
Temat na czasie
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Wzrost stawek 
płacy zasadniczej 
o 10 procent
Komunikat Reprezentatywnych 
Związków Zawodowych JSW SA.

strona 3

Mamy co 
robić
Bogusław Hutek 
nowym przewod-
niczącym górniczej 
Solidarności.

strona 4

Msza święta 
w intencji górników

Jastrzębie-Zdrój.
strona 5

Kooperatywy 
spożywcze – prosto 
od rolnika
Zdrowe odżywianie.

strona 8

Elektryczne salony 
Mitsubishi
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Katowice. Wybory w Solidarności

Przewodniczący Kolorz

W Katowicach 14 i 15 czerwca odbyła się sesja wyborcza XI Walnego Zebrania Delegatów Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Na przewodniczącego zarządu regionu został wybrany 

Dominik Kolorz. Miniona kadencja władz regionalnych kojarzy się przede wszystkim ze strajkami 
i manifestacjami górników w obronie kopalń w czasie ostatniego roku rządów PO–PSL. Po wyborach 

i objęciu władzy przez rząd PiS pod presją Solidarności doszło między innymi do stworzenia Programu 
dla Śląska. Przewodniczący Dominik Kolorz od dawna zapowiada, że śląsko-dąbrowska Solidarność 

będzie strażnikiem realizacji tego programu. 
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Dotrzymaliśmy 
słowa, są podwyżki
R eprezentatywne organizacje związkowe kontynuują 

politykę przywracania zawieszonych elementów 
wynagrodzenia w czasie kryzysu i starają się, aby 
załoga miała korzyści z poprawy koniunktury na rynku 
węgla koksowego. Robimy to, co obiecywaliśmy 
w najtrudniejszym czasie dla firmy, kiedy zwróciliśmy się 
do załogi z prośbą o udział w ratowaniu JSW. Przypomnę 
tylko – wtedy zapewnialiśmy, że jak powróci koniunktura, 
będziemy walczyć o wyrównanie strat. Robimy to. Dzięki 
ostatniemu porozumieniu fundusz płac w JSW wzrośnie 
o 7 proc., a stawki płac zasadniczych wzrosną o 10 proc. 
Ponieważ ta informacja może budzić wątpliwości, 
odsyłam do oficjalnego komunikatu reprezentatywnych 
organizacji związkowych na s. 3. 

P o rozmowach z zarządem i po ogłoszeniu sporu 
zbiorowego wynegocjowaliśmy podwyżkę płac. 

Nie złamię żadnej tajemnicy, jeżeli poinformuję, 
że nie było łatwo odnieść sukces. Największe opory były 
w Ministerstwie Energii, ale to w nim w czasie rozmów 
udało się nam przekonać największego akcjonariusza 
do rozsądnego podejścia do tematu. Pomogło nam 
w tym kilka elementów. Najistotniejszy był fakt, że w 2015 
roku załoga wykazała się niespotykaną w polskich 
firmach dalekowzrocznością i racjonalnym myśleniem. 
Kiedy wiadomo było, że kryzys jest poważniejszy, niż 
przypuszczali najbardziej pesymistycznie nastawieni 
analitycy, załoga zgodziła się na oszczędności około 
2 mld złotych w skali trzech lat. Słowo „oszczędności” brzmi 
bardzo łagodnie i w zasadzie jest ono zakłamywaniem 
rzeczywistości. Załoga zgodziła się na to, aby z jej kieszeni 
wyjęto 2 mld złotych po to, aby ratować firmę. Czas był 
tak trudny, że nikt nie miał racjonalnych podstaw, aby 
wierzyć zapewnieniom reprezentatywnych organizacji 
związkowych, które gwarantowały skrócenie czasu 
wyrzeczeń pod warunkiem, że wróci dobra koniunktura. 
Nie dziwię się górnikom, ponieważ nikt z nas nie potrafił 
podać choćby przybliżonej daty poprawy sytuacji. 
W dodatku przez wiele miesięcy byliśmy na skraju 
bankructwa. Jednak zaufanie do reprezentatywnych 
organizacji było silniejsze niż straszne oblicze kryzysu. 
Wszyscy wiedzieliśmy, że nie ma innego wyjścia niż 
przetrwanie trudnego czasu. Alternatywą była upadłość. 
Już byli tacy, którzy czekali na naszą klęskę, żeby wybrać 
rodzynki, a resztę skazać na niebyt. Gdyby tak się stało, 
nasza załoga nie liczyłaby tak jak teraz trochę ponad 
20 tys. osób. Pewnie zostałoby nas niespełna 10 tys. 
Pracowalibyśmy dla jakiejś korporacji, która wyciskałaby 
z nas tyle, ile tylko by się dało. Nie byłoby mowy o powrocie 
systemu wynagrodzeń sprzed kryzysu. Właściwie nie 
byłoby mowy o niczym. Stalibyśmy się wyrobnikami, którzy 
mają słuchać, potakiwać, fedrować i o nic nie pytać. 

M y pytaliśmy, weszliśmy w spór zbiorowy 
i oto, co wywalczyliśmy – wzrost funduszu 

płac i ujednolicone zasady wypłaty Karty Górnika 
we wszystkich jednostkach JSW. Zrobiliśmy kolejny 
krok w kierunku ujednolicenia systemu wynagradzania 
w zakładach JSW. W porozumieniu jest zapis o zwrocie 
pracownikom środków wstrzymanych porozumieniem 
kryzysowym z 16 września 2015 roku. W lipcu 2018 roku 
zostanie wypłacona czternastka za rok 2016. Po analizie 
trzech kwartałów 2018 roku zapewne zostanie zwrócony 
deputat węglowy za rok 2016, który też został wówczas 
zawieszony. Trwa teraz przygotowywanie odpowiednich 
wyliczeń. Porozumienie w dużej mierze realizuje postulaty 
zgłaszane przez nas w ostatnim czasie. O kolejnych 
krokach podejmowanych przez reprezentatywne 
organizacje związkowe będę informował na łamach 
Nowego Górnika.  l

Jesteśmy firmą, która zależy od koniunktury światowej 
na węgiel koksowy i koks. Nie mamy wpływu na rynek. 
Musimy być przygotowani na wielkie kryzysy i olbrzy-
mie wzrosty cen. To oznacza, że należy przygotować 
system wynagradzania, który będzie pozwalał prze-
trwać trudny czas i czerpać duże korzyści w okresie, 
gdy ceny są rewelacyjne. Jestem przekonany, że re-
prezentatywne organizacje związkowe i zarząd JSW 
są na dobrej drodze, aby taki system wypracować. 

M amy za sobą wychodzenie ze stanu cięć pra-
cowniczych, zaczynamy proces podwyżek 
zarobków. Robimy to z głową, bez populizmu 

i bez ostrych konfliktów. Nie jest to łatwe. W czasie 
hossy nie ma problemu. Dzieli się pieniądze, bo one 
same pchają się do kasy. Gorzej jest, kiedy zaczyna się 
kryzys. Nigdy nie wiadomo, ile potrwa. Nie wiadomo 
także, kiedy się skończy. Załoga JSW już częściowo 
znalazła odpowiedź na pytanie: Jak przetrwać kryzys, 
jak skorzystać na koniunkturze. Kryzys przetrwaliśmy 
dzięki poświęceniu własnych pieniędzy. Z koniunktury 
korzystamy dzięki temu, że reprezentatywne organi-
zacje związkowe dotrzymują słowa i potrafią zdecy-
dowanie upominać się między innymi o pieniądze dla 
pracowników. Niby nic skomplikowanego, ale w branży 
górniczej jesteśmy swego rodzaju ewenementem. 

Dobre perspektywy przed węglem koksowym – 
czytam na portalach internetowych. To także dobre 
perspektywy przed JSW. Pocieszająca informacja, 
bo przed nami realizacja strategii firmy do 2030 roku. 
Żeby wykonać wszystkie zadania, musimy wydać w tym 
czasie przynajmniej 19 mld złotych. Dlatego oprócz 
działań na rzecz załogi trzeba działać na rzecz rozwoju 
firmy. Niech nikt nie mówi, że nie da się tego pogodzić. 
Da się. Trzeba mieć tylko plan i chęć wykonywania 
zaplanowanych działań. 

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zarząd 
podąża wytyczoną drogą. Jednak można także znaleźć 
luki w tych działaniach. Chyba największą bolączką 
jest to, że ciągle nie wychodzimy z najważniejszymi 
tematami poza fazę przygotowań, podpisywania listów 
intencyjnych i zawierania porozumień. Oczywiście, 
bez tego z niczym nie ruszymy, jednak przydałoby 
się na przykład dokładnie przejrzeć działania naszej 
spółki JSW Innowacje. Rozliczyć ich z tego, co zrobili 
do tej pory, sprawdzić, czy mają koncepcję na swoją 
przyszłość i co chcą doprowadzić do szczęśliwego 
finału na przykład za rok. 

Powołanie tej spółki spotkało się z bardzo przy-
chylną reakcją naszej załogi. Idea piękna. Cele dają-
ce nadzieję na stabilną przyszłość. Tylko notoryczni 
krytykanci mieli jakieś złośliwe uwagi. Ja chciałbym 
wiedzieć, czy nie daliśmy tej spółce zbyt dużego kre-
dytu zaufania? To poważna sprawa, ponieważ mamy 
za sobą bardzo dobry 2017 rok i jesteśmy w trakcie 
bardzo dobrego 2018 roku. Powinniśmy wykorzystywać 
koniunkturę do tego, aby wejść w prawdopodobny czas 
kryzysu jako silny gracz na rynku węgla koksowego 
i koksu. Żeby tak się stało, musimy inwestować w no-
woczesne technologie, rozwijać koncepcje tworzenia 
dodatkowych źródeł dochodu. Rozwijać koncepcje – 
to znaczy nie mnożyć wyłącznie pomysłów, ale zacząć 
je realizować. 

Na razie nasza sytuacja jest dobra. Wśród ana-
lityków giełdowych ucichło krakanie o tym, że jak 
ludzie będą lepiej zarabiać, to JSW straci zaufanie 
inwestorów. Nie wytyka się nam tego, że jesteśmy 
schyłkową firmą górniczą. Węgiel koksowy znalazł się 
na liście surowców strategicznych Unii Europejskiej. 
Wciąż jesteśmy poobijani po kryzysie, ale zbieramy 
się i wierzę, że przed nami dobre czasy.

 l

Pięścią w stół

Działamy bez ostrych konfliktów

Mamy za sobą 
wychodzenie 
ze stanu cięć 
pracowniczych, 
zaczynamy 
proces podwyżek 
zarobków. Robimy 
to z głową, 
bez populizmu 
i bez ostrych 
konfliktów. 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Czy rząd popełnił błąd, naprawiając polskie górni-
ctwo? Czy można było zostawić je na pastwę losu? 
Może minister Krzysztof Tchórzewski przesadził, mo-
bilizując wiele podmiotów gospodarczych do aktyw-
nego udziału w restrukturyzacji branży? 

T akie pytania się pojawiają, gdyż znów zaczęły 
krążyć plotki o rychłym odwołaniu ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Ponieważ 

upały dokuczają, część plotkarzy twierdzi, że minister 
miałby być odwołany za skuteczność i precyzję. Zbyt 
dokładnie zrealizował to, co było zapowiadane. Jeżeli 
dobrze pamiętam, to pierwszy raz minister miał być 
odwołany, zanim jeszcze na dobre zaczął urzędowanie. 
Potem był „odwoływany” przez dziennikarzy co jakiś 
czas i zawsze wtedy, gdy był zamykany kolejny udany 
etap naprawy górnictwa. 

Nie siedzę w głowie premiera Mateusza Mora-
wieckiego i trudno mi powiedzieć, jak ocenia pracę 
ministra Tchórzewskiego. Z oficjalnych wypowiedzi 
premiera wynika, że ocena jest pozytywna. Dlatego 
pytania, które przytoczyłem na początku, są jedynie 
obrazem stanu ducha tych, którzy chcieliby pozbyć się 
osoby, która ma wielki wkład w zapobieżenie upadkowi 
górnictwa i firm okołogórniczych. W czasie, kiedy 
górnictwem kieruje duet Tchórzewski–Tobiszowski, 
doszło do gigantycznych zmian w branży. Przypomnę 
tylko, że w 2015 roku zanosiło się na wielki upadek tego 
sektora. W 2018 roku zastanawiamy się, co zrobić, 
żeby branża była coraz efektywniejsza, wydajniejsza 
i nowocześniejsza. Zakończył się najtrudniejszy etap 
naprawy, czyli ratunek przed plajtą. 

Zaczyna się proces zarządzania branżą. Sektor 
górnictwa staje się efektywny i rentowny. Przyczynia się 
to do zachowania naszej niezależności energetycznej. 
Dobra sytuacja górnictwa ma wpływ na konkuren-
cyjność naszej gospodarki. W styczniu rząd przyjął 
program dla sektora górnictwa węgla kamiennego.  
30 maja 2018 roku został przyjęty Program dla sektora 
górnictwa węgla brunatnego w Polsce. Węgiel bru-
natny w polskiej energetyce od lat pełni strategiczną 
rolę. Kluczowy jest wpływ tego surowca na rozwój 
gospodarczy państwa, co przedstawiliśmy w Programie 
– podkreśla w publicznych wypowiedziach wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski. Głównym celem 
strategicznym Programu jest stworzenie warunków 
sprzyjających wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla 
brunatnego opartego na innowacyjnych i efektywnych 
technologiach, w tym również przez wykorzystanie 
węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych. Po-
winno to służyć zapewnieniu bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski oraz wspieraniu konkurencyjności 
naszej gospodarki. Dlatego niezbędna jest budowa 
rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora 
górnictwa węgla brunatnego, opartego na kooperacji, 
wiedzy i innowacjach. 

W dwa lata została rozwiązana część problemów, 
które były zamiatane pod dywan przez kilkanaście lat. 
Myślę, że to dobry wynik pracy resortu. A wracając 
do dymisji – ministrowie mogą być odwoływani, ale 
nie należy z tego robić tematu na sezon ogórkowy, tak 
jakby chodziło o lądowanie kosmitów albo narodziny 
cielęcia z trzema głowami. Sprawy poważne niech będą 
traktowane poważnie. l

W dwa lata 
została 
rozwiązana część 
problemów, które 
były zamiatane 
pod dywan przez 
kilkanaście lat. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Zbyt dokładnie

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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W dniu 11 czerwca 2018 roku zawarte zostało 
porozumienie pomiędzy Zarządem JSW SA 
a Reprezentatywnymi Związkami Zawodo-
wymi JSW SA. Reprezentatywnymi organiza-
cjami związkowymi są: ZOK NSZZ Solidarność 
JSW SA, Federacja ZZ Górników JSW SA oraz 
ZZ Kadra JSW SA.

Ustalono, że w 2018 roku nastąpi wzrost 
funduszu wynagrodzeń o 7 proc. od czerwca 
2018 roku. Wzrost ten będzie zrealizowany 
poprzez: Wzrost stawek płac zasadniczych 
od 1 czerwca 2018 roku dla wszystkich pra-
cowników JSW SA oraz wyrównanie zasad 
i uprawnień do dodatku stażowego, tj. Karty 
Górnika. Wzrost stawek płac zasadniczych 
nastąpi o 10 proc., co spowoduje wzrost war-
tości dniówki przepracowanej zarówno za dni 
robocze, jak i za dni wolne od pracy.

Wzrost stawek płac zasadniczych skutkuje 
także wzrostem dniówki urlopowej, wynagro-
dzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego. 
Podwyższenie wynagrodzenia miesięcznego 
będzie skutkować zwiększeniem wysokości 
nagród rocznych, takich jak 14. pensja i na-
groda barbórkowa, nagród jubileuszowych 
i innych.

Wyrównanie zasad i uprawnień do dodat-
ku stażowego, tj. Karty Górnika, spowoduje 
korzystniejsze zaliczenie stażu uprawniają-
cego do wyliczenia tego dodatku pracowni-
kom, którym do tej pory z różnych przyczyn 
nie zaliczano okresów nauki do okresów 
zatrudnienia.

Okres ten w zależności od ukończonej 
szkoły będzie zaliczany do pięciu lat stażu 
i w większości przypadków spowoduje wzrost 
wynagrodzenia u tych pracowników. 

Wprowadzenie po 20 latach pracy do-
datkowych, wyższych progów Karty Górnika: 
70 proc. – pracownicy dołowi, 60 proc. – pra-
cownicy przeróbki oraz 55 proc. – pozostali 
pracownicy powierzchni spowoduje znaczny 
wzrost dniówki.

Ponadto w porozumieniu tym postano-
wiono dokonać nadpłaty 14. pensji za rok 2016, 

której nie wypłacono w wyniku porozumienia 
oszczędnościowego z 2015 roku, pracownikom 
będącym nadal w stanie zatrudnienia.

Wypłata nagrody rocznej (14. pen-
sji za 2016 rok) zostanie zrealizowana do 
20 lipca 2018 roku. 

Strony porozumienia ustaliły także, 
że po analizie finansowej wyników JSW 
SA za III kwartał 2018 roku zostanie wypła-
cony deputat węglowy za 2016 rok. Termin 
realizacji wyznaczono do końca października 
2018 roku.

Po podpisaniu oszczędnościowego poro-
zumienia w 2015 roku informowaliśmy pra-
cowników, że 14. pensja i deputat węglowy 

są jedynie czasowo zawieszone i będą przy-
wrócone tak szybko, jak to tylko możliwe. I tak 
się stało.

Mało tego, elementy wynagrodzeń, któ-
rych nie wypłacono, zostaną nadpłacone 
w ramach zawartego porozumienia. Wbrew 
temu, co mówili i mówią ci, co nie mają nic 
do zaproponowania, 14. pensja, jak i deputat 
węglowy zostały przywrócone. Awantury, 
podsycanie konfliktu i stawianie nierealnych 
żądań nie mają większego sensu.

Poprzez podwyższenie i ujednolicenie 
takich elementów jak: wzrost stawek płac 
zasadniczych, dodatek stażowy, tj. Kar-
ta Górnika, czy wcześniej ujednolicenie 

wynagrodzenia za przepracowane dni wolne 
od pracy oraz korzystniejsze naliczanie tzw. 
dniówek urlopowych pracownicy uzyskają 
wymierny wzrost wynagrodzenia miesięcz-
nego, co przełoży się także na przyszłą wy-
sokość nagród rocznych.

Dalsze ujednolicanie wynagrodzeń ułatwi 
nam jak najszybsze wprowadzenie nowego 
jednolitego systemu wynagrodzeń w JSW SA.

Tak korzystne porozumienie nie mogłoby 
być zawarte bez poprawiającej się sytuacji 
finansowej JSW SA.

SZCZĘŚĆ BOŻE

REPREZENTATYWNE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE 

DZIAŁAJĄCE W JSW SA.

Komunikat Reprezentatywnych Związków Zawodowych JSW SA

Wzrost stawek płacy zasadniczej 
o 10 procent
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Z okazji Dnia Dziecka Jastrzębska Spółka Wę-
glowa przekazała szkołom profesjonalne dru-
karki 3D. Urządzenia trafiły do pięciu szkół, 
z którymi Spółka od lat współpracuje.

Nowoczesne drukarki 3D i zestawy robo-
tyczne trafiły do szkół w ramach programu 
JSW Dzieciom. Otrzymało je pięć placówek: 
z Knurowa, Ornontowic, Gdańska i dwie z Ja-
strzębia-Zdroju. To szkoły, z którymi Spółka 
współpracuje od lat. W pakiecie znalazło się 
również pełne oprogramowanie z różnym 
stopniem zaawansowania, a także program 
nauczania. – Chcielibyśmy, aby każdy miał 
szansę w praktyce zobaczyć, na czym polega 
drukowanie 3D, i samemu zacząć naukę pro-
gramowania. Jestem przekonany, że za parę 

lat będzie wśród was wielu czołowych infor-
matyków i programistów. Myślę, że to jest 
pierwszy krok z naszej strony w zakresie bliż-
szej współpracy ze szkołami. Chcemy jako 
Spółka mieć wkład w wasz rozwój i edukację. 
W czym będziemy mogli, postaramy się was 
wspierać – zapewnił Daniel Ozon, prezes JSW.

Nowoczesne urządzenia 3D polskiej firmy 
SKRIWARE pozwalają drukować wielowy-
miarowe modele przestrzenne. Uczą krea-
tywności, przedsiębiorczości i nowoczesnej 
technologii. Dzieci i młodzież, do których 
trafiły profesjonalne drukarki, mają ogromną 
szansę na rozwijanie interdyscyplinarnych 
umiejętności poprzez proces projektowania, 
budowania i programowania robotów.

JSW SA

Jastrzębska Spółka Węglowa

Drukarki 3D dla szkół
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Nowoczesne drukarki 3D i zestawy robotyczne trafiły do szkół w ramach programu JSW Dzieciom

W JSW SA wzrost stawek płac zasadniczych nastąpi o 10 proc., co spowoduje wzrost wartości dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze, jak i za dni wolne 
od pracy
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Bogusław Hutek nowym przewodniczącym górniczej Solidarności

Mamy co robić
 Od 28 maja przewodniczącym górniczej 

Solidarności jest Bogusław Hutek. W czasie 
sprawozdawczo-wyborczego Walnego Ze-
brania Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność poparło 
48 delegatów. Kontrkandydat, Stanisław 
Kłysz, dostał 28 głosów. Redakcja Nowego 
Górnika poprosiła Bogusława Hutka o komen-
tarz na temat najważniejszych problemów, 
przed którymi stoi górnicza Solidarność. 

Bogusław Hutek: Program dla Śląska 
i Program dla Górnictwa są najważniejsze dla 
regionu, a nie tylko dla górnictwa. Będziemy 
monitorować ich realizację. W branży górni-
czej bardzo istotne jest zawarcie zakładowych 
układów pracy w PGG i w JSW. Bardzo waż-
nym tematem jest przygotowywana w Katowi-
cach Konferencja Stron Ramowej Konwencji 
Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu 
(COP24). To problem dla wszystkich central, 
ponieważ w czasie wstępnych przygotowań 
do szczytu klimatycznego mieliśmy zapewnie-
nie, że związki zawodowe wspólnie z polskim 
rządem przygotują stanowisko Polski, które 
będzie prezentowane w Katowicach. 

Po tym, jak Jan Szyszko przestał być mini-
strem środowiska i został wycofany z funkcji 
prezydenta sesji COP24, zmieniła się także 
koncepcja na temat roli central związkowych. 
Teraz już nie będziemy wspólnie z rządem wy-
pracowywać stanowiska na COP24. Powtarzam 

– to istotny problem dla wszystkich central 
związkowych i polskiej gospodarki. Od polityki 
klimatycznej i sposobu ograniczania emisji 
dwutlenku węgla zależy przyszłość polskiej 
energetyki, górnictwa, koksownictwa, prze-
mysłu cementowego i chemicznego. 

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ zbyt 
restrykcyjna polityka ograniczania emisji dwu-
tlenku węgla oznacza dla Polski wielkie straty. 
Przedstawiciele koncernów hutniczych od daw-
na zapowiadają, że przeniosą produkcję poza 
Polskę i Unię Europejską. Hutnictwo zniknie, 

a razem z nim miejsca pracy. To z kolei oznacza 
gigantyczne kłopoty dla Grupy Kapitałowej 
JSW, ponieważ będą zagrożone kopalnie węgla 
koksowego i koksownie. Będą zagrożone elek-
trownie węglowe, co oznacza, że górnictwo wę-
gla energetycznego straci odbiorców. Podobnie 
jest z elektrowniami wykorzystującymi węgiel 
brunatny i z kopalniami tego węgla. 

My nie jesteśmy przeciwko polityce słu-
żącej ochronie klimatu, ale ta polityka musi 
być racjonalna. Łatwo zrujnować przemysł 
hutniczy, energetykę węglową, kopalnie węgla 

energetycznego i koksowego, koksownie, 
cementownie i sektory powiązane z nimi. 
A co w zamian? Mamy bardzo dobrą sytua-
cję na rynku pracy. To fakt. Chcemy powrotu 
do stanu sprzed kilku czy kilkunastu lat? 

W PGG i JSW trwają prace nad zakła-
dowymi układami pracy. Moi poprzednicy 
z Sekcji Węgla Kamiennego wysłali do pra-
codawców propozycję ponadzakładowego 
układu pracy. Od razu podniósł się raban, 
że to zmierza do storpedowania prac w spół-
kach węglowych nad zakładowymi układami 
pracy. Uważam, że doszło do jakiegoś niepo-
rozumienia. Idea jest jasna – chcemy, żeby 
firmy świadczące usługi zakresu prac gór-
niczych stosowały zapisy charakterystyczne 
dla górnictwa. Jeżeli będą je stosować, będą 
mogły stawać do przetargów. Jeżeli nie, nie 
będą mogły. 

Chodzi o to, aby nie było górników gor-
szych (w firmach usługowych) i lepszych 
(w spółkach górniczych). Niestosowanie się 
do układów górniczych powoduje, że firmy 
uczciwe wobec pracowników przegrywają, 
ponieważ pozostali obniżają koszty, wygrywa-
ją przetargi, a tracą na tym ludzie. To moim 
zdaniem jest coś w rodzaju niedozwolonego 
dumpingu. Kilka najbardziej jaskrawych przy-
kładów pokazuje, że mamy co robić. Wiemy 
także, jaka jest hierarchia ważności zadań, 
które przed nami stoją.  ST
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Bogusław Hutek: Łatwo zrujnować przemysł hutniczy, energetykę węglową, kopalnie węgla 
energetycznego i koksowego, koksownie, cementownie i sektory powiązane z nimi. A co w zamian?
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W niedzielę, 10 czerwca w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Ja-
strzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta msza 
święta w intencji tragicznie zmarłych gór-
ników. Wzruszające kazanie wygłosił ksiądz 
prałat Bernard Czernecki.

W uroczystej mszy świętej w intencji gór-
ników wzięły udział władze Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej, wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski, parlamentarzyści, związkowcy, 
kierownictwo kopalń oraz rodziny tragicznie 
zmarłych pracowników, do których wielo-
krotnie zwracał się ksiądz prałat. – Bardzo 
nas boli, jeszcze krwawiące, jeszcze świeże, 
niezagojone rany po tych, którzy tak tragicznie 
odeszli. W jednych rodzinach radość z ocale-
nia, w innych gorzki płacz po utracie miłości, 
po utracie przyjaźni, a jeszcze w innych nie-
pokój o zdrowie tych, którzy są poranieni – 
powiedział podczas kazania ks. prałat Bernard 
Czernecki, duszpasterz górników.

– Do kopalni trzeba wchodzić z czystą 
duszą, bo nigdy nie wiadomo, czy tam nie 
zostanie się na zawsze. Dziś po tak wielkiej ka-
tastrofie na kopalni Zofiówka, przez zapłakane 
oczy, przez krwawiące serce, przez zbolałą 
duszę, nie widzimy nieba, bo zapatrzyliśmy się 
w ziemię. A ja wierzę w świętych obcowanie 
i odnajduję wszystkich tych górników pośród 
błogosławionych, bo zginęli w pracy, w służbie 
dla innych – dodał duszpasterz górników.

Ksiądz prałat Bernard Czernecki zwrócił 
się także do ratowników górniczych. Docenił 
ogromny wysiłek i poświęcenie, jakie włożyli, 
aby ratować swoich kolegów. Podziękował rów-
nież zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
– Bardzo serdecznie pragnę podziękować panu 
prezesowi Danielowi Ozonowi za ojcowską po-
stawę w ciągu całej akcji ratowniczej, to był bar-
dzo budujący wszystkich przykład, za to wiel-
ki szacunek. I wielki szacunek, że Spółka nie 
chce żyć tylko wspomnieniami czy dzisiejszym 

dniem, ale robi tak dużo, by zdobyć Polskę dla 
przyszłości górnictwa, dla naszych dzieci i dla 
naszych wnuków. Spod serca wielkie podzię-
kowania waszym górniczym pozdrowieniem, 
Szczęść Boże – powiedział na koniec ks. prałat 
Bernard Czernecki i dodał: – Kochani górnicy, 
kochane rodziny… służcie nadal z honorem 
Bogu, ojczyźnie i rodzinom. Pięknie pracujcie 
i pięknie żyjcie. Życzę, by na waszych kopal-
niach nie było nieszczęśliwych wypadków, 
by ziemia na was nie tąpała, życzę wam ra-
dosnych powrotów do waszych rodzin. 

MAT. JSW SA

Jastrzębie-Zdrój

Msza święta w intencji górników 

Ks. prałat Bernard Czernecki, duszpasterz górników. – Do kopalni trzeba wchodzić z czystą duszą, bo nigdy 
nie wiadomo, czy tam nie zostanie się na zawsze

Poczty sztandarowe w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju

Przedstawiciele Spółki, parlamentarzyści, pracownicy i rodziny tragicznie zmarłych górników zgromadzili 
sie w jastrzębskim kościele
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Świeć przykładem

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 4 czerw-
ca spotkali się nauczyciele, uczniowie, dzieci 
przedszkolne, przedstawiciele zarządu PGG 
i śląscy policjanci. Wspólnie rozpoczęli realiza-
cję projektu Polskiej Grupy Górniczej i śląskiej 
policji „Świeć przykładem z PGG”. Dzieciom 
wręczono odblaski i koszulki z logo PGG. Pod 
czujnym okiem policjantów najmłodsi uczest-
nicy uroczystej inauguracji mogli sprawdzić 
swoje umiejętności w mobilnym miasteczku 
i zwiedzić Stadion Śląski. 

– Rozpoczęliśmy realizację programu, 
który jest częścią społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, którą Polska Grupa Górnicza 
uważa za bardzo istotny element swojej dzia-
łalności. W tej części program dotyczy ochro-
ny życia i zdrowia naszych najmłodszych. 
Rozpoczynamy w ten sposób duży program 
i cykliczne działania PGG wraz ze śląską poli-
cją – powiedział Tomasz Rogala, prezes PGG.

Zmiana pokoleniowa
W górnictwie nastąpiła zmiana pokole-

niowa. Pod ziemią pracują górnicy wycho-
wani w innych realiach niż ich starsi koledzy. 
Komputery, Internet, aplikacje, bonusy dzięki 
aplikacjom, programy socjalne dla rodzin – 
do tego są przyzwyczajeni od dzieciństwa. 
– Albo dostosujemy się do tego świata, albo 
będziemy przegrywać na każdym kroku z in-
nymi branżami – mówi prezes Tomasz Rogala. 

Dlatego Polska Grupa Górnicza urucha-
mia dla swoich pracowników i ich rodzin 
specjalny pakiet benefitów, tzw. PGG Family. 
Tańsze paliwo, ubezpieczenia, sprzęt i odzież 
sportowa, bilety na niektóre wydarzenia kul-
turalne – to wymierne korzyści dostępne tyl-
ko dla pracowników PGG i ich najbliższych.  
– Chcemy, by nasi pracownicy poczuli pozy-
tywny przekaz wynikający z tego, że pracują 
w jednej z największych firm w Polsce – mówi 
Tomasz Rogala. PGG w zamian za niższe ceny 
dla pracowników udostępni partnerom możli-
wość dotarcia do potencjalnych klientów. Chce 

wykorzystać efekt skali, bo choć PGG zatrud-
nia ok. 43 tys. ludzi, to z rodzinami stanowią 
oni grupę już blisko 200 tys. konsumentów.

Górnictwo ma też wielki potencjał, dlate-
go jest atrakcyjnym partnerem dla wszystkich 
firm, które oferują produkty i usługi niezbędne 
we współczesnym świecie. Łakomy kąsek dla 
każdej, nawet największej handlowej, produ-
cenckiej czy usługowej firmy może być atutem. 
Dlaczego wielkość ma być przekleństwem? 
Lepiej, żeby była błogosławieństwem. Akcja 
„Świeć przykładem z PGG” jest kolejnym 
etapem angażowania się firmy w pomoc dla 
pracowników.

Komendant śląskiej policji generał 
Krzysztof Justyński tak wyjaśnił znaczenie 
tej inicjatywy: – Ważne jest bezpieczeństwo 
najmłodszych, ale także spokój rodziców, 
którzy wiedząc, że dzieci wrócą bezpiecznie 
do domu, mogą spokojnie pracować.

– Z wielką przyjemnością wsłuchiwałem 
się już wcześniej w głosy płynące ze środowi-
ska górniczego i uważam, że dobrze się dzieje, 
że PGG przejawia troskę nie tylko o przed-
siębiorstwo, ale także o rodzinę i jej bezpie-
czeństwo. Akcja ta pokazuje także, że razem 
możemy więcej – podkreślił generał Krzysztof 
Justyński.

RZucaj się w ocZy
Zgodnie z przepisami elementy odblasko-

we trzeba nosić od zmierzchu w przypadku, 
kiedy poruszamy się po drogach poza mia-
stem. Jednak drogi w mieście też są niebez-
pieczne. Szczególnie w czasie, kiedy szybko 
zapada zmierzch, a w dodatku jest zła pogoda. 
Dzieci często są ubrane w szarą albo całkiem 
ciemną odzież. 

Akcja pełną parą rozpocznie się we wrześ-
niu. To idealny termin, aby dzieci przed najbar-
dziej niebezpieczną porą roku zdobyły wiedzę 
o zasadach bezpiecznego zachowania. Policja 

od wielu lat ostrzega, że okres od październi-
ka do marca jest najtrudniejszy i najbardziej 
niebezpieczny dla pieszych. W żargonie spe-
cjalistów od ruchu drogowego mówi się o nich 
„niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. 

Pieszych nie chroni ani karoseria, ani 
żadne systemy bezpieczeństwa. Po zmierz-
chu pieszego widać z odległości około 30–40 
metrów. Jeżeli pogoda jest zła, ta odległość 
radykalnie się zmniejsza. 

Przepisy prawa o ruchu drogowym zobo-
wiązują pieszego, który porusza się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, 
do używania elementów odblaskowych w spo-
sób widoczny dla innych uczestników ruchu. 
Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pieszy porusza 
się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla 
pieszych lub po chodniku.

Policjanci zachęcają do korzystania z ele-
mentów odblaskowych również tam, gdzie 
przepisy tego nie nakazują – czyli w obszarze 
zabudowanym. Nie wszystkie odcinki dróg 
są dobrze oświetlone, a opady deszczu czy 
mgła dodatkowo pogarszają widoczność.

Element odblaskowy powinien być 
umieszczony tak, aby w każdej sytuacji był 
w obszarze oświetlanym przez światła samo-
chodu. Musi być także widoczny dla kierowcy. 
Element odblaskowy powinien być umocowa-
ny tak, aby znajdował się po stronie pieszego, 
która jest najbliżej jezdni. To oznacza, że jeżeli 
idziemy lewą stroną jezdni, trzeba zadbać o to, 
aby odblask znajdował się po naszej prawej 
stronie. Dobre i dobrze noszone odblaski ra-
tują życie i zdrowie pieszych. 

odblaski dla 47 tysięcy
Polska Grupa Górnicza przygotowała  

35 000 emblematów odblaskowych dla ucz-
niów i 12 000 dla przedszkolaków. Uroczy-
stość na Stadionie Śląskim to jedynie początek 
cyklu szkoleń, który zacznie się od września, 

Bezpieczne dzieci, spokojni rodzice. Na awersie 
jest wagonik i logo PGG. Na rewersie logo śląskiej policji i hasło: 

Świeć przykładem z PGG. Najlepiej świecący przykład będzie 
widać po zmierzchu, w świetle samochodowych reflektorów. 

Uczniowie i przedszkolaki będą nosić takie znaczki odblaskowe, 
aby byli widoczni na drodze. W szkołach i przedszkolach 

policjanci przeprowadzą cykl szkoleń i wykładów na temat 
bezpieczeństwa na drogach. Chodzi o to, aby dzieci wiedziały, 

jakie zachowania pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo. 
Z policyjnych informacji wynika, że roztargnienie, 

niefrasobliwość i pośpiech bardzo często są przyczynami 
wypadków, w których odnoszą obrażenia albo nawet giną 

dzieci. Jeżeli kierowcy mogą odpowiednio wcześniej zauważyć 
dziecko, wzmagają ostrożność. – Jestem widoczny, jestem 

bezpieczny – tak można streścić przesłanie. Znaczki odblaskowe 
z logo górniczej spółki i napisem „Świeć przykładem z PGG” 

są widoczne z odległości kilkuset metrów.

z Polską Grupą Górniczą

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 4 czerwca spotkali się nauczyciele, uczniowie, dzieci przedszkolne, przedstawiciele zarządu PGG i śląscy policjanci. Wspólnie rozpoczęli realizację projektu Polskiej Grupy Górniczej i śląskiej policji „Świeć 
przykładem z PGG”
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Tomasz Rogala, prezes PGG wręcza dzieciom zestawy przygotowane z okazji rozpoczęcia akcji „Świeć 
przykładem z PGG”



A K T U A L N O Ś C I
1 6 – 3 0  C Z E R W C A  2 0 1 8 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Świeć przykładem

od inauguracji roku szkolnego 2018/2019. 
Będą je prowadzić policjanci. Harmono-
gram spotkań będzie ustalany z każdą szkołą 
i przedszkolem indywidualnie. 

Projekt zakłada przeprowadzenie 
od września br. w szkołach i przedszkolach 
cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pro-
wadzonych przez Rejonowe i Miejskie Oddziały 

Ruchu Drogowego Policji. Podczas zajęć poli-
cjanci będą omawiać zasady bezpiecznej drogi 
do przedszkola i szkoły oraz rozdawać specjalne 
odblaski przygotowane przez PGG.

O tym, jak kuriozalne sytuacje zdarzają 
się na drogach, codziennie informują portale 
internetowe. Dlatego warto być widocznym. 

 l

z Polską Grupą Górniczą

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie 4 czerwca spotkali się nauczyciele, uczniowie, dzieci przedszkolne, przedstawiciele zarządu PGG i śląscy policjanci. Wspólnie rozpoczęli realizację projektu Polskiej Grupy Górniczej i śląskiej policji „Świeć 
przykładem z PGG”
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Z uwagą obserwuję 
inicjatywy zarządu 

Polskiej Grupy Górniczej, 
które mają zbudować 
dobry wizerunek firmy. 
Karty płatnicze zamiast 
talonów żywnościowych. 
System bonusów dla 
pracowników na towary służące rekreacji, 
korzystnemu ubezpieczeniu czy tańszym 
podróżom. Dbałość o bezpieczeństwo dzieci 
górników. To przykłady działań, które nie wiążą 
się z kosztami, czasem dają oszczędności 
dla firmy, a w najgorszym razie wiążą się 
z symbolicznymi wydatkami. Efekt wizerunkowy 
(po dawnemu – propagandowy) jest dobry. 
Zarząd zadbał o to, aby pokazać ludzką twarz 
górnictwa. To bardzo potrzebne w czasie, kiedy 
na branży wiesza się psy. Czy to działania pod 
publikę? Można i tak powiedzieć. Ale to bardzo 
pożyteczne działania pod publikę. Marzy mi się, 
aby tak robiły wszystkie firmy. 

S połeczna odpowiedzialność biznesu jest 
hasłem reklamowym wielu firm. Jednak 

górnictwo ma tradycje, które sięgają XIX wieku. 
Tak samo dawne śląskie hutnictwo. Przypomnę 
tylko, że to właściciele kopalń i hut na Śląsku 
budowali dla robotników familoki, dbali 
o zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej, 
o działania, które teraz nazywamy socjalem. 
Oczywiście, nie wszyscy tak robili, ale tylko ci, 
którzy wiedzieli, że inwestycja w pracownika 
jest ważniejsza niż inwestycja w nowoczesne 
maszyny. Nie wynikało to z dobrego serca, ale 
z rachunku ekonomicznego. Na wyszkolenie 
fachowca potrzeba wiele czasu. Bez fachowców 
niemożliwa była produkcja nawet przy 
użyciu najnowocześniejszych maszyn. Tak 
właśnie kalkulowali dawni, odpowiedzialnie 
podchodzący do biznesu właściciele kopalń 
i hut. 

W czasach komunistycznych 
kontynuowano tę tradycję. Żeby 

rozwijać przemysł, trzeba było mieć chętnych 
do pracy. Należało budować dla nich mieszkania, 
zapewnić opiekę medyczną, a dzieciom 
dać możliwość kształcenia się. Zapomniano 
o tym w ostatniej dekadzie XX wieku i przez 
kilkanaście lat wieku XXI. Czy śląski przemysł 
wróci do tradycji? Nie wiem. Natomiast wiem, 
że trzeba zacząć coś robić, aby praca w każdej 

firmie była nie tylko źródłem utrzymania, ale 
także sposobem na realizację ambicji życiowych 
pracowników. Zachodnie koncerny mają w tym 
doświadczenie. Oferują pracownikom pakiety 
bonusów. Polskie górnictwo przez lata stosowało 
odwrotną strategię. Ograniczano tak zwane 
przywileje górników, które tak naprawdę były 
uprawnieniami wynikającymi ze szczególnych 
warunków pracy. Dlaczego tak robiono? 
Wynikało to z nędzy finansowej. 

D obrze, że zarząd PGG znalazł sposób, 
aby bez dodatkowych wydatków wrócić 

choć częściowo do pożytecznej tradycji. Zdaję 
sobie sprawę, że skończyły się czasy, kiedy 
za pieniądze kopalń budowano osiedla, szkoły, 
baseny i ośrodki zdrowia. Powstawały wielkie 
dzielnice, a nawet miasta. To przeszłość. Jednak 
branża musi zacząć dbać o pracowników, 
ich rodziny i otoczenie. Posłużę się jednym 
przykładem. PGG chce eksploatować 
węgiel ze złoża Imielin. Mieszkańcy tego 
miasta zaczęli protestować. Nie wiem, czy 
jest to protest uzasadniony czy nie. Wiem 
natomiast, że bardzo łatwo go uzasadnić tym, 
że górnictwo nie potrafi zaoferować nic lokalnej 
społeczności. Nie chodzi o wielkie inwestycje. 
Chodzi o to, aby pokazać mieszkańcom 
przyjazne oblicze. Jestem przekonany, że zarząd 
PGG da sobie radę z tą przeszkodą. Wiem także, 
że podejmowane działania służą poprawie 
wizerunku. 

M iałem okazję uczestniczyć w inauguracji 
akcji „Świeć przykładem z PGG”. To było 

bardzo sympatyczne spotkanie. Jeżeli dzięki 
tej akcji zostanie uratowane choć jedno życie 
albo zdrowie jednego dziecka, to warto było 
podjąć trud. Dzieci są szczególnie narażone 
na zagrożenia w ruchu drogowym. 

S potkałem się z krzywdzącą opinią, 
że w PGG zamiast świecić przykładem, 

powinni wziąć się za fedrowanie. Argument 
tak złośliwie nieprawdziwy, że niegodny 
polemiki. Zawsze znajdzie się jakiś szyderca, 
który uważa, że można obśmiewać i obrzucać 
błotem wszystko i wszystkich. Mam nadzieję, 
że pracownicy PGG są ponad te złośliwości. 
Gratuluję pomysłu. Jeszcze na marginesie dla 
złośliwców – PGG, wbrew zawistnym opiniom 
sprzed dwóch lat, trzyma się nie najgorzej. 

l

Komentuje 
poseł Grzegorz Matusiak

PGG buduje swój 
wizerunek

Pod okiem policjanta można było sprawdzić poziom wiedzy o ruchu drogowym
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Zdrowe odżywianie

Kooperatywy spożywcze 
– prosto od rolnika

Wszyscy pamiętamy zamaszyste litery nad 
wejściem do supersamów układające się 
w napis Społem. Ten ruch powstał jeszcze 
przed wojną i był jedną z pierwszych organi-
zacji spółdzielczych, w której współpracowali 
konsumenci, sprzedawcy i producenci. Idee 
współdziałania w naszym kraju powoli powra-
cają, na razie w trochę mniejszej skali, i doty-
czą głównie zdrowej, ekologicznej żywności. 
Kooperatywy spożywcze działają w wielkich 
miastach, w których ludzie mają trudniejszy 
dostęp do naturalnych produktów, ale też 
w mniejszych miejscowościach, gdzie po-
magają w integracji lokalnej społeczności. 

Kooperatywy spożywcze to inicjatywy 
jednoczące grupę konsumentów i rolników 
zorganizowane na zasadzie dobrowolności. Ich 
celem jest bezpośrednie dokonywanie zaku-
pów płodów rolnych u sprawdzonych rolników 
i producentów żywności. Powstają wszędzie 
tam, gdzie ludzie świadomie podejmują decyzje 
konsumenckie i starają się szukać zdrowszej 
alternatywy dla przemysłowej żywności. Zasady 
działania kooperatyw są proste: jej członkowie 
zamawiają produkty najczęściej raz w tygo-
dniu u małych dostawców, za to w sporych 
ilościach. Wszyscy zainteresowani odbierają 
je w umówionym miejscu. Najczęściej koope-
ratywy kupują produkty lokalne i sezonowe, 
dzięki czemu wspierają małych producentów 
żywności z bliskiego sąsiedztwa.

Na współpracy w ramach kooperatywy 
zyskują i konsumenci, i rolnicy. Rezygnacja 
z usług pośredników zmniejsza cenę dla klien-
tów, jednocześnie zwiększając marżę produ-
centów. Kupujący mają dostęp do najwyższej 
jakości produktów od lokalnych i ekologicz-
nych rolników, niedostępnych w tradycyjnych 
sklepach spożywczych. Ich zakupy stają się 
wygodniejsze, ponieważ odbierają je w pobliżu 
miejsca zamieszkania lub pracy. Bezcenna jest 
też satysfakcja, którą czerpie się ze wspierania 
lokalnych producentów. 

Rolnicy z kolei łączą się w związki, dzięki 
czemu mogą łatwiej dotrzeć do klientów. Stają 
się też alternatywą dla sieciowych sklepów 
spożywczych, które często nie są zaintereso-
wane ich produktami. W tym układzie rolni-
cy nie są dla siebie konkurentami, ponieważ 
wspólnie dbają o swój rynek zbytu i uzupeł-
niają swoją ofertę. Mają pewny i regularny 
zbyt, gdyż ich produkty są opłacone z góry.

Spółdzielcze tradycje 
Pierwsze grupy spółdzielcze powstały 

w Europie już pod koniec XVIII wieku, ale 
główne zasady ich funkcjonowania ukształto-
wały się w XIX wieku w Anglii. Wtedy dzia-
łacze stworzyli listę spółdzielczych wartości, 
wśród których są pomoc, odpowiedzialność, 
równość, sprawiedliwość i solidarność. Przed 
wojną w Polsce oprócz wspomnianego Społem 
istniały spółdzielnie zrzeszające producentów 

praktycznie wszystkich branż – rolników, ho-
dowców, piekarzy, rybaków czy rzemieślników. 
Ustalali wspólnie zasady współpracy, ale też 
stanowili zżyte środowiska, w których starsi 
uczyli młodszych fachu, dbano o najlepszą 
jakość i zapewniano członkom opiekę prawną.

Spółdzielnie – 
reaktywacja
Pierwszą inicjatywą nowego typu była 

Warszawska Kooperatywa Spożywcza, która 
powstała w 2010 roku. Od tego czasu zaczęły 
one powstawać w całej Polsce i obecnie działa 

ich około 50. Funkcjonują między innymi w Ło-
dzi, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, ale także 
w mniejszych miejscowościach, jak Ełk, Góry 
Izerskie czy Luboń koło Poznania. W każdej 
członkowie dzielą się zadaniami – jedni na przy-
kład składają zamówienia, drudzy prowadzą 
sklep i kontaktują się z klientami, a trzeci jeż-
dżą do rolników i wybierają wśród nich współ-
pracowników. W niektórych kooperatywach 
na produkty od rolników jest naliczana marża, 
a dostawami zajmują się opłacani pracownicy. 
W innych członkowie wszystko robią sami.

 l

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Rynek żywności ekologicznej jest najszyb-
ciej rosnącym sektorem w branży spożyw-
czej w Polsce – każdego roku zwiększa się 
o niemal 20 proc. Jeszcze szybciej przybywa 
w sklepach produktów, które na etykietach 
mają dopiski „naturalne”, „ekologiczne” czy 
„z najzdrowszego regionu Polski”. Tymczasem 
żeby móc reklamować swoje wyroby jako 
„eko”, gospodarstwa i producenci muszą speł-
nić restrykcyjne warunki postawione przez 
polskie jednostki certyfikacyjne i otrzymać 
wystawiane przez nie certyfikaty. Jakich ozna-
czeń szukać na etykietach, by mieć pewność, 
że kupiło się prawdziwą zdrową żywność?

Rolnictwo ekologiczne staje się alternatywą 
dla przemysłowej produkcji żywności. Coraz 
większa grupa konsumentów uważa, że żywność 
ekologiczna jest smaczniejsza oraz zdrowsza. 
Jajka z wolnego wybiegu, miód z pasieki, sery 
bez konserwantów to produkty coraz częściej 
poszukiwane przez konsumentów. Dla klientów 
istotne są ich walory zdrowotne – zarówno wa-
rzywa, jak i owoce pochodzące z uprawy eko-
logicznej mają mniej substancji rakotwórczych, 
w tym metali ciężkich takich jak kadm. Nie za-
wierają także pestycydów, azotanu i azotynu. 

Rynek produktów ekologicznych w na-
szym kraju jest obecnie wart ok. 180 mln 
euro. Według badań na rynku żywności 
ekologicznej działa ok. 26 500 gospodarstw 

rolnych, najwięcej w województwach war-
mińsko-mazurskim, zachodniopomorskim 
i podlaskim. Gospodarstwa ekologiczne pro-
dukujące zdrową żywność zajmują ok. 2 proc. 
wszystkich uprawnych terenów w Polsce, 
co czyni nas siódmym krajem w Unii Eu-
ropejskiej pod tym względem. Żeby gospo-
darstwo zostało uznane za ekologiczne, nie 
może stosować syntetycznych nawozów mi-
neralnych, pestycydów, regulatorów wzro-
stu i syntetycznych dodatków paszowych. 
Na wszystkich etapach produkcji musi dbać 
o jakość środowiska poprzez stosowanie na-
turalnych metod produkcji, nienaruszających 
równowagi przyrodniczej.

95 proc. natury
Żeby żywność mogła zostać zaklasyfiko-

wana jako ekologiczna, musi być co najmniej 
w 95 proc. produkowana metodami ekolo-
gicznymi. Nie chodzi tylko o brak pestycy-
dów – ziemia uprawna musi być czysta, więc 
odpadają grunty znajdujące się wzdłuż dróg, 
zanieczyszczone ołowiem i innymi szkodliwy-
mi substancjami. Rośliny powinny być upra-
wiane rotacyjnie, co chroni glebę przed wy-
jałowieniem, według ściśle określonych zasad 
zrównoważonego rolnictwa, bez stosowania 
genetycznie zmodyfikowanych organizmów 
(GMO). W przypadku hodowli zwierzęta mu-
szą być dobrze traktowane i mieć zapewnione 

dobre warunki, zgodnie z ustalonymi norma-
mi. Potwierdzeniem spełniania tych wymogów 
są certyfikaty wydawane producentom przez 
jednostki certyfikujące.

Aktualną listę takich jednostek można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest 
ich kilkanaście, między innymi Ekogwarancja, 
Cobico, TÜV Rheinland Polska, Bioekspert 
i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jed-
nostki certyfikujące sprawdzają próbki roślin 
lub mięsa, a także próbki gleby i przed wyda-
niem certyfikatu mogą też przeprowadzać nie-
zapowiedziane kontrole. Na swoich stronach 
internetowych prowadzą wykaz producentów, 
można więc sprawdzić, jakie produkty dana 
firma umieściła na certyfikacie oraz czy jest 
on obowiązujący. To istotne, ponieważ w nie-
których przypadkach certyfikaty mogą być 
cofnięte, ograniczone bądź unieważnione. 

zielony liStek
Na etykiecie produktu ekologicznego muszą 

pojawić się trzy znaki, inaczej mamy do czynie-
nia z pustymi hasłami producenta. Pierwszym 
jest unijne logo żywności ekologicznej, czyli 
zielony listek z 12 gwiazdek. Drugi element 
to numer identyfikacyjny jednostki certyfiku-
jącej – znając go, wiemy, przez którą jednostkę 
produkt był kontrolowany. Organizacje z Polski 
używają numerów o wzorze: PL-EKO-numer. 

Pierwszy człon oznacza kraj pochodzenia pro-
duktu, a EKO potwierdza ekologiczną metodę 
produkcji (w innych krajach UE może to być 
również BIO, ÖKO, ORG). Trzecim obowiąz-
kowym oznaczeniem jest wskazanie miejsca po-
chodzenia wyrobu, które ma formę „rolnictwo 
UE” (gdy surowiec rolniczy wyprodukowano 
w UE) albo „rolnictwo spoza UE” (gdy wypro-
dukowano go w krajach trzecich). 

Często rozpoznamy produkt ekologiczny 
bez konieczności szczegółowego przygląda-
nia się mu, ponieważ z reguły jest droższy, 
ze względu na bardziej czasochłonne, często 
ręczne metody jego produkcji i jej mniejszą 
skalę. Produkty te mają też przeważnie krótszą 
datę ważności, ponieważ zawierają mniej kon-
serwantów. Podczas zakupów na targach i baza-
rach najlepiej stosować zasadę ograniczonego 
zaufania i kupować od sprawdzonych sprze-
dawców oraz prosić ich o pokazanie certyfikatu. 

 l

Ekocertyfikaty

Żywność ze stemplem eko

Kooperatywy spożywcze to inicjatywy jednoczące grupę konsumentów i rolników
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Jesienią na europejskim rynku ma się pojawić 
nowa Honda CR-V, zaprezentowana na tego-
rocznych targach w Genewie. Model ma być 
większy, pojemniejszy i wyposażony w liczne 
opcje wspierające multimedialną rozrywkę 
i wykorzystanie smartfonów czy tabletów. 

Samochód zbudowano na zmodernizowa-
nej platformie podłogowej. Została ona posze-
rzona (a wraz z nią cały samochód) o 35 mm. 
Koła przeniesiono bliżej narożników, co pozwo-
liło zwiększyć rozstaw osi o 40 mm. Prześwit 
również zwiększono o 40 milimetrów. Dzięki 
dodatkowej przestrzeni pasażerowie pierwsze-
go rzędu foteli mogą się cieszyć dodatkowym 
miejscem nad głowami (+5 milimetrów) i szer-
szą o 16 milimetrów przestrzenią na wysokości 
bioder. Dystans między przednimi a tylnymi 
pasażerami wydłużył się o 50 milimetrów, 
a bardziej płaski zbiornik paliwa, umieszczony 
przed tylnymi kołami, dał kolejne 50 milime-
trów przestrzeni na nogi.

Kąt otwarcia tylnych drzwi CR-V zwięk-
szono o 6 stopni, co w połączeniu ze wzrostem 
przestrzeni pasażerskiej zapewnia pasażerom 
komfort zajmowania miejsca i wysiadania, 
a także wygodniejszy dostęp z zewnątrz, je-
śli np. zapinamy dziecko w foteliku. Kolejną 
atrakcją jest nowy, „przykryty” od zewnętrznej 
strony próg drzwi, co zmniejsza ryzyko zabru-
dzenia ubrań podczas wsiadania i wysiadania. 
Dostępna będzie także wersja siedmioosobo-
wa. Siedzenia w drugim rzędzie przesuwają 
się wzdłużnie o 150 milimetrów dla stworzenia 

wygodnej, odpowiednio szerokiej drogi do ka-
biny dla pasażerów trzeciego rzędu i wystar-
czającej przestrzeni do podróżowania, nawet 
dla osób dorosłych. Oparcia trzeciego rzędu, 
gdy nie są potrzebne, składają się do przodu, 
aby zapewnić większą pojemność bagażnika.

Nowe oparcia kanapy drugiego rzędu, 
dzielonej w stosunku 60:40, mają funkcję 
składania jednym przyciskiem. Funkcja ta, 
w połączeniu z dwupoziomową, regulowa-
ną podłogą bagażnika, umożliwia szybszy 
i łatwiejszy załadunek bagaży. Dzięki zmia-
nom udało się stworzyć przestrzeń bagażową 
o maksymalnej długości o 250 milimetrów 
większej niż w poprzednim modelu CR-V. 
Przedział bagażowy jest wystarczająco duży, 
by pomieścić rower górski z ramą 19,5 cali. 
Innym rozwiązaniem jest ustawienie podłogi 
bagażnika w dolnej pozycji, dającej możliwość 
korzystania z głębszej przestrzeni ładunkowej. 

Po raz pierwszy w Europie Honda zaofe-
ruje auto segmentu SUV z napędem hybrydo-
wym. Nowy CR-V będzie dostępny z zespo-
łem napędowym Multi Mode Drive (i-MMD), 
składającym się z dwóch silników elektrycz-
nych oraz dwulitrowej jednostki benzynowej 
i-VTEC, pracującej w cyklu Atkinsona. Ten 
napęd pojawi się jednak na rynku dopiero 
w przyszłym roku. W tym CR-V debiutuje 
z 1,5-litrowym silnikiem benzynowym VTEC 
Turbo. Jednostka ta będzie współpracowa-
ła z sześciobiegową ręczną skrzynią biegów 
lub automatyczną bezstopniową przekładnią 
CVT. 

Obie wersje silnikowe standardowo wypo-
sażone są w napęd na przednią oś, jednak dla 
obu przewidziano także inteligentny system 
napędu na wszystkie koła Real Time AWD.

Brytyjczycy mogą mieć 
NissaNa Na dachu
Nissan rozpoczął w Wielkiej Brytanii 

sprzedaż systemu, który pozwoli zmniejszyć 
zużycie energii w domu o dwie trzecie. Energy 
Solar to kompleksowe rozwiązanie oferowane 
klientom w Wielkiej Brytanii, obejmujące za-
silany promieniami słońca generator energii 
oraz moduł do jej magazynowania. 

Brytyjczycy mogą teraz zoptymalizować 
generowanie, magazynowanie i zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym dzięki 
zintegrowanemu zestawowi obejmującemu pa-
nele słoneczne, akumulatory (system xStorage 
Home) oraz domowy system zarządzania ener-
gią. System ten pozwala zwiększyć niezależność 
od sieci elektroenergetycznej i dostawców ener-
gii. Daje też możliwość wytwarzania i magazy-
nowania energii w celu jej wykorzystania w nocy 
lub nawet w pochmurne i deszczowe dni, a także 
do ładowania elektrycznego Nissana. 

– Nissan Energy Solar jest komplet-
nym systemem do domowego wytwarzania 
i przechowywania energii oraz zarządzania 
jej zużyciem. Umożliwia on właścicielom 
domów osiągnięcie znacznych oszczędności 
na rachunkach za elektryczność, a jednocześ-
nie promowanie zrównoważonego rozwoju 
i proekologicznych technologii — powiedział 

Gareth Dunsmore, dyrektor działu samocho-
dów elektrycznych w Nissan Europe, i dodał, 
że ponad 880 000 ludzi w Wielkiej Brytanii 
już korzysta z paneli słonecznych, zaś nowe 
rozwiązanie otwiera nowe szanse na radykalny 
wzrost tej liczby w najbliższych latach.

Nowe rozwiązanie obejmuje również do-
mowy system zarządzania energią, za pomocą 
którego użytkownicy mogą kontrolować czas 
i sposób jej zużywania. System ten znacznie 
redukuje ślad węglowy gospodarstwa domo-
wego i koszty zużycia energii dzięki automa-
tycznemu sterowaniu jej przepływem pod 
kątem optymalizacji wykorzystania paneli 
słonecznych oraz wydajności akumulatorów.

Rozwiązanie tanie jednak nie jest. Ceny 
w pełni zintegrowanych pakietów Nissan 
Energy Solar zaczynają się od 3881 funtów, 
czyli ok. 19 200 złotych. 

Nowe silNiki jeepa 
reNegade
Jeszcze w tym roku pojawi się na rynku 

Renegade, model roku 2019 – po niewielkim 
liftingu i z nowymi silnikami. W małym Jee-
pie debiutują nowe trzy- i czterocylindrowe 
silniki benzynowe – jednolitrowy o mocy 120 
KM i 1,3-litrowy o mocy 150 KM lub 180 KM.

Jeep Renegade jest na rynku od roku 2014. 
SUV segmentu B miał łączyć właściwości off-
-roadowe marki Jeep z miejskim charakterem 
i lifestyle’ową stylizacją. Od debiutu sprzedano 
w Europie ponad 200 tys. egzemplarzy amery-
kańsko-włoskiego samochodu. PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowy CR-V w drodze do Europy

Po raz pierwszy w Europie Honda zaoferuje auto segmentu SUV z napędem hybrydowym Model ma być większy, pojemniejszy i wyposażony w liczne opcje

Energy Solar to kompleksowe rozwiązanie oferowane klientom w Wielkiej Brytanii W tym roku pojawi się na rynku Renegade, model roku 2019 – po niewielkim liftingu i z nowymi silnikami
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Peryferia

Do czasu

Zdrowie

Podagra – powrót choroby królów
Dna moczanowa, kiedyś zwana podagrą, 
to przewlekła choroba metaboliczna, której 
objawami są dotkliwe bóle i zniekształcenia 
stawów. Jej przyczyną jest nadmiar kwasu mo-
czowego we krwi, a objawia się głównie bó-
lem dużego palucha u nogi. Ze względu na to, 
że dopada głównie mężczyzn w kwiecie wieku, 
wieki temu określana była chorobą królów. 
Do słynnych postaci, które cierpiały na podagrę, 
należeli Henryk VIII, Leonardo da Vinci i sir Iza-
ak Newton. Dzisiaj słusznego wieku dożywają 
nie tylko majętni ludzie, więc choroba ta się 
zdemokratyzowała i dotyka przedstawicieli 
wszystkich warstw społecznych. Szacuje się, 
że obecnie zmaga się z nią 2 proc. populacji. 

Jak zachować się 
w przypadku nagłego 
ataku podagry?

Należy wtedy jak najszybciej unierucho-
mić dotknięty staw, położyć się albo usiąść 
i unieść nogę. Nie należy dotykać bolącego 
stawu, ulgę przyniesie za to trzymanie go 
w chłodzie, można np. przyłożyć do niego 
na 20 minut okład z lodu. Nie należy go jednak 
przykładać bezpośrednio na ciało. Pomoże też 

zażycie leków przeciwzapalnych oraz zmniej-
szających stężenie kwasu moczowego we krwi. 
W przypadku nagłego ataku bólu można za-
stosować leki zawierające kolchicynę. Jeśli 
chory źle toleruje podany lek, wskazane jest 
zastosowanie leków sterydowych.

czy można ograniczyć 
leczenie do uśmierzania 
bólu?
Zdecydowanie nie. Nieleczona podagra 

może doprowadzić do ostrego lub przewle-
kłego zapalenia stawów, co w konsekwencji 
doprowadzi do zniekształcenia i zesztywnienia 
stawów. W zaawansowanej postaci choroby 
dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia 
narządu ruchu i niesprawności. Nieleczona 
podagra grozi też powikłaniami innych narzą-
dów, np. niewydolnością nerek, kamicą mo-
czową, tworzeniem guzków dnawych w tkan-
kach miękkich czy nadciśnieniem tętniczym.

czy kobiety też choruJą 
na dnę moczanową?
Tak, jednak ok. 20 razy rzadziej niż męż-

czyźni, podagra u nich ma też łagodniejszy 
przebieg. U pań choroba pojawia się później, 
ok. 65. roku życia, ponieważ aż do przekwita-
nia są one chronione przez żeńskie hormony 
płciowe przed podwyższeniem stężenia kwasu 
moczowego we krwi. Mężczyźni nie tylko nie 
mają tej naturalnej ochrony hormonalnej, ale 
także częściej prowadzą niezdrowy tryb życia, 
który jest jednym z czynników wywołujących 
chorobę. 

Jak odróżnić podagrę  
od innych bólów stawów?

Ból atakuje głównie nocą albo ranem, 
ponieważ o tej porze człowiek ma obniżoną 
ciepłotę ciała. Ból jest nagły, intensywny, nara-
sta falami, a po pewnym czasie staje się trudny 
do zniesienia. Chore miejsce jest zaczerwie-
nione i obrzęknięte, a skóra nad nim napięta, 
błyszcząca, czerwona lub sinopurpurowa. Naj-
częściej bóle pojawiają się w okolicach stopy 
– w stawie śródstopno-paliczkowym palucha, 
jednak obejmują również staw skokowy, pal-
ców, kolanowy czy nadgarstka. Atakowi bólu 
często towarzyszą objawy grypopodobne, jak 
podwyższona temperatura czy dreszcze. Każ-
dy następny rzut choroby trwa coraz dłużej, 
a okresy między napadami są coraz krótsze.

Jak można zapobiec 
rozwinięciu się podagry?
W profilaktyce kluczowa jest dieta, ponie-

waż do nagromadzenia się kwasu moczowego 
w organizmie najczęściej dochodzi wskutek 
stosowania niewłaściwej diety, bogatej w pu-
ryny, których źródłem jest przede wszystkim 
alkohol i czerwone mięso. Trzeba więc spo-
żywać więcej produktów roślinnych: warzyw 
i świeżych owoców. Do posiłków zawiera-
jących dużo puryn (np. mięso wieprzowe) 
nie należy pić alkoholu. By pomóc nerkom 
wypłukiwać kwas moczowy, powinniśmy co-
dziennie wypijać przynajmniej 2 litry płynów 
(wody mineralnej, niesłodzonych soków, słabej 
herbaty). l
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Kropla wina skapnęła na żółtą, jedwabną bluz-
kę Alicji. Zaklęła pod nosem. Była już lekko 
wstawiona, mimo że dochodziła dopiero 14 
i był środek tygodnia. Znowu postanowiła 
zrobić sobie wolne. Tak zresztą jak wczoraj i ju-
tro, miała w końcu swoją firmę, która w sumie 
od zawsze była fikcją. Mąż pomógł jej ją zało-
żyć, żeby sprawiała pozory tego, że coś w życiu 
robi poza chodzeniem na zakupy. Jej małżeń-
stwo zresztą głównie oparte było na pozorach. 
Może i mieli dobre samochody i ładnie razem 
wyglądali, ale oboje wiedzieli, że prawdziwym 
powodem ich wymuszonego ślubu były naciski 
obu rodzin. Ona do męża była przyzwyczajo-
na, on zaciskał zęby i raczej „wytrzymywał”.

Pewnego dnia po prostu wrócił do domu 
i zobaczył Alicję, która już zjadła swoją co-
dzienną garść tabletek, bo tak sama leczyła 
wszystkie swoje prawdziwe i wyimaginowane 
choroby i lęki, zapijając je białym winem albo 
wermutem, w zależności od nastroju. Wlokąc 
się po ciężkim dniu do swojej czytelni, w której 
zamykał się, gdy nie chciał widzieć żony, czyli 
praktycznie codziennie, minął lustro i zobaczył 
swoją smutną, szarozieloną twarz. Tego samego 
dnia spakował walizkę. Alicja została w wielkim 
domu, z dużym samochodem, którego i tak 
nie umiała prowadzić i na początku nawet jej 
to odpowiadało. 

Niebawem jednak okazało się, 
że nawet spora suma, która została na jej 

koncie po małżeństwie, topnieje w szybkim 
tempie. Po kilku miesiącach niewiele zostało, 
a jej potrzeby wcale się nie zmniejszały. Mało 
tego – nigdy nie płaciła rachunków i nie było 
tygodnia, żeby nie odkrywała nowych zobowią-
zań, których nie uregulowała. Nigdy nie miała 
wielu znajomych, a ci, których wydawało jej się, 
że miała, stanęli murem po stronie jej byłego 
męża i przestali od niej odbierać telefony. Tym 
bardziej że dzwoniła tylko skarżyć się na swój pa-
skudny los i narzekać na niewdzięcznego męża.

Niedługo później okazało się, że musiała 
sprzedać dom. Nawet ją to ucieszyło, bo real-
nie mieszkała w trzech pokojach. Okazało się 
jednak, że przez kilka ostatnich miesięcy wy-
generowała takie długi, że pieniądze, które zo-
stały, wystarczyłyby jej na wynajęcie obskurnej 
kawalerki i poważne obniżenie jej statusu. Alicja 
z obrzydzeniem trąciła tylko czubkiem buta 
stare łóżko, z którego od razu uniosła się chmura 
kurzu. Uciekła w popłochu – może i była coraz 
bardziej zdesperowana, ale nie aż tak! 

Kolejne dni spędziła na rozpaczliwym 
poszukiwaniu mieszkania, aż w końcu przypo-
mniała sobie o niewielkim domku, pośrodku 
niczego, który dostała w spadku po babci wiele 
lat temu. Najpierw przemogła się, żeby wsiąść 
do publicznego autobusu, żeby po godzinie 
jazdy i kolejnej przedzierania się przez ścieżki 
trafić na kompletne pustkowie. Dom był za-
puszczony, ale wyglądał tak, jak go zapamię-
tała, gdy spędzała tu dzieciństwo.

Nie było jej łatwo. Pierwszy raz w życiu 
wzięła się do prawdziwej pracy – przez kilka 
wiosennych tygodni myła, szorowała, pucowa-
ła, prała, przycinała i grabiła. Zawsze zadba-
ne paznokcie się połamały, włosy oprószyły 
dotychczas zawsze zakrywaną farbą siwizną, 
a ona coraz bardziej to ignorowała. Posadziła 
kwiatki, trochę warzyw i mimo że zupełnie nie 
miała pojęcia o tym, na co się porywa – całość 
zaczynała wyglądać dość imponująco. Pewnego 
popołudnia jednak siadła i zmęczona stwierdzi-
ła, że zupełnie zdziczała. Wsiadła na kupiony 
tydzień temu rower i podjechała do najbliż-
szych sąsiadów, mieszkających 15 minut od niej. 
Tak zaczęła organizować u siebie kolacje – nie 
było już szampana, pereł i kawioru, ale właści-
wie nigdy też nie była tak szczęśliwa. 

Pewnego letniego poranka przemogła się 
i zadzwoniła do byłego męża. Ten bardzo za-
skoczony przyjął jej zaproszenie – domyślał się 
co prawda, że pewnie chodzi o wyłudzanie ko-
lejnych pieniędzy, przez co tym bardziej wydał 
się zaskoczony zmianą swojej żony. Tuż po nim 
przyjechali dawni znajomi Alicji – co prawda 
bardziej z ciekawości niż z sympatii, bo w towa-
rzystwie plotkowano, że wylądowała w końcu 
w psychiatryku, ale oni także wydali się być 
zszokowani jej przemianą.

A po wszystkim sama usiadła na schod-
kach swojego domku, który dalej był starą 
chatką na pustkowiu, ale jednak wyremon-
towaną jej własnymi rękami. l

Ucieczka z krainy gafy

Puszka 
w skalnej 
szczelinie
Bywamy szkodnikami czasami wbrew naszej 
woli, a niekiedy dla hecy. Ilu ludzi, tyle sposo-
bów podejścia do otaczającej nas przyrody.  
Każdy z nas korzysta z zasobów naszej ziemi. 
Czy chcemy się jej odwdzięczyć i czy to ma coś 
wspólnego z kulturą osobistą?

Na turystycznych szlakach w Tatrach 
widziałam niedawno zawadiacko wetknięte 
puszki po red bullach w skalne szczeliny grubo 
ponad 1000 metrów n.p.m. Chciało się komuś 
wędrować z energetyzującym napojem kilka 
godzin w górę, ale znoszenie na dół opróż-
nionego pojemnika było zadaniem ponad 
jego siły. Gdy zwróciłam jednemu z takich 
słabeuszy uwagę na niestosowność jego za-
chowania, usłyszałam: Skoro trzeba płacić 
za wejście na szlaki turystyczne, to niech sobie 
sprzątają. Zasada – klient płaci i wymaga – 
do tej sytuacji pasuje jak pięść do nosa. Jakież 
to służby porządkowe mają hasać po górach, 
żeby zbierać pozostawione przez turystów 
śmieci? 

Sprzątaniem porzuconych puszek, bu-
telek, worków foliowych, podartej odzieży 
zajmują się wolontariusze, których nie bra-
kuje w parkach narodowych. Na obszarach 
pozbawionych takiego statusu przyroda zdana 
jest na siebie. I nie bardzo sobie radzi z tym 
śmieciowym dowodem obecności człowieka. 
Zostawiając bajzel w miejscu plenerowego 
wypoczynku, warto pomyśleć, czy chcemy, 
żeby nasze prawnuki raczyły się widokiem 
naszych śmieci. 

Ja z przyrodą też bywam na bakier. Zda-
rzyło się, że przewodnik zbeształ mnie za pale-
nie papierosa na szlaku turystycznym zamiast 
w wyznaczonym do tego miejscu. Nie rozsie-
wałam niedopałków. Wiem, że rozkładają się 
po pięciu latach, więc zawijałam je w chustecz-
kę do nosa i zabierałam ze sobą. Połajanka 
przewodnika wbiła mnie w wydeptaną ścieżkę, 
bo prowadził on grupę dzieci, które podchwy-
ciły temat. I zaczęły pokrzykiwać, że za palenie 
papierosów trzeba zapłacić mandat. 

Niektórym dorosłym obecność dzieci 
przywraca władze umysłowe, a niektórym 
wręcz przeciwnie. Czas kwitnienia roślin 
wzbudza niekiedy antropologiczną czkawkę 
i przeniesienie do epoki, gdy kobiety trudniły 
się zbieractwem. W Tatrzańskim Parku Naro-
dowym spotkałam panie otumanione bukie-
tami polnych kwiatów, które wciągały w ten 
zbieraczy proceder swoich podopiecznych. 
Około roczny brzdąc, niesiony przez dziadka 
na barana, z radością rozrywał i wyrzucał 
kwiatki z bukietu podsuwanego mu przez 
babcię. Zapytałam rezolutnie mamę: czego 
pani uczy to dziecko? Usłyszałam, że prze-
cież on jest taki malutki, a od kilku zerwa-
nych kwiatków park nie zmarnieje. Wtedy 
przypomniałam sobie moją gafę z paleniem 
papierosa na szlaku i twórczo ją zastosowałam. 
Poinformowałam, że każdy kwiatek strażnik 
leśny wyceni jej na 500 złotych. Blefowałam, 
bo nie znam taksy mandatowej. Ale zadziałało. 
Gdy wracałam tą samą drogą za kilka godzin, 
zauważyłam kilka porzuconych bukietów. 

Pierwsza zasada wywierania wpływu 
mówi o wzajemności. Jest uniwersalna. Od-
nosi się nie tylko do relacji międzyludzkich, 
ale także do obcowania z przyrodą.

  JOLANTA TALARCZYK
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Piwo przez wieki

Warszawskie święto piwa 

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Przedsiębiorstwa zatrudniające Po-
wyżej 10 osób oPtymistycznie ocenia-
ją gosPodarkę. Co trzecia firma w Polsce 
(34 proc.) spodziewa się wzrostu gospodar-
czego, 44 proc. oczekuje stagnacji, a 9 proc. 
– recesji gospodarczej. 13 proc. nie ma zdania 
– wynika z 37. edycji badania ankietowego 
„Plany pracodawców”, które cyklicznie pro-
wadzi agencja pracy tymczasowej Randstadt. 
Prawie połowa pracodawców planuje zwięk-
szyć zatrudnienie, ale 70 proc. firm nie chce 
podnosić wynagrodzeń. W badaniu wzięło 
udział ponad 1 tys. przedstawicieli firm.

Polacy coraz chętniej mieszkają w wy-
najętych lokalach. Obecnie to już 15 proc. 
populacji. Podobnie jest w innych krajach eu-
ropejskich. Liderem na tym rynku są Niemcy, 
gdzie mieszkania wynajmuje 54 proc. miesz-
kańców. Polski komercyjny rynek mieszkań 
tworzą głównie prywatni inwestorzy. Często 
posiadają jedynie po dwa, trzy mieszkania. 
Na inwestycje najczęściej kupowane są ka-
walerki i małe, ok. 40-metrowe dwupoko-
jowe mieszkania. Ważny jest standard, gdyż 
najemcy są wymagający i oczekują mieszkań 
nowocześnie urządzonych.

coraz więcej Polaków robi zakuPy 
w sklePach internetowych. Kupujący 
chcą załatwiać sprawunki jak w hipermarke-
cie, tzn. wszystkie zakupy w jednym miejscu. 
Wyspecjalizowane w jednej kategorii sklepy 
coraz częściej przekształcają się w platformy 
marketplace – udostępniają miejsce firmom 
zewnętrznym, które swoją ofertą uzupełniają 
asortyment sklepu. Dzięki takim działaniom 
rynek internetowy się powiększa. W pierw-
szym półroczu br. rynek e-sklepów zwiększył 
się o 700 podmiotów. Jeżeli takie tempo się 
utrzyma, to na koniec roku liczba zarejestro-
wanych e-sklepów przekroczy 30 tys.

banki nie rozPieszczają swoich klientów. 
Większość oferowanych kont oszczędnościo-
wych ma wiele ograniczeń. Obecnie najlepsze 
warunki oferuje Getin Bank, który ma ofertę 
specjalną „Bonus za aktywność” pozwalającą 
zarobić 3,5 proc. odsetek w skali roku. Pięć ban-
ków skłonnych jest zaoferować 3-proc. odsetki 
w skali roku za ulokowane u nich środki. Są to: 
Credit Agricole i T-Mobile Usługi Bankowe, 
które kierują swoją ofertę do nowych klientów 
otwierających konto osobiste; Alior Bank, który 
wymaga posiadania konta osobistego z aktywną 
Korzyścią Wyższe oprocentowanie na koncie 
oszczędnościowym do Konta Jakże Osobistego; 
Bank Pocztowy, który dedykuje swoją ofertę 
beneficjentom programu „Rodzina 500+”, oraz 
Idea Bank, który wymaga posiadania konta 
osobistego i odkładania na koncie oszczędnoś-
ciowym dodatkowych środków.

Krzyżówka panoramiczna nr 12

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „wszystkie dzieci są nasze”.  
Nagrodę wylosowała: Pani danuta karmańska z czerwionki.

W ostatni majowy weekend stadion Legii stał 
się gospodarzem Warszawskiego Festiwa-
lu Piwa, największej w Polsce imprezy dla 
browarów rzemieślniczych, piwowarów, jak 
i wszystkich miłośników złotego napoju. Przez 
trzy dni ósmą już edycję tego wydarzenia od-
wiedziło 13 tys. gości z całego kraju. Festiwal 
odbywa się dwa razy w roku – jego wiosenna 
odsłona otwiera sezon piwowarski, a jesien-
na wyznacza piwne mody na okres zimowy. 
Na trzech poziomach stadionu przy Łazien-
kowskiej 62 browary lały 800 piw, w tym 76 
piw miało swoją prapremierę. 

Dla spragnionych piwa gości organizato-
rzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Na par-
terze wydzielono Strefę Młodych Browarów, 
w której początkujący piwowarzy prezento-
wali swoje dzieła szerokiej publiczności. Wiele 
z tych piw dość rzadko lub wcale nie są do-
stępne na rynku. Na pierwszym piętrze w sali 
warsztatowej bez przerwy trwały warsztaty 
piwowarskie, a początkujący podczas degu-
stacji uczyli się, jak smakować piwo i na jakie 
jego własności zwracać uwagę. Scena główna 
na drugim piętrze była agorą, na której toczy-
ły się dyskusje piwnych ekspertów o stylach 
i sposobach oceniania piwa oraz wygłaszano 
prelekcje o historii piwowarstwa i tajnikach 
łączenia piwa z jedzeniem i gotowania z pi-
wem. Na wielkiej hali wokół sceny nieustannie 
trwały targi, na których każdy mógł spró-
bować piw przygotowanych przez kilkadzie-
siąt browarów. Zagubionymi opiekowali się 
piwni przewodnicy w charakterystycznych 

koszulkach, którzy wspierali radą i pomagali 
odnaleźć się w gąszczu stoisk. 

goście, goście
Gośćmi honorowymi festiwalu były dwa 

zagraniczne browary – Founders ze Stanów 
Zjednoczonych i Boon z Belgii. Pierwszy 
to potentat, który jest 16. największym pro-
ducentem piwa w USA. W internetowych 
rankingach jego trunki CBS i KBS znalazły się 
w zestawieniu 50 najlepszych piw na świecie 
(11. i 16. miejsce). Drugi to historyczny browar 
z Belgii, warzący słynne na cały świat lambiki. 
Co ciekawe, wiśnie i maliny używane przez ten 
browar do produkcji piw Kriek i Framboise 
pochodzą głównie z Polski. Piwowarzy z obu 
browarów poprowadzili degustacje, podczas 
których wielu polskich piwoszy po raz pierw-
szy mogło skosztować piw tych producentów. 

balonik na nóżce
Uczestnicy festiwalu zaraz po wejściu 

zaopatrywali się w oficjalny pokal, z którego 

później kosztowali piwa. W tym roku festi-
walowym szkłem degustacyjnym był zgrabny 
belgijski Aaternato z ozdobnym wzorem, przy-
pominającym grafikę odnalezioną w belgijskiej 
hucie. Jego zaokrąglony, zamykający się u góry 
kształt sprawiał, że aromaty piwa kumulowały 
się w jego środku. Wysoka, szeroka nóżka 
dodatkowo ułatwiała określenie barwy piwa. 
Do wyboru były pokale o pojemności 0,15 
i 0,3 litra.

Festiwal Premier
Swoje stoiska na WFP otworzyły prawie 

wszystkie polskie browary, od A – AleBrowar 
i Artezan – do Z – Ziemia Obiecana. Najwięk-
szym wydarzeniem i tematem plotek każdego 
festiwalu są odważne, udane (albo nieudane) 
premiery piw. Zasłużony dla polskiej branży 
rzemieślniczej browar Pinta uwarzył Banana 
Stout Grand Prix, nagrodzone tytułem WKPD 
2017. Wyczuwalne są w nim nuty zielonych, 
niedojrzałych bananów, a podstawowym 
aromatem lekki, czekoladowo-palony stout. 
Milky Moon od piwowarów z browaru Golem 
to przesłodki imperialny stout z egzotycznymi 
dodatkami – kozieradką, cynamonem i koko-
sem. To nie koniec, w tym wyrazistym piwie 
wyczuwalne są też orzechy włoskie i syrop 
klonowy. Złocisty Trunek, który można było 
znaleźć na stoisku browaru Ziemia Obiecana, 
to bardzo owocowa APA, z wyraźnymi cytru-
sami i akcentami tropikalnymi. Już niedługo 
wiele z tych piw będzie można kupić w całej 
Polsce.
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MOJ S.A. Katowice

Prezent od PGG

pracownia robotyki 
dla przedszkola

Polska Grupa Górnicza postanowiła wesprzeć przedszkole 
integracyjne nr 2 w Lędzinach, do którego uczęszczają m.in. 
dzieci pracowników, i ufundowała pracownię robotyki, pro-
gramowania oraz terapii ręki dla najmłodszych. Uroczyste ot-
warcie pracowni robotyki odbyło się 1 czerwca br. w Miejskim 
Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach. 
To pierwsza tego typu pracownia na Śląsku i jedna z pierw-
szych w kraju.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, rozpo-
czynając uroczystość, złożył przedszkolakom życzenia z oka-
zji Dnia Dziecka, a dyrekcji placówki pogratulował pomysłu 
na otwarcie pracowni.

ogromny krok ku kreatywności
 – My dorośli doskonale wiemy, co z telefonami i laptopami 

potrafią już robić nasze dzieci. Ten pomysł to jest lepszy sposób 
wykorzystania tych urządzeń, nauczenia dzieci, jak w sposób 
bardziej twórczy można ich używać. To, co państwo tutaj 
zrobili, przy naszym skromnym udziale, to jest ogromny krok, 
aby tworzyć kreatywność, która będzie napędzać ten region 
za kilkanaście lat – mówił prezes Tomasz Rogala podczas 
otwarcia pracowni robotyki.

Pracownia robotyki jest pierwszą tego typu na Śląsku 
i jedną z pierwszych w kraju. Zajęcia przeznaczone będą dla 
dzieci w wieku 4–6 lat dla grup maksimum 10-osobowych, 

zarówno dzieci zdrowych, jak również z deficytami aparatu 
ruchu. Dzieci będą pracowały w parach, mając do dyspozycji 
tablet oraz zestawy do konstruowania serii Lego Education 
WeDo 2.0, Lego Boost oraz klasyczne klocki Lego System More 
to Math. Z ufundowanych przez PGG zestawów dzieci będą 
mogły zbudować m.in. zdalnie sterowane roboty.

bardzo dobra inwestycja 
Dyrektor przedszkola Robert Salwierak dziękując m.in. 

Polskiej Grupie Górniczej za wsparcie finansowe, podkreślił, 
że bardzo się cieszy, że są firmy, które nie boją się zainwestować 
w coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się zbyt odważ-
ne, ale tak naprawdę jest bardzo dobrą inwestycją w dzieci.

– Nasza pracownia robotyki, programowania i terapii ręki 
pozwoli najmłodszym poznać tajniki i mechanizmy progra-
mowania. Otworzy dzieci na wyzwania stawiane w prężnie 
rozwijającym się świecie. Komputery nie rozumieją skom-
plikowanej mowy ludzkiej, aby efektywnie się z nimi komu-
nikować, musimy używać zbioru poleceń. Pragniemy zadbać 
o to, by nasi wychowankowie opanowali podstawy potrzebne 
do bycia małym programistą, tworząc jednocześnie połączenia 
pomiędzy naszym światem a tym wirtualnym, który współ-
cześnie jest ważną częścią otaczającej nas rzeczywistości. 
Język programowania jest językiem uniwersalnym, który łamie 
wszystkie blokady i daje spojrzenie w przyszłość – tłumaczył 
dyrektor Salwierak.

Uroczystość otwarcia pracowni robotyki zbiegła się w cza-
sie z 60-leciem istnienia placówki oraz Dniem Dziecka.
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Programowanie i robotyka to nowoczesna forma edukacji dzieci. 
Na robotykę składają się podstawy fizyki, mechaniki, informatyki 
i matematyki. Programowanie uczy dzielenia dużych zadań 
na małe, wnioskowania, analizy i korekty błędów. Jednym słowem – 
wszechstronnie rozwija dziecko i „zmusza” je do myślenia
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