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O ekonomii, gospodarce, finansach
piszemy też w naszym portalu pod
adresem:
www.strefabiznesu.gk24.pl/artykuly

wtorek 28 września 2010 r. Głos Koszaliński www.gk24.pl

Wypadki i wysokość

Dla stawiających na rozwój
KONKURS Trwa III edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji
i Rozwoju”.
Do 30 września można
jeszcze zgłosić swój udział w
konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”.
Warto podkreślić, że udział
w konkursie dla firm mikro,
MŚP, gmin, oraz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na
wszystkich etapach. Dla zwycięzców konkursu oprócz
tytułów przewidziane są nagrody w postaci oprogramowania oraz pakietów promocyjnych.
Swoje zgłoszenia mogą nad-

BEZPIECZEŃSTWO W Koszalinie odbyła się konferencja pod hasłem „Szanuj
życie! Bezpieczna praca na wysokości”.

syłać przedsiębiorstwa (w tym
firmy mikro, małe, średnie
oraz duże), jak również gminy
i organizacje. Ocena podjętych
działań dokonywana jest pomiędzy podmiotami o podobnych możliwościach (np. firma
mała z małą, a średnia z
średnią itd.), dzięki czemu
można liczyć na obiektywną
ocenę podmiotów o podobnych
możliwościach finansowych i
organizacyjnych.
Szczegóły na stronie www.liderzyinnowacji.pl
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Hala pełna stoisk
TARGI 9-10 października w hali Gwardii w Koszalinie odbędą się
kolejne targi budownictwa i giełda ogrodnicza.

Tylko Koszalinie w minionym półroczu zginęły dwie osoby, z powodu upadku z wysokości. O przyczynach i zaniedbaniach mówili (od lewej): inspektor Czesław Maciejak, dyrektor oddziału Bogdan Drzastwa i inspektor Cezariusz Czarkasz.
Fot. Michał Borkowski
Michał Borkowski
redakcja@gk24.pl

Niski poziom bezpieczeństwa, nie tylko w naszym województwie, ale w skali całego
kraju, potwierdzają wyniki
kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy.
– Tylko w tym roku podjęliśmy już prawie dwa tysiące
decyzji o wstrzymaniu robót w
wyniku bezpośredniego zagrożenia życia i wystawiliśmy 1,5
tysiąca mandatów na łączną
kwotę blisko dwóch milionów

złotych – mówił inspektor Czesław Maciejak. – Najczęściej
stwierdzaną przez PIP nieprawidłowością, są źle zamontowanie rusztowania i niewłaściwe zabezpieczenie pracy na
wysokości.
Dane z pierwszego półrocza
tego roku, dotyczące województwa zachodniopomorskiego przedstawił inspektor
Cezariusz Czarkasz.
– Inspekcja Pracy przeprowadziła w Zachodniopomorskiem 352 kontrole i podjęła
2427 decyzji, w wyniku których

200 prac zostało wstrzymanych. PIP wystała także 142
mandaty na kwotę 161 tysięcy
złotych – mówił Czarkasz.
– W wypadkach w naszym
województwie śmierć poniosło
pięć osób, a poszkodowane zostały 24 osoby w tym 12 z ciężkimi obrażeniami ciała –
mówił Czarkasz.
Podczas tegorocznej kampanii postawiono duży akcent
na wysokie koszty, jakie ponosi
państwo w wyniku wypadków
przy pracy.
– Według badań przepro-

Podzieliliśmy się posiłkiem
AKCJA Pomoc w punktach handlowych w regionie.
W piątek i sobotę w ponad
2000 sklepów w całej Polsce
przeprowadzono Ogólnopolską
Zbiórkę Żywności Podziel się
Posiłkiem.
Każdy z nas mógł w tych
dniach dołączyć do zbiórki żywności.
Wystarczyło wybrać się do
jednego ze sklepów uczestniczących w akcji.
W Koszalinie, Białogardzie,
Połczynie Zdroju były to między innymi punkty Netto, Biedronka, Intermarche, Tesco,
Kaufland, Piotr i Paweł oraz
Sano.
W specjalnie oznaczonych
miejscach czekali wolontariusze z koszami, do
których
można
było
włożyć długoterminową żywność.

Wolontariusz Damian Jóźwiak pomagał w akcji w sklepie Netto w Kosza(KOS) linie.
Fot. Radek Koleśnik

wadzonych przez Państwową
Inspekcję Pracy wypadek
śmiertelny to strata finansowa
rzędu pół miliona złotych, a
miesięczna przerwa w pracy
jednego pracownika pokrzywdzonego w wypadku to strata
29 tysięcy złotych – przekonywał Cezariusz Czarkasz.
To tylko teoretyczne wyliczenia. Wiadomo jednak, że
zdrowia i życia ludzi nie da się
przeliczyć na złotówki, więc
uważajmy przy pracy i stosujmy się do zasad bezpieczeństwa. d

Zmieniamy rozkład
PKP Intercity przedstawiły
nowy rozkład jazdy. Każdy to
ma do niego uwagi, chce coś
poprawić lub zmienić może to
zrobić. Na internetowej stronie
przewoźnika www.intercity.pl
zamieszczony został projekt
nowego rozkładu jazdy pociągów uruchamianych przez
PKP Intercity w sezonie
2010/2011. Każdy pasażer
może się do niego odnieść
przesyłając swoje uwagi czy
propozycje. Konsultacje potrwają do 30 września 2010
roku. Przewoźnik zapowiedział,
że w miarę możliwości, po
uzgodnieniach z Zarządcą Infrastruktury – Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Ministerstwem
Infrastruktury,
nadesłane propozycje zostaną
uwzględnione w nowym rozkładzie jazdy obowiązującym
od grudnia lub w jego korekcie,
która wprowadzona będzie 1
marca 2011 roku.

(BOG)

Przy targach, kontynuując
zapoczątkowany w ubiegłym
roku cykl, zaplanowano seminarium na temat ekologicznych trendów w budownictwie
i
gospodarce
odpadami.
Licznie na targach zaprezentują się przedstawiciele i
producenci wiodących w Polsce
firm branży budowlanej. Pojawi się również spora grupa
przedsiębiorców niemieckich,
których udział w targach jest
możliwy dzięki dofinansowaniu z programu INTERREG IV A. Byli u nas w
ubiegłym roku. Zadowoleni nawiązanymi kontaktami wracają również w tym roku prezentując
swoją
ofertę
ekologicznego budownictwa.
Pierwszy raz gościć też
będziemy delegację z Ukrainy
z miasta partnerskiego IwanoFrankiwska.
Weekend 9-10 października powinni sobie już w kalendarzu zarezerwować ci,
którzy są zainteresowani
m.in. pompami ciepła, kotłami grzewczymi, bogatą
ofertą stolarki drzwiowej, stolarką okienną, osprzętem
elektrycznym i oświetleniowym, płytkami ceramicznymi, armaturą i ceramiką
sanitarną, chemią budowlaną, solarami, dachówkami
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ceramicznymi. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zarówno
budujący dom, jak i planujący
budowę czy ci, którzy jedynie
chcą odnowić swoje „cztery
ściany” zgodnie z modą i trendami.
Jak już wspomnieliśmy
targom, zarówno w sobotę,
jak i niedzielę, towarzyszyć
będzie seminarium nt. ekologicznych trendów w budownictwie i gospodarce odpadami. Pierwszy dzień będzie
poświęcony głównie tematyce
gospodarki odpadami, natomiast drugi czystemu środowisku
i
odnawialnym
źródłom energii. W sobotę,
pierwszego dnia dowiemy się
m.in. jak wykorzystać wybrane odpady mineralne, jaki
jest europejski model gospodarki odpadami i jakie są w
tym kontekście szanse dla
Polski.
Drugiego dnia seminarium
poruszona zostanie m.in. tematyka efektywności układów
cieplnych w oparciu o pompy
ciepła w budownictwie mieszkalnym i przemyśle, przydomowych elektrowni wiatrowych. Dowiemy się jak
produkować energię na własny
użytek, o biogazowni trójstopniowej, o finansowaniu inwestycji proekologicznych.
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