11 kopalń i cztery zakłady produkcyjne. Na koniec lutego 2016 roku zobowiązania KW (łącznie z rezerwami tworzonymi
na poczet ewentualnych zobowiązań) wyniosły prawie 8,5 mld złotych.

Ponad 32-tysięczna załoga Kompanii
Węglowej otrzymała gwarancję przejścia
do nowej firmy z zachowaniem wszystkich
dotychczasowych uprawnień pracowniczych.
Wyjątkiem była zawieszona maksymalnie
na dwa lata tzw. 14. pensja. Część zawieszonej czternastki za 2017 rok została wypłacona. Emeryci i renciści za utratę deputatu
węglowego dostali od państwa rekompensatę po 10 tys. złotych każdy. Z naszych obliczeń wynika, że wkład załogi w ratowanie
kopalń to około 800 mln złotych. Około 170
mln złotych już wróciło do górników. Wliczamy w to między innymi wypłatę nagrody
w 2017 roku i wypłatę 30 proc. czternastki
za ten sam rok.

M apa drogowa PGG
Podpisanie porozumienia o powołaniu
Polskiej Grupy Górniczej było możliwe dopiero po długich negocjacjach górniczych
związków zawodowych Kompanii Węglowej
z jej zarządem oraz Ministerstwem Energii.
Pod porozumieniem podpisały się zarządy
KW oraz PGG, a także inwestorzy, banki oraz
organizacje związkowe działające w spółce.
Inwestorzy w zamian za zaangażowanie kapitału dostali gwarancję działań restrukturyzacyjnych, dzięki którym nowa spółka będzie
rentowna.
Ostateczne porozumienie zakładało, że biznesplan PGG będzie nastawiony na utrzymanie kosztów produkcji węgla, które będą
pod ścisłą kontrolą inwestorską i społeczną.
Ustalono także poprawę efektywności funkcjonowania spółki i osiągnięcie określonych
poziomów rentowności. Szczegóły zawiera
umowa inwestycyjna podpisana 29 kwietnia
2016 roku. Ponieważ rok później do PGG włączono kopalnie KHW, część zapisów straciła
na aktualności i dostosowywano je do zmieniającej się sytuacji. W Polskiej Grupie Górniczej, zgodnie z ustaleniami z kwietnia 2016
roku, rozpoczęto stopniowe ograniczanie angażowania firm zewnętrznych. W PGG miał
zostać ustalony prosty system wynagradzania.
Do końca 2017 roku miała być zawieszona
czternasta pensja.

Polska G

powsta

Związki zawodowe zgodziły się na łączenie kopalń. Kilka tygodni później z połączenia kopalń: Bielszowice, Halemba i Pokój
powstała kopalnia Ruda. Z połączenia kopalń:
Chwałowice, Jankowice, Marcel i Rydułtowy
powstała kopalnia ROW. Kopalnię Piast połączono z Ziemowitem. Powstał Piast-Ziemowit.
Kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica zachowały samodzielność. Zgoda na łączenie kopalń
była bardzo ważna, ponieważ PGG miała
przekazywać do SRK części kopalń, ruchów
kopalń i na przykład pojedyncze szyby. Przy
okazji stworzenia PGG ustalono, że około 4
tys. pracowników przejdzie na urlop górniczy
lub skorzysta z odprawy. Miał zostać także
powołany zespół czuwający nad przebiegiem
naprawy kopalń PGG. Porozumienia zawarte
przy tworzeniu PGG były tak zwaną mapą
drogową dla firmy, która powstawała w wyjątkowych warunkach i musiała podjąć wyjątkowe działania, aby utrzymać się na rynku.

S tuprocentowe

niewykonanie
Z ustaleń przyjętych przy powoływaniu Polskiej Grupy Górniczej tylko jedno
nie zostało zrealizowane w 100 proc. Otóż
najpóźniej do końca 2017 roku miał wejść
w życie nowy układ zbiorowy pracy. Miał
uprościć zasady wynagradzania i zawierać
elementy motywacyjne. Dlaczego to się nie
udało? Przedstawiciele zarządu PGG nie chcą
zadrażniać sytuacji i tłumaczą to trudnościami wynikającymi z historycznych zaszłości.
W PGG są kopalnie, które w latach 90. XX
wieku wchodziły w skład pięciu różnych spółek, z których powstała Kompania Węglowa.
Wtedy też nie było jednolitego układu. W KW
w zasadzie każda kopalnia miała inny system
wynagradzania.
PGG odziedziczyła ten rozgardiasz.
W KW przez ponad 13 lat nie udało się stworzyć jednego układu. Wtedy i teraz zasadnicza
przyczyna jest taka sama – związki chcą, aby
najkorzystniejsze zapisy zaczerpnięte ze starych zasad wynagradzania w różnych kopalniach obowiązywały w całej firmie. W żargonie związkowym nazywa się to chodzeniem
po szczytach. Jak długo będzie obowiązywać
taki warunek, tak długo nowy układ nie zostanie podpisany. Na najkorzystniejsze zapisy
nigdy nie było stać KW i najprawdopodobniej
nie będzie stać także PGG.
Spółka ma wielomiliardowe zobowiązania. Jeżeli chce w miarę sprawnie funkcjonować, musi rocznie przeznaczać na inwestycje około 1,7 mld złotych. Gdyby założyć,

Krzysztof Tchórzewski (w środku), minister energii: – Gdyby PGG nie powstała i należności były nie do odzyskania, nastą
w regionie mogłoby zniknąć 130 tys. miejsc pracy. – Zdjęcie z konferencji prasowej, z 26 kwietnia 2016 roku, zorganizow
że proponowany przez związki układ obowiązywałby w 2017 roku, spółka miałaby kilkaset
milionów złotych straty zamiast około 80 mln
złotych zysku. Na rok 2018 też planowano
by stratę, a nie zysk.

P rospołeczna polityka
Powstanie PGG było bardzo ważne dla
rządu Prawa i Sprawiedliwości. To był dowód na to, że nowy gabinet bardzo poważnie
traktuje górnictwo, ma program jego naprawy
i jest on zgodny z oczekiwaniami załóg górniczych. – Prospołeczne decyzje, prospołeczna
polityka i dbałość o branżę, która ma strategiczne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Górnictwo może
być także dobrym biznesem, dlatego kilka firm
postanowiło zaangażować się w nie finansowo – takie było sedno informacji medialnych
przekazywanych przez polityków.
Zarząd PGG starał się wywiązywać
ze wszystkich zobowiązań, chociaż nie osiągnięto zakładanego wydobycia. Mało tego,
PGG rok później przejęła kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. KHW dwa lata
temu miał opinię firmy z trudnościami, ale
z dużymi szansami na ich pokonanie. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że Holding jest w dramatycznej sytuacji. Oficjalnie

informowano o tym, że stary zarząd nawet
przed członkami zespołu audytorów ukrył
część złych danych finansowych.
Dla przypomnienia – po powstaniu rządu PiS-u we wszystkich spółkach węglowych
przeprowadzano audyty. Nie robili tego licencjonowani audytorzy, ale zespoły, w których byli przedstawiciele załóg (nie w każdej spółce), parlamentarzyści, pracownicy

Ciekawa liczba

1800
KILOMETRÓW

wyrobisk planuje wydrążyć PGG do 2030 roku.
Na ten cel i na przygotowanie nowych ścian spółka
planuje wydać ponad 13 mld zł. Ponad miliard
złotych będzie kosztować modernizacja i pogłębianie szybów. Zarząd spółki uważa, że realne
jest obniżenie kosztów produkcji do 203 złotych
w przeliczeniu na tonę węgla.
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wydawać około 1,7 mld złotych na rozwój.
Do 2030 roku PGG wyda na przygotowanie
nowych ścian i drążenie niemal 1800 kilometrów wyrobisk ponad 13 mld złotych. Ponad
miliard złotych będzie kosztować modernizacja i pogłębianie szybów. Zarząd spółki uważa,
że realne jest obniżenie kosztów produkcji
do 203 złotych w przeliczeniu na tonę węgla.
Ten cel ma być osiągany stopniowo do 2030
roku. W 2017 roku koszt produkcji tony węgla
wynosił 239 złotych.
Realizacja strategii spółki do roku 2030
ma prowadzić do rentowności, wzrostu jej
wartości oraz zapewnienia inwestorom zapisanej w dokumentach i oczekiwanej przez
nich stopy zwrotu. W strategii PGG zapisano
między innymi osiągnięcie w 2030 roku wyniku EBITDA na poziomie 2,8 mld złotych,
wobec 1,4 mld złotych szacowanego na 2017
rok. Ostatecznie PGG wynik EBITDA (operacyjny przed opodatkowaniem) w 2017 roku
wyniósł 2,001 mld złotych.
Do 2030 roku PGG chce przeznaczyć
na ochronę środowiska 2,6 mld złotych.

Wyniki PGG za 2017 rok

Widać efekty
restrukturyzacji
i koniunktury
NOWY GÓRNIK

NOWY GÓRNIK

ała dwa lata temu

Z adbają o kadry

ąpiłby olbrzymi krach społeczny i gospodarczy. Łącznie
wanej tuż po podpisaniu porozumienia o powołaniu PGG
spółek i specjaliści. Do tej pory nie ma informacji o tym, aby wyjaśniano, kto ukrył,
co ukrył i dlaczego to zrobił. Ratowanie kopalń KHW spowodowało, że PGG musiała
być wsparta miliardem złotych. Sponsorów
nazwano inwestorami. Korzyść z przejęcia
kopalń i pracowników KHW dla PGG to miliard złotych.
Jednak szybko się okazało, że nawet kopalnie, które miały być ratunkiem dla PGG
(Wesoła i Murcki-Staszic), były w złej sytuacji.
Przez długi czas pracowały na maksymalnych
obrotach, aby zapewnić KHW jak najmniejszą
stratę. Przed laty popełniano błędy w sposobie
eksploatacji węgla. Zaczęły się kłopoty. Coś,
co miało być od samego początku wsparciem
dla PGG, stało się balastem. Także w kopalniach dawnej Kompanii Węglowej piętrzyły się
problemy. Grupa dostała niedoinwestowane
kopalnie z powodu kryzysu na rynku węgla
energetycznego, który trwał trzy lata. Dwa lata
istnienia PGG to ciągłe zmagania z trudnościami geologiczno-górniczymi.

I nwestycje warte miliardy
Rok temu, w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, PGG ogłosiła oficjalnie
swoją strategię do 2030 roku. Polska Grupa
Górnicza planuje, że średnio w roku będzie

Aby osiągnąć zakładane cele, spółka będzie podejmować działania gwarantujące
stabilność kluczowych kadr. – Płaca w górnictwie nie jest tak atrakcyjna jak kilka lat
temu. Przy spadającym bezrobociu i wzroście płac w innych sektorach gospodarki
musimy podjąć działania, aby zapobiec powstaniu luki pokoleniowej. Ponieważ górnicy
chcą, aby stworzyć im możliwość lepszych
zarobków, planujemy wprowadzenie elementów motywacyjnych do systemu płac
– zapowiadał prezes PGG Tomasz Rogala.
Między innymi na ten temat trwają rozmowy w czasie negocjacji zakładowego układu
zbiorowego pracy.
Jest maj 2018 roku. Układ powinien być
praktycznie gotowy do podpisania, ponieważ
kolejny termin podpisania, jaki ogłaszano,
to połowa 2018 roku. Zamiast układu w PGG
wybuchł spór zbiorowy o nią. Związki twierdzą, że starania o podwyżkę płac są dbaniem o kadry. Płace w kopalniach spółki nie
są atrakcyjne. Brakuje fachowców. Młodzi
pracownicy coraz częściej rezygnują z pracy
w kopalniach, bo oferty w innych sektorach
gospodarki są atrakcyjne, a warunki pracy
o niebo lepsze.
Po serii rytualnych gestów (ogłoszenie
sporu zbiorowego, wezwanie ministra na rozmowy, groźba strajku ostrzegawczego) liderzy
związkowi zgodzili się na kompromis i ogłosili
zwycięstwo. Tomasz Rogala, prezes PGG, komentując rozmowy płacowe, chwali liderów
związkowych za to, że zgodzili się, aby problemy płacowe rozwiązywać w taki sposób,
że spółka wciąż porusza się w korytarzu bezpieczeństwa. Pierwszy mały konflikt w PGG
rozwiązano, zanim przerodził się w starcie,
z którego nie byłoby dobrego wyjścia.
l

Spółka przynosi zyski. Sytuacja finansowa jest stabilna
Polska Grupa Górnicza miała w 2017 roku
86 mln złotych zysku netto. W 2016 roku miała 332 mln złotych straty. Zarząd przedstawił
16 kwietnia swoje wyniki spółki za ubiegły rok.

– Spółka przynosi zyski. Sytuacja finansowa jest stabilna. Proszę zwrócić uwagę,
że jeszcze kilkanaście miesięcy temu zdarzały
się i takie miesiące, kiedy spółka przynosiła
nawet 90 mln złotych strat – poinformował
prezes Tomasz Rogala na konferencji prasowej
w siedzibie PGG.
Widać efekty restrukturyzacji i poprawę koniunktury. Wynik na sprzedaży węgla
za 2017 rok to 5,30 złotych za tonę, w 2016
złotych – minus 31,46 złotych. Wynik netto
za 2017 rok to 86 mln złotych. W 2016 roku
było 332 mln złotych straty. Wynik EBITDA
(operacyjny przed opodatkowaniem) w 2017
roku wyniósł 2,001 mld złotych wobec 582
mln złotych w 2016 roku.
Ponieważ w kopalniach wchodzących
w skład PGG przez kilka lat inwestycje były
ograniczone do minimum, spółka stara się
odrobić zaległości. W 2017 roku na inwestycje
przeznaczono 1,820 mld złotych, natomiast
w tym roku planuje się wydatki na ten cel
na poziomie prawie 2,6 mld złotych. Wiceprezes Piotr Bojarski poinformował, że najwięcej
będzie kosztowało przygotowanie nowych

ścian wydobywczych. Spółka przeznaczyła
na to ponad 1,2 mld złotych. Zakup maszyn
i urządzeń będzie kosztował 686 mln złotych.
638 mln złotych przeznaczono na tak zwane
inwestycje główne. Chodzi między innymi
o nowe poziomy wydobywcze, pogłębianie
szybów i zbrojenie. Inwestycje w tym roku
w przeliczeniu na tonę wydobytego węgla
w porównaniu do ubiegłego roku wzrosną
o 37,7 proc.
Najważniejsze inwestycje, jakie zostaną zakończone w tym roku, to: Ukończenie
budowy szybu VII w KWK Murcki-Staszic
i włączenie go w strukturę PGG (koszt 390
mln złotych) oraz dostawa obudowy zmechanizowanej w latach 2018–2020 (264,5 mln
złotych), dostawa przenośników taśmowych
w latach 2018–2020 (95,9 mln złotych), dostawa przenośników zgrzebłowych w tym samym
okresie (76,7 mln złotych). To także przekierowanie urobku Chwałowice-Jankowice
(88 mln złotych), klimatyzacja centralna w kopalni Marcel-Jankowice (52,9 mln złotych),
dostawa ciągników spalinowych oraz manewrowych kolejek podwieszanych (31,3 mln
złotych) i dostawa wentylatorów lutniowych
w latach 2018–2020 (17,3 mln złotych).
Ponieważ poprawiła się sytuacja finansowa spółki, w 2017 roku wypłacono pracownikom dodatkowo 174 mln złotych. 
ST
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

WFOŚiGW w Katowicach po raz 24. nagrodził pasjonatów ekologii

Mobilne laboratorium smogowe na samochodzie elektrycznym, stworzone przez
dr. Adama Szadę, Marcina Fisiora i Adama
Ramowskiego, pracowników Głównego Instytutu Górnictwa, zostało docenione przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. ECO-Patrol GIG został jednym z tegorocznych
laureatów nagród przyznawanych od 24 lat
z okazji Dnia Ziemi. „Zielone Czeki”, którymi
Fundusz wyróżnia pasjonatów działalności
ekologicznej, przyznano w tym roku w pięciu kategoriach.

24 kwietnia br. w Kinotearze Rialto w Katowicach odbyła się gala liderów projektów
ekologicznych. Uroczystość była dwuczęściowa, ponieważ wypadła w jubileuszowym,
25. roku działalności WFOŚiGW. Z tej okazji
pięcioosobowa grupa pracowników Funduszu
została uhonorowana przez Sejmik Samorządu Województwa Śląskiego. Złotą Honorową
Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznano Andrzejowi Piotrowskiemu, ekspertowi Zespołu Kontroli i Umorzeń,
którego pasją pozazawodową jest podwodny
świat – szkoli nurków w Bytomiu. Srebrnymi Odznakami za Zasługi dla Województwa
Śląskiego nagrodzono: Gabrielę Torbus – kierowniczkę Zespołu Umów, Danutę Wierzbicką-Banek oraz Iwonę Markiton z Zespołu
Księgowo-Finansowego oraz Łukasza Frydka
z Zespołu Atmosfery i Powierzchni Ziemi.
Na magię liczby 24 podczas tegorocznej
gali „Zielonych Czeków”, czyli dorocznych
nagród finansowych WFOŚiGW dla osób fizycznych i instytucji, zwrócił uwagę Roman
Kusz, członek rady nadzorczej Funduszu.
– Dzisiaj jest 24 kwietnia i spotykamy się
po raz 24., żeby nagrodzić ludzi szczególnie
zasłużonych dla ochrony środowiska w województwie śląskim. Magia liczby 24 po raz
kolejny da o sobie znać w grudniu tego roku,
gdy w Katowicach odbywać się będzie 24.
światowy szczyt klimatyczny, konferencja
ONZ. Podczas dzisiejszego spotkania zadebiutuje przed państwem Tomasz Bednarek,
nowo mianowany prezes zarządu WFOŚiGW,
który będzie dzisiaj wręczał nagrody tegorocznym laureatom. Podziękujemy tym, którzy już
zasługi dla ochrony środowiska mają zapisane w swoim dorobku, i zaprosimy kolejnych
do następnych edycji tych nagród, ponieważ
wyzwań do realizacji jest ciągle wiele – mówił
Roman Kusz z rady nadzorczej WFOŚiGW.
„Zielone Czeki” są od 1994 roku związane
z dorocznymi obchodami Międzynarodowego
Dnia Ziemi. Kolor dyplomów jest symbolem
nadziei na poprawę warunków, w jakich żyjemy, i na ochronę zasobów naszej planety.
I właśnie do potrzeby jednoczenia wysiłków
w ochronie środowiska nawiązywał w okolicznościowym wystąpieniu Tomasz Bednarek,
prezes zarządu WFOŚiGW w Katowicach.
– Święto naszej planety skłania do refleksji
dotyczącej stanu i wyglądu otaczającego nas
świata, jego harmonii i porządku. O planetę
musimy wspólnie dbać, żeby zachować piękno
naszej ziemi dla następnych pokoleń. Niestety, jest ona niszczona. Dzisiaj będziemy
honorować ludzi, którzy swoim przykładem,
zaangażowaniem i pasją pokazują, jak należy

dbać o ochronę środowiska. „Zielone Czeki”
to konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń ekologicznych w województwie
śląskim. We wszystkich dotychczasowych jego
edycjach mamy już ponad 260 laureatów, dla
których na nagrody Fundusz przekazał 2 mln
złotych. Dzisiaj nagrodzonym już teraz chcę
bardzo podziękować za ich dotychczasową
działalność i włączanie się do polityki środowiskowej oraz zainteresowanie naszym konkursem. Kapituła analizowała wiele zgłoszeń,
które wpłynęły do tegorocznej edycji, i miała
naprawdę trudny wybór, żeby wybrać najlepsze projekty – mówił Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Dwudziestoosobowa kapituła, w której
zasiadali eksperci reprezentujący różne instytucje oraz ośrodki naukowe, pracowała pod
przewodnictwem Bernarda Błaszczyka, byłego
wiceministra ochrony środowiska i byłego
dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród WFOŚiGW przysługiwało
instytucjom ochrony środowiska, organizacjom pozarządowym, uczelniom, instytutom
naukowym, placówkom edukacyjnym, izbom
gospodarczym, Klubowi Publicystów Ochrony
Środowiska EKOS oraz samym kandydatom.
16 marca br. upłynął termin zgłoszeń. Kapituła
oceniała dorobek kandydatów do „Zielonych
Czeków” i wyłaniała w głosowaniu laureatów
w poszczególnych kategoriach. O tym, że nie
były to łatwe decyzje, świadczyć może fakt, iż
w tym roku nie przyznano najbardziej prestiżowego wyróżnienia, czyli nagrody specjalnej,
którą w ubiegłym roku otrzymał prof. Janusz
Kotowicz z Politechniki Śląskiej. Jurorzy nie
uhonorowali również nikogo w kategorii „Publicystyka ekologiczna”.
– W tym roku poziom projektów zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany
i nikt nas szczególnie nie zachwycił, dlatego
nie przyznaliśmy nagrody specjalnej – mówił
w kuluarach dziennikarzom przewodniczący
kapituły.
Laureatami konkursu „Zielone Czeki
2018” w kategorii „Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody” został zespół w składzie: dr hab. inż. Stanisław Duży i prof. Politechniki Śląskiej Ryszard Fuchs, których
uhonorowano za organizowane od 1996
roku konferencje oraz szkolenia, służące integracji działań władz samorządowych, firm
górniczych, przedsiębiorstw proekologicznych i jednostek naukowych w rozwiązaniu
problemów wpływu działalności górniczej
na środowisko. W kategorii „Prace naukowo-badawcze” nagrodzono wspomniany już
zespół ECO-Patrolu z Głównego Instytutu
Górnictwa za mobilne laboratorium smogowe.
W kategorii „Edukacja ekologiczna” laureatami został zespół – Robert Kuder i Jerzy
Pakuła za całokształt działalności proekologicznej, a przede wszystkim za edukację
ichtiologiczną najmłodszych mieszkańców
Kalet. W kategorii „Szkolna edukacja dzieci
i młodzieży” nagrodzono Magdalenę Jasińską
z Czechowic-Dziedzic za autorski program
edukacji ekologicznej Arboretum Inspiruje,
przekształcenie ogrodu przyszkolnego w arboretum i społeczne prowadzenie w nim zajęć
dla dzieci z innych szkół i przedszkoli rejonu.

ARCHIWUM

Kolor nadziei
na lepsze warunki życia

W dotychczasowych edycjach „Zielonych Czeków” było 260 laureatów. Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na nagrody przekazał 2 mln zł
W tej samej kategorii nagrodę otrzymała Anna
Zawada-Michalska za wieloletnią społeczną pracę edukacyjną dla dzieci i młodzieży
z Zabrza i regionu. W kategorii „Działania
popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych” liderami są prof. dr hab. Łukasz
Karwowski i Ewa Budziszewska-Karwowska,
którzy stworzyli geologiczne muzeum na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego i od kilkunastu lat prowadzą działalność
oświatową i wystawienniczą adresowaną
do całej społeczności regionu, w tym uczniów
różnego typu szkół. Ponadto kapituła konkursu Dyplomami Uznania uhonorowała Annę
Poraj za edukacyjną działalność ekologiczną
oraz Bożenę Kurzeję i Marcina Kamrowskiego
za popularyzację wiedzy i postaw zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych,
w tym zakwaszania oceanów nadmierną emisją dwutlenku węgla.
Tegorocznym laureatom Zielonych Czeków sukcesów gratulowali m.in. Tomasz
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach,
i wicewojewoda śląski Mariusz Trepka. Wśród
gości gali byli posłowie i senatorowie z województwa śląskiego, przedstawiciele władz
wojewódzkich i samorządowych, uczelni i instytucji wspierających ochronę środowiska
oraz reprezentanci służb mundurowych. List
gratulacyjny do laureatów i prezesa zarządu
WFOŚiGW w Katowicach wystosował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
JOLANTA TALARCZYK

Mówią laureaci:

Co niedzielę na ryby
Rober Kuler – prezes
Koła Polskiego Związku W ędk arskiego
w Kaletach: W każdą
niedzielę w Ichtioparku
w Kaletach, od godziny 10
do 18, prowadzimy bezpłatne zajęcia dla ludzi,
którzy dotychczas o rybach niewiele wiedzieli. Zapraszamy przede wszystkim dzieci
i młodzież. Oferujemy nie tylko przyrodnicze

pogawędki i spacery. Dla wszystkich zainteresowanych mamy sprzęt wędkarski i przynęty,
za które nie muszą płacić. Każdy może popróbować wędkarstwa, a jak uda się coś złowić,
to można zabrać rybkę do domu. Prowadzimy
prelekcje z ichtiologii dla uczniów. Na co dzień
dbamy o czystość naszych wędkarskich zbiorników, które trzeba zarybiać i pielęgnować,
żeby wszyscy mogli się nimi cieszyć, a także
pilnować, żeby nikt nie zanieczyszczał wody.
Kilka lat temu obserwowaliśmy zmniejszenie
zainteresowania wędkarstwem wśród młodego
pokolenia. Teraz się to zmieni i to mnie bardzo
cieszy, ponieważ łowię ryby od piątego roku
życia. W ostatnim czasie nasze koło powiększyło się o 20 osób i teraz mamy 260 członków.

Z dziećmi na wycieczki
A nna Z awada -M i chalska, nauczycielka Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana
Twardowskiego w Zabrzu: – Od 24 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą.
Uczę biologii i przyrody.
Mamy w szkole różne akcje proekologiczne,
ale sądzę, że nagroda przyznana mi przez kapitułę Zielonych Czeków jest przede wszystkim
za Szkolne Koło Kulturoznawczo-Turystyczne.
Trzeba wstać o 6 rano, żeby wyjechać poza
miasto. Dla dzieci to jest trudne, bo one lubią pospać, ale atrakcje w lesie lub na ścieżce
ekologicznej zwyciężają nad leniuchowaniem.
Na wycieczki, przede wszystkim o tematyce
przyrodniczej, zabieramy uczniów od czwartej
klasy szkoły podstawowej. Sami nauczyciele
nie daliby rady zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, dlatego pomagają nam rodzice. Nasze koło ma wielu sojuszników. Dzięki temu
wycieczki są wyprawami niemal rodzinnymi.
Rotacja w naszym kole jest duża, bo jedni
uczniowie wyrastają i idą do innych szkół, ale
ich miejsce zajmują nowi pasjonaci przyrody
i turystyki. Jeżeli dzieciom pokaże się piękno
naszego regionu, to w przyszłości inaczej będą
podchodziły do kwestii ochrony środowiska.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

Swift na sportowo

Nowy Swift Sport został zaprojektowany zgodnie z koncepcją „ultimate driving experience”

Paleta kolorystyczna obejmuje siedem lakierów, w tym ekskluzywny Champion Yellow

Niższy, szerszy i bardziej agresywny, nie tylko
wizualnie – taki jest nowy, trzeci już Suzuki
Swift Sport. Samochód wejdzie do sprzedaży
w lipcu z ceną na poziomie 79 900 złotych.

Volkswagen brał udział w tym wyścigu w 1987
roku ze spektakularnym Golfem napędzanym dwoma silnikami, który nie ukończył
rywalizacji. Tym razem celem jest zwycięstwo
i ustanowienie nowego rekordu trasy dla samochodów elektrycznych.

E lektryczna

wyścigówka V olkswagena
Volkswagen coraz bardziej poszerza
portfolio swoich elektrycznych prób. Teraz
zaprezentował pierwszy w pełni elektryczny samochód wyścigowy I.D. R Pikes Peak.
Jego podstawę stanowią lekka konstrukcja,
dopracowane pod kątem aerodynamicznym
nadwozie i mocny silnik elektryczny. Samochód został przygotowany do startu w wyścigu
Pikes Peak Hill Climb.
Wyścig na szczyt Pikes Peak, znany jako
Race to the Clouds, rozpoczyna się na wysokości 2802 metrów n.p.m. i kończy na wysokości 4302 metrów n.p.m. Od ponad 100 lat
ten wyścig należy do najbardziej spektakularnych wydarzeń w sporcie samochodowym.

E lektryczne rekordy BMW
BMW zanotowało w pierwszym kwartale rekordowe wyniki sprzedaży. Całkowita
sprzedaż samochodów grupy przekroczyła
600 tys. sztuk, a sprzedaż aut elektrycznych
zwiększyła się o ponad jedną trzecią.
To najlepsze w dziejach koncernu wyniki sprzedaży pierwszego kwartału roku.
Sprzedano 604 629 samochodów BMW, Mini
i Rolls-Royce. W zestawieniu rok do roku
daje to trzyprocentowy wzrost. – Cieszy nas
rosnący na całym świecie popyt na nasze
zelektryfikowane modele. Sprzedaż w tym
szybko rozwijającym się segmencie wzrosła
w pierwszych trzech miesiącach tego roku
o 38,3 proc. – mówi Pieter Nota, członek zarządu BMW AG odpowiedzialny za sprzedaż
i markę BMW.
Grupa BMW sprzedała na całym świecie 26 858 zelektryfikowanych samochodów
BMW i Mini. Taki wynik utrzymuje firmę
na dobrej drodze do osiągnięcia założonego celu dostarczenia co najmniej 140 tys.
samochodów elektrycznych w 2018 roku.
Sprzedaż samochodów BMW i, BMW iPerformance oraz Mini Electric w USA wzrosła

w pierwszym kwartale o 78,0 proc. – klienci odebrali 5743 takie pojazdy, co stanowi
6,8 proc. całej sprzedaży BMW Group w USA.
Podobny wynik osiągnięto w Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie do klientów trafiło 4148
zelektryfikowanych samochodów – stanowi
to wzrost o 23,3 proc. Natomiast w Skandynawii już co czwarty samochód BMW Group
dostarczony w pierwszych trzech miesiącach
tego roku był elektryczny.
Żadna grupa samochodów koncernu nie
zwiększa sprzedaży tak szybko jak samochody
elektryczne. BMW i Mini ogólnie notowały
wzrosty 2,8 proc. i 4 proc., a dziesięcioprocentowy wzrost odnotował Rolls-Royce.

M ustang – sportowy

bestseller
Ford sprzedał w ubiegłym roku 125 809
egzemplarzy Mustanga coupe i convertible
w 146 krajach. Tylko co trzeci został w USA,
reszta trafiła na eksport. W Europie nabywców
znalazło 13 100 Mustangów, a 35 tys. od wprowadzenia tego kultowego modelu w roku 2015
na rynek europejski. W tym roku pojawi się
w salonach nowa edycja specjalna Mustang
Bullitt.
Według analizy globalnych raportów rejestracji pojazdów osobowych IHS Markit
– Mustang był w roku 2017 najlepiej sprzedającym się sportowym coupe na świecie,
co oznacza trzy kolejne lata dominacji tego
auta w tym segmencie. 
PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Nowy Swift Sport został zaprojektowany
zgodnie z koncepcją „ultimate driving experience”. Łączy ona użyteczność dnia codziennego z dużą dozą sportowych emocji, które
napędzane są wyjątkowym wzornictwem nadwozia, świetnymi osiągami oraz przyjemnością
z jazdy. Model jest zbudowany na platformie
nowej generacji, która zapewnia sztywność
nadwozia, bezpieczeństwo oraz niską masę
własną. Przestronne wnętrze, spory bagażnik (aż 265 litrów pojemności) oraz bardzo
bogate wyposażenie standardowe dodatkowo podnoszą atrakcyjność tego wyjątkowego
samochodu, który może być określony jako
prawdziwy model „hot hatch”.
Rozstaw osi jest o 20 milimetrów dłuższy
niż w poprzednim modelu Swift Sport, a rozstaw kół jest o 40 milimetrów szerszy zarówno
z przodu, jak i z tyłu, co pomaga zwiększyć
stabilność w jeździe po prostej. Nadwozie
zostało obniżone o 15 i poszerzone o 40 milimetrów. Zastosowano bardziej precyzyjny
układ kierowniczy.
Nowy Swift Sport będzie oferowany
wyłącznie jako hatchback pięciodrzwiowy
z benzynowym silnikiem turbodoładowanym 1.4 BoosterJet (140 KM) w połączeniu
z sześciostopniową manualną skrzynią biegów.

Masa własna pojazdu została zmniejszona
o 80 kilogramów, do zaledwie 975 kilogramów.
Maksymalny moment obrotowy został natomiast podniesiony o 70 Nm, osiągając 230 Nm.
Prędkość maksymalna samochodu
to 201 km/h, przy czym pierwsze 100 kilometrów pojawia się na liczniku po 8,1 sekundach.
Zużycie paliwa to średnio 5,6 l/100 km.
Paleta kolorystyczna obejmuje siedem
lakierów, w tym ekskluzywny Champion Yellow zaczerpnięty z kolorystyki samochodu
rajdowego Suzuki Works, który uczestniczył
w Mistrzostwach Świata Juniorów, także nowe
Burning Red Pearl Metallic oraz Speedy Blue
Metallic.

Pierwszy w pełni elektryczny samochód wyścigowy I.D. R Pikes Peak

Grupa BMW sprzedała na całym świecie 26 858 zelektryfikowanych samochodów BMW i Mini
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Ucieczka z krainy gafy

Peryferia

Ukłoń się
szefowi

Gdyby podwładny, mijając przełożonego, nie wypowiedział „dzień dobry”, to byłby po prostu chamem. A mama nauczyła go
kłaniać się zawsze osobom starszym wiekiem
i rangą, kobietom, wchodząc do pomieszczenia,
stojącym lub siedzącym przy stoliku lub biurku,
pieszym mijanym samochodem. Nie kłaniał się
tej samej osobie kilka razy dziennie, przy ponownym spotkaniu poprzestawał na uśmiechu.
Etykieta towarzyska nie jest dana raz na zawsze. Największe moje osłupienie wzbudziła pewna sekretarka, która pouczała starszą
od siebie pracownicę, że od rektora wychodzi
się tyłem, gdyż nie wypada odwracać się do Jego
Magnificencji plecami. To nie sekretarka rozdawała karty w uczelnianej grze towarzyskiej
i przy najbliższej okazji musiała podawać kawę
pracownicy, którą uczyła dygania.
Zawodowe relacje są dla mnie oceanem
niespodzianek, w których można utonąć.
Trzeba nauczyć się pływać. Jeden z moich
przełożonych przedstawiał mnie kiedyś ministrowi: Pan minister Ygrek Iksiński, a to pani
redaktor… Miło było, ale to ja powinnam być
wymieniona jako pierwsza, bo minister był
wyższy rangą. Inny mój szef tak się przejął
sytuacją, że przy spotkaniu z dygnitarzem
zapomniał mnie zaprezentować i sama to zrobiłam. Jeszcze inny polecił mi dotrzymywać
towarzystwa pewnej pani poseł, a my w ogóle
się nie znałyśmy. Obecnie zaprezentowanie
się samemu nie jest obciachem, ale gdy byłam
piękna i młoda, przeciwwskazań ku takiej
samowoli było mnóstwo.
Są żelazne reguły, których warto przestrzegać. Inicjatywę prezentacji należy pozostawić gospodarzowi spotkania biznesowego
lub towarzyskiego. To on przedstawia osobę
młodszą wiekiem i rangą wszystkim, którym
uzna za stosowne. I nie ma przy tym znaczenia, że podwładnym bywa kobieta, bo w pracy
to ona jest pracownikiem. Nowo przybyłych
przedstawia się już obecnym na spotkaniu.
Sędziwym panom młode panie, a nie na odwrót. Dłoń na powitanie jako pierwsza wyciąga osoba wyższa rangą lub starsza. Kiedyś
kobiety „załatwiały” powitania na siedząco.
Dziś niezależnie od płci i stanowiska w takiej
sytuacji wszyscy wstają.
Bond, James Bond. Dla mnie ta formuła
przedstawiania się jest uwodzicielska. Nikt
z nas nie jest jednak Rogerem Moore’em. Zatem
prezentację zaczynamy od imienia, następnie nazwiska i w dalszej kolejności funkcji czy
specjalności zawodowej. Wymiana wizytówek
jest kontynuacją prezentacji. Nie rozdajemy
więc ich na prawo i lewo. Wizytówkę zawsze
jako pierwsza wręcza osoba starsza lub wyższa
rangą. Przyjmując wizytówkę, trzeba na niej
zawiesić oko, dopieścić uwagę obdarowującego, a nie wpychać jej do kieszeni. Od tego jest
wizytownik. Trzeba mieć go zawsze w wiadomym sobie miejscu, bo już lepiej skłamać,
że się go zapomniało, niż go szukać nerwowo
we wszystkich kieszeniach lub w czeluściach
torby. 
JOLANTA TALARCZYK

Kanapka wylądowała na śnieżnobiałej posadzce, rozbryzgując dookoła wiśniowy dżem.
Trzask. Zaraz za nią wylądował porcelanowy
talerzyk z limitowanej edycji w kolorowe zajączki. Kto daje dwulatce porcelanowy talerzyk? Marta wzięła go z rozpędu. Nie przywykła jeszcze do kolorowych, dziecięcych
talerzyków z tandetnego plastiku. Była już
prawie dziewiąta, a ona kolejny raz w tym
tygodniu była spóźniona. Wycierała resztki
dżemu z włosów i naprędce zmieniała wybrudzoną bluzkę. Zawsze poukładana, zawsze
przed czasem – ale od dwóch tygodni nic nie
było takie jak zwykle.

– oboje rodzice małej Ani zginęli w wypadku,
a ona stała się jedyną możliwą opieką małej.
Szybko okazało się, że weekendowe zabawianie dziewczynki przez kilka godzin
znacząco różniło się od opieki na pełen etat.
Odrobinę pomagała wynajęta opiekunka, ale
mimo to Marta zaczęła zawalać wszystkie
terminy, mylić zlecenia i spóźniać się na spotkania. Wszystko stanęło na głowie.
Zrozpaczona Marta, która od trzech dni
nie umyła włosów (choć nie zdarzyło jej się
to od czasów liceum), siedziała popołudniem
zrezygnowana w parku i patrzyła na bawiącą
się Anię. To nie było jej życie – zazwyczaj o tej
porze dalej siedziałaby przecież w szklanym
biurowcu i pewnie byłaby dopiero na półmetku dzisiejszej pracy. Wiedziała, że na jej
miejsce czeka kilka młodszych i dobrze wykształconych sępów, ale wiedziała też, że nie
ma już siły z tym walczyć.
Zupełnie przygnieciona nowymi obowiązkami, niespodziewanym macierzyństwem
i porażką zawodową, zupełnie nie przejmując
się otaczającymi ją ludźmi, mocno się rozpłakała. W tamtym momencie wszystkie te – jak
sądziła – osądzające ją wcześniej matki patrzyły na nią z mieszanką pogardy i współczucia.
Nie miało to jednak zbyt wiele wspólnego
z rzeczywistością, ale mimo to odważyła się
do niej podejść tylko jedna dziewczyna – rudowłosa, w za dużym swetrze i w niezbyt twarzowych okularach. Na dodatek matka trójki

Nigdy nie chciała mieć dzieci, nigdy ich
nie planowała – bo jak i z kim. Od podstawówki skupiona była na tym, żeby być najlepsza
i pierwsza. I nigdy nie była w prawdziwym
związku, od czasu do czasu wdając się tylko w nic nieznaczące romanse. Była przeciwieństwem swojej osiem lat młodszej siostry
– zwariowanej romantyczki z rozwianymi
włosami i bez planu na życie. To jednak jej
siostra szybciej weszła w rolę tej z rodziną
i poukładanym życiem. Zakochała się bez pamięci, a kilka miesięcy później była już żoną
i spodziewała się dziecka. I to ona urodziła
też małą Anię – jedyne dziecko, które Marta
akceptowała i którym mogła raz na jakiś czas,
byle nie za często się zająć i je porozpieszczać.
Nie była jednak gotowa na to, co się wydarzyło

bawiących się, najgłośniejszych, roześmianych
chłopców. Podała jej chusteczki z nadrukowanymi miśkami, a później przysiadła się i spokojnie wysłuchała wszystkich jej żali.
Tamto wypłakanie się obcej dziewczynie było jedną z najmilszych rzeczy, jakie się
przytrafiły Marcie od dawna. Następnego
dnia straciła swoją wypracowaną latami pracę. Opuszczając budynek, zobaczyła jeszcze
w lustrze swoją smutną, szarą twarz i niedoprasowaną koszulę – może to kiedyś był
jej świat, ale właśnie zrozumiała, że przestał
nim być razem z pojawieniem się małej Ani.
Następne miesiące Marta spędziła głównie na spacerach po parku, na uczeniu małej
Ani porządnie chodzić, a później na bieganiu
za rowerkiem bez pedałów. Przestała przejmować się wymiętą koszulką, a zaczęła dbać
o to, co i kiedy je. Od dawna nie była na szalonej imprezie, straciła kontakt ze starymi znajomymi skupionymi tylko na karierze, którzy
słońce widywali tylko przez dwa tygodnie
w roku na ekskluzywnych wakacjach, których
większość przesypiali. Ona w tym czasie rozpisała biznesplan swojego małego, nowego
pomysłu, który dość szybko miał okazać się
sukcesem. Zresztą nie tylko on – bo na tym
samym placu zabaw, na którym odmieniło się
jej życie, poznała swojego przyszłego męża,
samotnego ojca nowej najlepszej przyjaciółki
małej Ani.
l

Zdrowie

Zamienić się w słuch
Zatkane ucho to przykra dolegliwość – niby
niegroźna, więc nie idziemy z nią do lekarza, jednak przeszkadza w życiu przez towarzyszące jej szumy i słabszy słuch. Najczęstszą przyczyną zatkanych uszu jest nadmiar
woskowiny, która jest naturalną wydzieliną
ucha. W normalnej ilości oczyszcza i nawilża
zewnętrzny przewód słuchowy, jednak jej
nadmiar blokuje światło przewodu słuchowego, co powoduje osłabienie słuchu. Istnieje wiele domowych sposobów na odetkanie
ucha, czasami jednak ten problem może być
objawem poważniejszej choroby.

Podczas startu i lądowania samolotu uszy łatwiej odetkać, gdy siedzi się prosto, ułatwia
to odpływ powietrza. Jeśli problemy z uszami
nie miną w ciągu 3–5 godzin po podróży, lepiej
udać się do lekarza.

C zyje uszy są najbardziej
narażone na zatkanie ?
Do nadmiernego wydzielania woskowiny
często dochodzi u osób, które noszą aparaty
słuchowe (są to przeważnie osoby starsze),
oraz u tych, które pracują w zanieczyszczonym
środowisku czy miejscach, gdzie panuje duże
zapylenie i hałas. Również osoby, które nonstop słuchają muzyki przez słuchawki wkładane do ucha, ryzykują zatkanie ucha. Częste
kąpiele także podnoszą ryzyko wystąpienia tej
dolegliwości, ponieważ woskowina w kontakcie z wodą pęcznieje i tworzy się z niej korek
woskowinowy, który zatyka uszy. Może być on
takich rozmiarów, że nie tylko będzie zatykał
kanał ucha, ale też osłabi słuch.

J ak poradzić sobie

z zatkaniem uszu
wywołanym zmianami
ciśnienia ?
W czasie jazdy windą lub lotu samolotem
do uszu dostaje się powietrze, które uciska
trąbkę Eustachiusza i na chwilę ją zwęża, wywołując niekomfortowe uczucie. Ten problem
można szybko rozwiązać, żując gumę albo ssąc
cukierki – stymuluje to produkcję śliny, której
przełykanie odtyka przewód słuchowy. Czasami na zatkane ucho pomaga też ziewanie.

P odczas prysznicu woda
dostaje mi się do ucha ,
jak się jej pozbyć ?

ARCHIWUM

Niedawno mój młodszy kolega został zbesztany przez prezesa za to, że się mu ukłonił
na korytarzu. Firmowy boss rozmawiał wówczas z lokalnym dygnitarzem. I uznał, że młody pracownik był nachalny, przerywając rozmowę dwóch WAŻNYCH OSÓB swoim „dzień
dobry”. No cóż, nie każdy szef wie, co mówi,
a zdarzają się nawet tacy, którzy mówią, czego nie wiedzą.

Plask

Najlepszym rozwiązaniem na to jest zaraz
po wzięciu prysznica czy kąpieli położenie
się na tym boku, na którym znajduje się zatkane ucho. Należy pozostać w tej pozycji
około 10 minut. To najbezpieczniejsza metoda,
która pozwala wodzie na swobodne opuszczenie ucha. Jest o wiele skuteczniejsza niż
popularne podskakiwanie na jednej nodze,
ale mniej chętnie stosowana z racji na swą

czasochłonność. Jeśli woda pozostaje w uchu
przez długi czas, zalecana jest wizyta u lekarza, ponieważ jej obecność może prowadzić
do poważnych i trudnych do opanowania
infekcji.

Ż adne domowe sposoby
nie działają – co robić ?
Domowe metody na zatkane ucho można
stosować ok. trzech dni. Jeśli nie przyniosą one
efektów lub problem będzie powracał, trzeba
pójść do laryngologa. Możliwe, że przyczyna
jest znacznie poważniejsza – mogą nią być
np. zapalenie ucha, pęknięcie błony bębenkowej lub zapalenie zatok. Ta ostatnia choroba
często występuje przy zwykłym przeziębieniu.
Może wtedy dojść do trwałej niedrożności lub
zapalenia trąbki Eustachiusza, która łączy uszy
z nosem. Obrzęknięta trąbka blokuje wentylację ucha środkowego, przez co zaczyna się
w nim gromadzić gęsta wydzielina spływająca
z zatok. Wywołuje to takie uczucie, jakby uszy
były napełnione powietrzem lub wodą.

J ak czyścić uszy
z woskowiny ?
Przede wszystkim nie należy używać patyczków
higienicznych, gdyż one tylko wpychają woskowinę w głąb przewodu słuchowego, mogą też
uszkodzić delikatną błonę bębenkową. W celu
usunięcia woskowiny najlepiej użyć parafiny lub
specjalnych kropli. Rozmiękczają one zalegające
złogi i zapobiegają ich przywieraniu do ścian
przewodu słuchowego. Krople te są dostępne
w aptece bez recepty.
l
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Pogody kwietniowe, słoty majowe”.
Nagrodę wylosowała: Dominika Dutka z Knurowa.

Piwo przez wieki

Młody Browar Waszczukowe, mający
swoją siedzibę w Czarnej Białostockiej, prowadzą dwaj bracia, którzy zdobywali piwowarskie
doświadczenie w wielu miejscach – w restauracyjnym browarze w Płocku, w radomskiej
Pivovarii, szczyrzyckim browarze Cystersów
Gryf oraz w Browarze Rzemieślniczym Jan
Olbracht w Piotrkowie Trybunalskim. Bracia
Waszczukowie warzyli w nich na zasadach
kontraktowych, ale od pół roku produkują
już piwo u siebie. Ich warzelnia, położona
w malowniczej Puszczy Knyszyńskiej, ma pojemność 20 hektolitrów oraz siedem tanków
po 4 tys. litrów każdy.

T ropikalne panaceum
We własnym browarze bracia uwarzyli
już ok. 20 rodzajów piw, z których każde wyróżniało się zabawną nazwą, jak np. Grażyna
Sprężyna, Ryszard Borówa, Figlarna Bożena
czy Ruda Maruda. Ich nowy trunek ma jak

ARCHIWUM

Oprócz błękitnego piwa…
W Dzień Świętego Patryka, obchodzony każdego roku 17 marca, wszędzie, także w Polsce,
pije się zielone piwo. Prawie wszędzie – w jednym z warszawskich pubów tego dnia swoją
premierę miało… pierwsze w kraju niebieskie
piwo, uwarzone przez znany z pomysłowości
Browar Waszczukowe. Swoje kolor i nazwę
zawdzięcza dodatkowi kwiatu rośliny klitoria
tarnateńska (łac. Clitoria ternatea L.). Płatki
tego tropikalnego kwiatu poza barwą mają
też wywierać pozytywny wpływ na układ nerwowy, poprawę pamięci oraz zdolności intelektualne osób, które sięgną po nowe piwo.

Pensjometr.pl. Jako jedyni wśród pracowników
12 państw Europy nie chcielibyśmy spędzić
całego życia u jednego pracodawcy. Niespełna
co drugi pracownik uważa, że lojalność wobec
pracodawcy popłaca. Kolejne 20 proc. uważa,
że warto związać się z jednym pracodawcą
na sześć–dziewięć lat. Zwolenników pracy
w jednej firmie przez całe życie badanie w Polsce nie wykazało. Mimo niechęci Polaków
do długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie
prawie co drugi z badanych uważa, że lojalność wobec pracodawcy popłaca. Badanie
potwierdziło, że lojalność oznacza finansową
stagnację.

cje dotyczące ułatwień w zatrudnianiu
cudzoziemców. Resort ustala listę zawodów,
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malny czas pracy w jednej firmie to trzy
do pięciu lat – wynika z sondażu serwisu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zaprezentowało rekomenda-
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ekstrakt z jej korzenia jest stosowany jako
lek przeciwastmatyczny. Badania naukowe
wskazują, że za wartość farmaceutyczną tej
rośliny mogą odpowiadać zawarte w niej flawonoidy i saponiny. Jeśli także w piwie klitoria ternateńska, którą w Indiach uważa się
za symbol bogini Durgi, zachowa choć część
swoich właściwości, śmiało będzie można go
nazwać lekiem na całe zło.

I zdrowe , i smaczne
na nich dosyć konserwatywną nazwę – Klitoria Tarnateńska, ale zwraca na siebie uwagę
kolorem – jak twierdzą właściciele, niebieskie
piwo to pierwszy w Polsce przedstawiciel gatunku Blue AIPA. Tropikalna roślina z gatunku
bobowatych, od którego trunek wziął swoją
nazwę, jest uprawiana głównie w Azji. Nic
więc dziwnego, że za jej sprowadzenie trzeba
sporo zapłacić – kilogram kwiatów klitorii
ternateńskiej kosztuje ponad 1000 złotych.
Ze względu na ładne kwiaty w krajach
z tropikalnym klimatem uprawia się ją jako roślinę ozdobną, polscy piwowarzy podkreślają
jednak jej zdrowotne walory. W tradycyjnej
medycynie ajurwedyjskiej klitoria ternateńska
ma szereg zastosowań – działa przeciwstresowo, wzmacnia pamięć, działa przeciwbakteryjnie, przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie,
przeciwbólowo, moczopędnie, znieczulająco,
przeciwcukrzycowo, wpływa też na agregację
płytek krwi oraz relaksuje i rozluźnia mięśnie
gładkie. W azjatyckiej medycynie ludowej

Płatki rośliny nadają piwu niebieski, wpadający wręcz w turkus kolor i właściwości
zdrowotne, ale piwo pijemy jednak głównie
dla smaku i aromatu. W Klitorii Ternateńskiej
za to odpowiedzialne są dwa chmiele – Citra
i Centennial. Trunek nie wyróżnia się na tle
rynkowej konkurencji ilością alkoholu – zawiera go 5,5 proc. Na średnio nagazowanym
piwie tworzy się średniej wielkości czapa
piany, spod której przebija się wyraźna woń
cytrusów. W smaku zachowano odpowiednią
równowagę pomiędzy owocową, głównie ananasowo-brzoskwiniową słodyczą, a chmielową
goryczką, wyczuwalną zwłaszcza na finiszu.
Na drugim planie przewijają się delikatne, ale
zauważalne aromaty kwiatowe i grejpfrutowe.
Jedynego polskiego przedstawiciela gatunku
Blue American India Pale Ale można kupić
w sklepach z browarami rzemieślniczymi
i w sprzedaży wysyłkowej za ok. 10 złotych.
Sporą część tej kwoty stanowi na pewno rzadka roślina, ale – jak wiadomo – zdrowie nie
ma ceny.

MAREK KOWALIK

do których pracowników będzie można ściągać do pracy w Polsce bez potrzeby przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Pracodawca
nie będzie musiał dowodzić, że na rynku nie
ma bezrobotnych, którzy spełnialiby jego
oczekiwania. Rekomendacje dotyczą 20
grup pracowników, co oznacza ułatwienia
w sprowadzaniu przedstawicieli prawie 200
zawodów. Na liście znalazły się profesje m.in.:
kierowcy samochodów ciężarowych, budowlańcy, operatorzy sprzętu do robót ziemnych,
maszyniści i operatorzy maszyn, spawacze,
ślusarze, elektrycy, elektronicy, pielęgniarki,
lekarze specjaliści, programiści. Ministerstwo
uznało, że ułatwienia mają dotyczyć zawodów
wymagających kwalifikacji. Z kolei pracownicy
wykonujący najprostsze zawody po krótkim
przeszkoleniu mogą być znalezieni w kraju.
Ubiegły rok był bardzo łaskawy dla
branży turystycznej. Wzrosły zyski i liczba
klientów biur podróży. Te wyniki znalazły
odbicie w notowaniach. Dziewięciu biurom
podróży Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata podniósł ratingi. Liderem
polskiej zorganizowanej turystyki wyjazdowej
jest biuro Itaka, która praktycznie nie ma słabych punktów. Oferuje szeroką i zróżnicowaną
paletę produktów w konkurencyjnych cenach.
Ma rozbudowaną sieć sprzedaży własnej
i sprawne działy call center. Swoją ocenę poprawiły: Coral Travel Wezyr Holidays, Net Holiday i Exim Tours na perspektywę pozytywną,
a Best Reisen Group – na stabilną. Z tą samą
co poprzednio perspektywą wyszły: Funclub
(stabilna), Sport Vita (pozytywna), 7islands
(stabilna), Prima Holiday (pozytywna), Sigma
Travel (stabilna). Dwa biura podróży, Almatur
Katowice i Trade & Travel, uzyskały poprawę
perspektywy – obie ze stabilnej na pozytywną.
D W U T Y G O D N I K
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A K T U A L N O Ś C I
Jastrzębska Spółka Węglowa

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz JSW Innowacje podpisały
19 kwietnia w Katowicach porozumienie o współpracy z renomowanymi niemieckimi instytutami naukowo-badawczymi
w zakresie zaawansowanych materiałów i procesów węglowych oraz wykorzystania technik typu Smart Coal Mine 4.0
w procesie wydobycia węgla.

Nawiązanie współpracy z niemieckimi partnerami to kolejny ważny etap działań Spółki mających na celu wprowadzanie
innowacji i nowoczesnych technologii w Grupie JSW.
JSW wspólnie z sygnatariuszami porozumienia – Zakładem Lekkich Struktur i Technologii Polimerowej Politechniki
Chemnitz, Centrum Badawczym STEX Instytutu Fraunhofera,
Instytutem Inżynierii Procesów Energetycznych i Chemicznych
oraz Jednostką Biznesową Procesów Konwersji Chemicznej
przy Instytucie Fraunhofera – planują wypracować nowoczesne, innowacyjne technologie do komercyjnego wykorzystania
w polskim sektorze wydobywczym.
Najważniejsze pola wspólnych działań obejmować będą
prace związane m.in. ze smart coal mine 4.0 (m.in. egzoszkielet
dla górników, autarkiczne systemy pojazdów z alternatywnym
napędem i systemem identyfikacji dla górnictwa), zaawansowanymi materiałami węglowymi opartymi na smole węglowej, separacją oraz wytwarzaniem wodoru z kopalnianych
i odnawialnych źródeł na potrzeby e-transportu czy energii.
REKL A M A

MOJ S.A. Katowice

Partnerzy zamierzają również pracować nad rozwojem technologii służącej zwiększeniu bezpieczeństwa pracy górników
w ekstremalnych warunkach (tzw. moduły bezpieczeństwa
i systemy wykrywania ludzi oparte na nowych systemach
kamer, systemy czujników do monitorowania funkcji życiowych) oraz zastosowaniem lekkich konstrukcji w górnictwie,
np. nowych lekkich systemów kotew wykonanych z tworzyw
sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym.
– Współpraca sygnatariuszy umożliwi realizację wspólnych
prac badawczo-rozwojowych, których nadrzędnym celem jest
wdrażanie w Spółce nowoczesnych technologii zwiększających
efektywność produkcji węgla i koksu z jednoczesnym ograniczaniem jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne
– powiedział Daniel Ozon, prezes JSW SA. Cele programu
wpisują się w przyjętą w ubiegłym roku strategię JSW na lata
2018–2030, która ma na celu budowę pozycji Spółki jako europejskiego lidera rynku odpornego na przejściowe wahania
koniunkturalne. JSW jest jedną z największych polskich grup
kapitałowych, która funkcjonuje dzięki wydobyciu i przetwarzaniu węgla. Musimy się rozwijać, wykorzystując światowe
osiągnięcia techniki, by najefektywniej wykorzystywać nasze
złoża i jak najmniej oddziaływać na środowisko naturalne –
powiedział prezes Daniel Ozon.
Niemiecki Instytut Fraunhofera, współpracujący z Uniwersytetem Technicznym we Freibergu, Chemnitz oraz wieloma

TOMASZ SIEMIENIEC / JSW SA

współpraca
z niemieckimi instytutami

Nawiązanie współpracy z niemieckimi partnerami to kolejny ważny
etap działań Spółki mających na celu wprowadzanie innowacji
i nowoczesnych technologii w Grupie JSW
innymi wiodącymi jednostkami naukowo-badawczymi w świecie, jest największą w Europie organizacją badawczo-wdrożeniową aktywnie obecną w wielu innowacyjnych projektach
przemysłowych (np. Volkswagen, Hilti). Posiada 66 instytutów
oraz jednostek badawczych i zatrudnia 24 tys. pracowników.
Na projekty badawcze przeznacza rocznie 2 mld euro.
MAT. PRAS JSW

