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A. WysockA-sieMbiGA: Po włączeniu Ka-

towickiego Holdingu Węglowego do Pol-

skiej Grupy Górniczej, które nastąpiło 

1 kwietnia, powstała największa spółka 

węglowa w Unii Europejskiej. Jakie we-

dług Pana jest największe wyzwanie dla 

niej, a jednocześnie dla polskiego górnic-

twa, czy można w tym wypadku powie-

dzieć, że duży może więcej? 

k. tcHóRzeWski: – Powstanie najwięk-
szej spółki węglowej w Unii Europejskiej 
to ogromna szansa, ale też wielkie wy-
zwanie i oczekiwania. Sytuacja na pol-
skim i światowym rynku węgla po kil-
ku niezwykle trudnych latach poprawi-
ła się. Ostatecznie otworzyło to przed pol-
skim rządem możliwości na naprawę pol-
skiego sektora węglowego, który po la-
tach zaniedbań stał przed widmem upad-
ku. Dzięki ciężkiej pracy rządu, ale tak-
że zaangażowaniu strony społecznej, pra-
wie rok temu powstała Polska Grupa Gór-
nicza. Dzisiaj jej struktura ostatecznie się 
ustabilizowała. 

Głównym celem rządu w odniesieniu 
do sektora górnictwa węgla kamienne-
go w Polsce jest stworzenie warunków, 
aby był on rentowny, efektywny i nowo-
czesny. Ma on być także oparty na ko-
operacji, wiedzy i innowacjach. Działa-
jąc w przyjaznym oraz przewidywalnym 
otoczeniu programowo-prawnym, ma po-
zwolić na efektywne wykorzystanie ka-
pitału zasobowego, społecznego i gospo-
darczego w celu zapewnienia niezależno-
ści energetycznej Polski oraz na wspar-
cie konkurencyjności gospodarki naro-
dowej. Tak nakreślony cel znalazł się 

Z krzysztofem tchórzewskim, ministrem energii rozmawia Aleksandra Wysocka-Siembiga

w opracowywanym przez nas projek-
cie Programu dla sektora górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce. Sądzę, że do 
osiągnięcia wspomnianego celu prowa-
dzi między innymi włączenie Katowickie-
go Holdingu Węglowego do Polskiej Gru-
py Górniczej.

Docelowo po fuzji Polska Grupa Górni-
cza ma zostać dokapitalizowana przez in-
westorów kwotą ok. 1 mld  zł. Dzięki efek-
tom synergii możliwe będzie efektywniej-
sze wykorzystanie majątku produkcyjne-
go, udostępnienie nowych parcel eksplo-
atacyjnych, budowa nowych poziomów 
oraz pogłębienie istniejących szybów. 

Dzięki połączeniu będzie można także 
w pełni wykorzystywać potencjał wszyst-
kich ścian wydobywczych i racjonalnie 
zaplanować produkcję. Wspólnie fi rmy 
stworzą dobrą, i szeroką ofertę handlową, 
która pozwoli nie tylko ugruntować silną 
pozycję PGG na rynku, ale także dotrzeć 
do nowych odbiorców. Powstanie wspólna 
sieć sprzedaży oraz oferta produktowa dla 
całej grupy, która umożliwi wzrost przy-
chodów, jak szacujemy o ok. 180 mln zł. 

Na ile realne jest przeforsowanie likwida-

cji w Unii Europejskiej energetyki opartej 

na węglu, oczywiście w perspektywie kil-

ku lub kilkunastu lat?

k. t. – Moim zdaniem Unia Europejska 
jeszcze przez dziesięciolecia będzie uza-
leżniona od węgla. Dziś do produkcji 
energii wykorzystuje się ok. 300 mln ton 
tego surowca. Chociaż słyszymy o podat-
ku węglowym, walce ze smogiem, upraw-
nieniach do emisji, to jednak energia 
z węgla wciąż jest relatywnie najtańsza. 

Czy klimat społeczny dla reformy górnic-

twa w Pana ocenie jest już pozytywny? 

Pytam tutaj nie tylko o Śląsk, ale i o całą 

Polskę? 

k. t. – Myślę, że tak. Polacy, a w głównej 
mierze Ślązacy, przekonali się, że nie za-
mykamy kopalń, a jedynie „odcięliśmy” 
tę część potencjału spółek, która była ob-
ciążeniem dla dalszego sprawnego funk-
cjonowania sektora. Pragnę zwrócić uwa-
gę, że żaden górnik nie stracił pracy, a ci, 
którzy chcieli odejść, otrzymali godziwe 
zabezpieczenie socjalne. Myślę, że w per-
spektywie następnych kilkunastu mie-
sięcy pozytywny przekaz dotrze również 
poza Śląsk. Mam tu na myśli informacje 
o tym, że polskie górnictwo jest konku-
rencyjne, rentowne i z optymizmem może 
patrzeć w przyszłość. Dokładam starań, 
aby odbudować zaufanie naszych roda-
ków dla górnictwa i górników, którzy za-
sługują na szacunek za zaangażowanie 
w dbałość o godność swojej pracy. 

Dziękuję za rozmowę
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Zakład Remontowo-Produkcyjny

pełni podstawową rolę w gospodarce 
remontowej Polskiej Grupy Górniczej
na zdj.: Grzegorz Zima – kierownik działu wrp2

Przez ponad 20 lat istnienia 
Fundacja ochrony zdrowia i Pomocy społecznej 

wsparła około 7,5 tysiąca osób, między innymi poprzez 
przekazanie pomocy finansowej na łączną kwotę 

około 2 mln 350 tys. złotych

O zmartwychwstaniu Pana Jezusa 
i zwyczajach wielkanocnych, 
z księdzem Franciszkiem Resiakiem 
rozmawia Aleksandra Wysocka-Siembiga

PGG została 
partnerem projektu 
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zatrudnionych jest prawie 7,5 tys.
   pracowników, których 
   należy wyposażyć 
   w odpowiednie środki 
     ochrony dłoni.

Przez ponad 20 lat istnienia 
Fundacja ochrony zdrowia i Pomocy społecznej 

wsparła około 7,5 tysiąca osób, między innymi poprzez 
przekazanie pomocy finansowej na łączną kwotę 

około 2 mln 350 tys. złotych
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Na przełomie marca i kwietnia br. w woj. śląskim powinna ruszyć ko-

lejna edycja pilotażowego programu dotyczącego inwestycji ogra-

niczających tzw. niską emisję. dzięki ponad 4 mln zł dotacji powinno m.in. 

zniknąć 750 starych kotłów zwanych „kopciuchami”. przedsięwzięcie kie-

rowane do osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzin-

nych budynków mieszkalnych – koordynuje wojewódzki fundusz ochro-

ny środowiska i gospodarki wodnej w katowicach (wfośigw). pierwszy 

nabór do pilotażu trwał od 11 do 22 lipca ub.r. mieszkańcy złożyli wówczas 

ponad 1,5 tys. wniosków.

Projekt „rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, re-

alizowany przez miasto rybnik, zakłada kompleksowe wsparcie pro-

cesów rewitalizacyjnych na wybranych obszarach zdegradowanych, po-

łożonych w dzielnicach: niewiadom, niedobczyce, paruszowiec-piaski, 

chwałowice i śródmieście. zaplanowane działania są skoncentrowane 

na: dialogu z mieszkańcami obszarów objętych projektem, aktywnym 

włączeniu lokalnej społeczności w kształtowanie przestrzeni tych tere-

nów oraz zachęceniu osób młodych do poznawania obiektów dziedzic-

twa kulturowego rybnika na obszarach rewitalizowanych.

projekt został wybrany do realizacji w konkursie ministerstwa rozwoju 

„modelowa rewitalizacja miast” na wypracowanie modelowych rozwią-

zań prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich oraz promocję do-

brych praktyk wśród interesariuszy i innych miast.

Ministerstwo energii opublikowało wyniki konsultacji publicznych 

nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania ja-

kości paliw. z listy uwzględnionych uwag wynika, że za kilka miesięcy nie 

będzie wolno sprzedawać detalicznie mułów, flotokoncentratów, wę-

gla brunatnego oraz paliw mieszanych. ministerstwo energii przychyli-

ło się m.in. do uwag dotyczących konieczności przyjęcia ustawowego za-

kazu wprowadzania do obrotu detalicznego mułów, flotokoncentratów, 

czy węgla brunatnego. paliwa te, z uwagi na bardzo wysoką emisyjność 

w przypadku wykorzystywania w domowych piecach, nie nadają się do 

stosowania w  sektorze komunalno-bytowym, niezależnie od ich jako-

ści. wycofanie najgorszej jakości paliw z użytku domowego jest jednym 

z  głównych punktów programu „czyste powietrze”, ogłoszonego przez 

ministerstwo rozwoju po fali epizodów smogowych, która w  styczniu 

tego roku dotknęła niemal wszystkie województwa.

zanieczyszczenie powietRza

Czy znikną kopciuchy?

Rybnik

Rewitalizacja miasta
ochRona śRodowiska

Wycofanie najgorszych paliw

doskonalenie zawodowe

Jak zostać juhasem?
Bezpłatny kurs bacowski oraz kurs na 

czeladnika juhasa cieszy się bardzo du-

żym zainteresowaniem. inicjatorem kursu 

jest komisja rolnictwa sejmiku wojewódz-

twa małopolskiego. a  organizuje go mało-

polski ośrodek dokształcania i doskonalenia 

zawodowego z  małopolskiej szkoły gościn-

ności w myślenicach. – Chodzi nam o renesans 

pasterstwa. Obserwujemy, że hale i  pastwiska 

zarastają chwastami i  trzeba temu przeciw-

działać. Oprócz ludzi związanych z owczarkiem 

mamy kandydatów, którzy chcą oderwać się od 

biurowca i komputera – mówił jacek rog z ma-

łopolskiej szkoły gościnności w myślenicach. 

kurs na czeladnika juhasa będzie obejmował 

42 godziny teorii i 160 godzin zajęć praktycz-

nych, które odbędą się w bacówce w sezonie 

wypasów. kurs juhaski ma nie tylko przeszko-

lić kandydata do pracy z owcami, ale przygo-

tować do roli bacy. pomysł organizacji kur-

sów zrodził się z potrzeby wsparcia ginących 

zawodów, promocji pasterstwa i  związanych 

z nim tradycji oraz dbałości o górskie obsza-

ry małopolski.
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poszukiwani specjaliści

Inżynier w cenie

miasta kReatywne

Połączone siły Katowic i Krakowa

nieRuchomości

Nowelizacja ustawy 
górniczej

dokumenty

Czy masz aktualny paszport?

inwestycje

JSW ponownie na wig 20

W 2018 roku dwa polskie miasta kreatywne 

unesco – kraków i katowice – połączą 

siły, by wspólnie pełnić rolę gospodarza presti-

żowego kongresu sieci miast kreatywnych une-

sco. 450 delegatów z  blisko 200 miast rozsia-

nych po całym świecie, obrady, sesje, plany i istot-

ne decyzje – to wszystko czeka polskę w czerwcu 

2018 roku. podczas tygodniowego pobytu w pol-

sce, delegaci sieci będą uczestniczyć w  formal-

nych obradach, dotyczących między innymi stra-

tegii rozwoju sieci, spotkaniach podgrup (film, 

muzyka, literatura, media arts, dizajn, gastrono-

mia, rzemiosło i sztuka ludowa). to nie przypadek, 

że kongres odbędzie się w czerwcu. w tym cza-

sie zarówno w krakowie, jak i w katowicach od-

bywają się ważne wydarzenia kulturalne – festi-

wal miłosza oraz festiwal muzyki świata ogro-

dy dźwięków. obydwa miasta zostaną oficjal-

nie przedstawione jako gospodarz podczas tego-

Prezydent andrzej duda podpisał nowe-

lizację tzw. ustawy górniczej, wyłączają-

cą nieruchomości rolne zbywane przez firmy 

górnicze spod reżimu ustawy o kształtowaniu 

ustroju rolnego oraz umożliwiającą związkow-

com korzystanie z  urlopów górniczych. nowe-

lizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa wę-

gla kamiennego została uchwalona przez sejm 

9 marca. tydzień później bez poprawek przy-

jął ją senat. zmienione przepisy wejdą w  ży-

cie dzień po ogłoszeniu. o szybki tryb przyjęcia 

nowelizacji apelował minister energii krzysz-

tof tchórzewski, tłumacząc, iż przepisy zabra-

niające sprzedaży nieruchomości rolnych w ce-

lach innych niż rolnicze, blokują planowaną na 

przełom marca i  kwietnia fuzję katowickiego 

holdingu węglowego i  polskiej grupy górni-

czej. problem wynikał z  tego, że część działek 

np. pod górniczymi hałdami to formalnie nie-

ruchomości rolne, choć nie są i nie były tak wy-

korzystywane.

N iedobory kadrowe w  określonych bran-

żach zmuszają pracodawców do zacię-

tej walki o  pracowników. w  przypadku deficy-

towych zawodów – niektórych stanowisk tech-

nicznych i inżynierskich – w ostatnich dwóch la-

tach wynagrodzenia wzrosły nawet o 30 proc., 

wobec blisko 8-proc. wzrostu przeciętnego wy-

nagrodzenia w polsce. firmy szukają inżynierów 

czy specjalistów od it już wśród studentów dru-

giego i trzeciego roku. Lukę kadrową starają się 

zmniejszyć także same uczelnie, oferując sty-

pendia i  programy wsparcia. studia inżynier-

skie, mimo że należą do jednych z najtrudniej-

szych, od kilku lat cieszą się coraz większą popu-

larnością, i to kosztem nauk humanistycznych. 

do kierunków ścisłych kandydatów zachęcają 

zarówno realia rynkowe, firmy, jak i same uczel-

nie. przykładem tego typu działań jest realizo-

wany od 2007 roku program „dziewczyny na 

politechniki”. w jego efekcie w ciągu sześciu lat 

nastąpił blisko 40-proc. wzrost liczby absol-

wentek uczelni politechnicznych.

Oddział paszportowy w  katowicach 

oraz terenowe delegatury paszportowe 

w Bielsku-Białej i częstochowie, zapraszają raz 

Jastrzębska spółka węglowa po sesji 17 

marca jest ponownie notowana w  indek-

sie wig 20 największych i najbardziej płynnych 

spółek na warszawskiej giełdzie. w ramach re-

wizji rocznej indeksów, dokonanej przez zarząd 

giełdy papierów wartościowych, jastrzęb-

ska spółka węglowa zastąpiła eneę. dla mię-

dzynarodowych i krajowych inwestorów indeks 

wig 20, który generuje dużą część obrotów na 

gpw jest punktem odniesienia przy inwesty-

cjach, a dla spółki to zachęta do dalszej budo-

wy wartości dla akcjonariuszy. 

kurs akcji jsw przez rok wzrósł o ponad 500 

proc., a spółka jest warta obecnie 8,6 mld zł.

rocznego zjazdu miast kreatywnych, który odbę-

dzie się we francuskim enghiens-les-Bains.

w miesiącu, w godzinach od 9.00 do 14.00, ob-

sługa paszportowa prowadzona będzie w sobo-

ty. w ten sposób wszyscy zainteresowani będą 

mogli złożyć wniosek o wyrobienie nowego do-

kumentu poza tradycyjnymi godzinami pracy 

urzędów.  najbliższe „soboty paszportowe” od-

będą się: 22 kwietnia, 20 maja, 10 czerwca i 15 

lipca. informacje na temat paszportów i  tego 

jak wyrobić nowy dokument dostępne są pod 

adresem: obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-

osobowe/paszport-informacje-o-dokumencie.

ź r ó d ł o :  p a p. p L ,  n e t t g . p L ,  w n p. p L ,  r y B n i k . e u  
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
wszystkim pracownikom Polskiej Grupy Górniczej, 
a także firmom współpracującym 
życzymy zdrowia i rodzinnej atmosfery 
przy świątecznym stole.

Zarząd i Rada Nadzorcza PGG sp. z o.o.
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Holding został jej ruchem i wzmocnił potencjał już dziś 
największej w Europie spółki węglowej. PGG po po-
łączeniu z KHW zatrudnia 43,3 tysiąca osób, z czego 
12,5 tysiąca to byli pracownicy KHW. Żaden górnik 

nie straci pracy w wyniku połączenia spółek. Holdingowy Układ 
Zbiorowy został rozwiązany, natomiast pracowników Holdingu 
objęły zasady wynagradzania obowiązujące w Polskiej Grupie Gór-
niczej. Dzięki temu pracownicy KHW będą mieli wyższe zarobki. 
Średnia pensja górników z KHW ma osiągnąć poziom przeciętnej 
płacy w PGG i wynosić 6225 złotych. Jest to możliwe dzięki podpi-
sanemu 1 marca porozumieniu ze stroną społeczną.

Połączenie było konieczne. Suma zadłużenia Holdingu prze-
kroczyła 2,5 miliarda złotych, z czego ponad 1,2 mld zł to zobo-
wiązania z tytułu obligacji. Strona finansowa zgodziła się na zmia-
nę warunków spłaty zadłużenia jedynie pod warunkiem włącze-
nia KHW do PGG.

Po fuzji PGG zostanie dokapitalizowana przez inwestorów kwo-
tą 1 mld złotych. Udziały spółki w trzech transzach obejmą:
• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.  100 mln zł
• ENERGA Kogeneracja sp. z o.o.  100 mln zł
• PGNiG TERMIKA S.A. 300 mln zł
• ENEA S.A. 300 mln zł
• Towarzystwo Finansowe  SILESIA sp. z o.o. 200 mln zł

Połowa tej kwoty, czyli pół miliarda złotych, wpłynęła do PGG 
już 3 kwietnia. Druga transza – 15 czerwca tego roku, a trzecia  
– 1 stycznia 2018 roku.

Tylko w tym roku kwota inwestycji w kopalniach KHW przekro-
czy 200 milionów złotych.

W sumie do 2020 roku na zwiększenie potencjału produkcyjne-
go Polska Grupa Górnicza wyda ponad 7,2 miliarda złotych.

Dzięki połączeniu potencjałów spółek możliwe będzie wykorzy-
stane efektu synergii:
• efektywniejsze wykorzystanie majątku produkcyjnego – możli-

wość alokacji maszyn i urządzeń pomiędzy kopalniami i rucha-
mi w zależności od potrzeb,

• możliwość alokacji pracowników pomiędzy ruchami – pełne 
wykorzystanie potencjału ścian,

• optymalizacja procesu technologicznego wzbogacania i  sorto-
wana węgla w kopalniach,

• stworzenie lepszej, pełniejszej oferty pozwalającej na dotarcie 
do nowych odbiorców,

• zmniejszenie kosztów administracji.

31 marca 2017 r.  podpisana została umowa, 

na mocy której z dniem 1 kwietnia 2017 r. 

polska Grupa Górnicza przejęła kopalnie 
i pracowników khw

fUzja

Umowa 
podpisana
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Tomasz rogala, prezes zarządu 
Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.  

fot.: jarosław Galusek

od lewej: krzysztof Tchórzewski – minister energii, 
Grzegorz Tobiszowski – pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji  
górnictwa węgla kamiennego. fot.: jarosław Galusek
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A. WysockA-sieMbiGA: Czy potrzebne są 

nam święta? 

ks. F. ResiAk: – Człowiek z natury swojej 
potrzebuje świąt, aby powspominać ważne 
wydarzenia, tyczące ogółu ludzkości lub 
społeczności lokalnych albo też konkret-
nych osób. Można powiedzieć, że nasze co-
dzienne życie, a więc praca, troski, choro-
by, przeplatane jest elementami jakiegoś 
świętowania, z którego czerpiemy radość 
i nadzieję. Cieszymy się np. naszymi oso-
bistymi lub rodzinnymi rocznicami. Bez 
nich życie byłoby bardzo szare. Całe szczę-
ście dla nas, że istnieją takie wydarzenia 
historyczne, które świętowane są przez 
całą ludzkość lub znaczna jej część. Do ta-
kich niewątpliwie należą święta religijne.

Należy do nich żydowskie świętowanie 
Paschy czy nadanie ludzkości Dekalogu. 
My, chrześcijanie, świętujemy Boże Naro-
dzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki – nie 
tylko ważne, ale nieodzowne dla nas wyda-
rzenia zbawcze. 

późnego wieczoru, około północy. Zaś 
w tradycji przedsoborowej – wczesnym 
rankiem. Obowiązkowo procesja obchodzi-
ła świątynię trzykrotnie, ponieważ „trze-
ciego dnia zmartwychwstał”, jak wyznaje-
my w symbolu wiary. Rezurekcja jest zwy-
czajem praktykowanym w całym świecie 
chrześcijańskim. Tak się składa, że pomy-
słowość ludzi każde święto, także i to wiel-
kanocne, ubogaca różnymi zwyczajami.

No właśnie, może warto wymienić nasze 

zwyczaje wielkanocne i ich genezę…

 ks. F. R. – Spróbuję niektóre z nich, 
zwłaszcza polskie, wymienić. Na wskroś 
polskim zwyczajem jest tradycja zwana 

Dla chrześcijan najważniejszym świętem 

jest Wielkanoc…

ks. F. R. – Tak, Wielkanoc czyli pamiąt-
ka zmartwychwstania Pana Jezusa. Jego 
śmierć i zmartwychwstanie to pewność 
naszego odkupienia, bo któż może po-
konać śmierć, jeśli nie Syn Boży? Jezus 
zmartwychwstał własną Bożą Mocą. Ra-
dość z tego faktu uzewnętrzniamy okaza-
łą Liturgią św., do której należy także Pro-
cesja Rezurekcyjna, w czasie której niesie 
się wielkanocne symbole, którymi są pas-
chał, figura Zmartwychwstałego i krzyż 
przyozdobiony czerwoną stułą zwycięstwa 
nad śmiercią i szatanem. Współcześnie 
procesję taką praktykuje się w godzinach 

Zmartwychwstanie
ks. PRAłAt

FRAnciszek ResiAk
emerytowany 

proBoszcz parafii 
św. ducha w tychach

nasze codzienne życie, 
a więc praca, troski, choroby, 
przeplatane jest elementami 
świętowania, z którego  
czerpiemy radość i nadzieję.

PiątA eWAnGeliA
nie ma opisu sceny, co jest zrozumiałe, samego zmar-

twychwstania jezusa. wiemy jednak na pewno, że temu 

cudowi towarzyszyła wielka niespotykana energia. świadczy o tym wi-

zerunek odbity na całunie, nazywanym turyńskim, powstałym dzię-

ki wybuchowi tajemniczej energii wychodzącej od wewnątrz złożone-

go ciała. Uczeni z NASA (Amerykańskiego Centrum Badań Kosmicz-

nych) na Całunie Turyńskim zidentyfikowali około 700 ran. Obraz po-

staci jest trójwymiarowy. Współcześnie, mimo przebogatego apara-

tu naukowego, nikt nie potrafi go odtworzyć. Stwierdzono, że na ob-

razie Całunu nie ma żadnych farb, pigmentów czy barwników. wize-

runek jest niezmywalny, bo jest produktem tajemniczej – jak mówią na-

ukowcy – energii „nie z tego świata”, działającej od wewnątrz złożonego 

ciała. energia ta nie niszczy nikogo i  niczego, bo pochodzi z rzeczywi-

stości nadprzyrodzonej, w której działają inne prawa niż na naszej zie-

mi i w całym kosmosie. z tego też powodu wyznaczona przez władzę 

sanhedrynu straż nie mogła niczego materialnego widzieć – ani świa-

tła, ani jezusa wychodzącego z grobu. Była jedynie świadkami dziwne-

go trzęsienia ziemi spowodowanego przybyciem anioła, który odsunął 

nagrobny kamień (mt 28). zauważyła jedynie odsłonięty pusty grób, 

który spowodował u nich panikę i strach przed sprawującymi władzę. 

z niepokojem, jak czytamy w ewangelii (mt 28, 11–15), udali się do mia-

sta i o wszystkim opowiedzieli sanhedrynowi, nieprzejednanemu wro-

gowi jezusa. to on skorumpował straż wielka sumą pieniędzy z takim 

poleceniem: „opowiadajcie, że uczniowie jezusa przybyli nocą i w czasie 

snu wykradli go. a jeśliby się o tym dowiedział namiestnik (tj. piłat), to 

my go przekonamy i nic wam się nie stanie…”. Papież Jan Paweł II okre-

ślił Całun niemym świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Natomiast 

niektórzy teolodzy biblijni nazywają go też piątą Ewangelią. Tak więc 

nie ma opisu faktu samego zmartwychwstania z przyczyn wymienio-

nych wyżej, ale są ważne znaki wskazujące na zmartwychwstanie. 

ewangelia mówi o  odsuniętym z  grobu ciężkim kamieniu i  o  dacie 

i porze dnia wyjścia jezusa zmartwychwstałego z grobu „a późno po 

– pewność naszego odkupienia
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O zmartwychwstaniu  
Pana Jezusa i zwyczajach 
wielkanocnych, z księdzem 
Franciszkiem Resiakiem 
rozmawia Aleksandra Wysocka- 
-Siembiga

„święconym”. Po surowym poście – jesz-
cze nie tak dawno traktowano go bardzo 
poważnie, bez żadnych dyspens – należa-
ło przygotować obfite wielkanocne śniada-
nie. W koszach przynoszono do poświęce-
nia chleby, wędliny, mięsa, babki wielka-
nocne, kołacze, słodycze, jajka i inne po-
trawy. Dzisiaj, ze względu na inną sytu-
ację gospodarczą, święcone przynosi się 
w małych koszyczkach. Jajko – symbol ży-
cia, ozdabiano rozmaitymi wzorami. Dłuż-
szy czas były także ozdobą rodzinnego sto-
łu. Przed śniadaniem składano sobie ży-
czenia, dzieląc się z domownikami jajkiem 
– na podobieństwo dzielenia się opłatkiem 
w Wigilię Bożego Narodzenia. Współcze-
śnie tradycja ta w wielu polskich domach 
jest nadal podtrzymywana. W dawnej Pol-
sce – od XIX wieku wstecz – kiedy pano-
wały inne ustroje społeczno-ekonomiczne 
i nie było tylu kościołów co współcześnie 
– duchowny odwiedzał wioski przynależne 
do parafii, w których – w miejscach cen-
tralnych – święcił przynoszone pokarmy. 
Warto zaznaczyć, że każdorazowo świę-
cono wodę, tuż przed poświęceniem po-
karmów, którą wierni zabierali do swoich 

domów, by wykropić domostwa, hodowa-
ną zwierzynę, pola i łąki. Liturgię wielko-
sobotnią przed Soborem Watykańskim II, 
sprawowano w godzinach rannych. 

Jest jeszcze zajączek wielkanocny, skąd 

ten zwyczaj się wziął?

ks. F. R. – Ciekawym symbolem wielka-
nocnym jest zając, przynoszący dzie-
ciom prezenty. Zwyczaj ten przywędro-
wał do Polski z krajów niemieckich. Ma 
on jednak swoje źródło biblijne, dokładnie 
w Psalmie 103. Ojcowie Kościoła, a wśród 
nich św. Augustyn, widzą w nim symbol 
grzeszników, ale już nawróconych, któ-
rzy sens swojego życia odkryli w Chrystu-
sie Zbawcy. Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego ozdobione są także rozmaitymi 
zwyczajami ludowymi. Do takich należą 
m.in. śmigus-dyngus, parada z gaikiem 
i rękawka. Śmigus, czyli polewanie kogoś 
wodą, wywodzi się z czasów starożytnych. 

Praktykowali go Egipcjanie i ludy azja-
tyckie. Śmigus był symbolem religijnego 
oczyszczenia. 

Współcześnie przybrał w niektórych śro-

dowiskach nieco… brutalny charakter. 

ks. F. R. – A szkoda. Ze śmigusem związa-
ny jest dyngus, czyli „zapłata” za oczysz-
czenie (polanie wodą). Zapłatą taką może 
być ofiarowana żywność, a nawet jakieś 
grosze. Kiedyś panny oczekiwały w do-
mach na śmigus wierząc, że polanie wodą 
sprowadzi im dobrego męża. We wtorek 
wielkanocny obnoszono gaik. Często był to 
piękny wianek noszony przez dziewczyny, 
które odwiedzanym gospodarzom życzy-
ły dobrych urodzajów. W Krakowie i oko-
licach praktykowano tzw. rękawki, czyli 
wzgórze usypane ludzkimi rękami. Z nich 
zrzucano ubogim różne wiktuały. Zwyczaj 
ten, urągający godności ludzkiej, mocno 
zwalczał Kościół. W jego miejsce wprowa-
dzono rozdawnictwo darów na kościelnych 
i miejskich placach. Zwyczaj tej zupełnie 
zaginął. Zapewne jego echem jest zbiór-
ka żywności dla potrzebujących w skle-
pach wielkopowierzchniowych. Zachę-
cam do lektury małej książeczki Zofii Kos-
sak-Szczuckiej pod tytułem „Rok Polski”. 
Zapewne można ją wypożyczyć w biblio-
tekach, a tymczasem wszystkich czytelni-
kom życzę zdrowego świętowania Tajem-
nicy Wielkanocnej!.

Dziękuję za rozmowę.

szabacie, gdy świtało na pierwszy dzień tygodnia…”(mt 28,1 i n.). piotr 

i inni apostołowie, łącznie z kobietami, przybyli do grobu – aby zgod-

nie z żydowską tradycją grzebania zmarłych – namaścić ciało jezu-

sa. zastali jednak pusty grób. wszyscy zdziwieni byli ładem panują-

cym na miejscu – płótna i  chusta oddzielnie zwinięte. komentato-

rzy biblijni ten „grobowy ład” tłumaczą prawami panującymi w re-

aliach nadprzyrodzonych. płótna informują, że jezusowi nie jest już 

potrzebne ziemskie ubranie, bo jego ciało zmartwychwstałe weszło 

w rzeczywistość innego świata. ubranie było jednak potrzebne łaza-

rzowi, którego jezus wskrzesił, by osłonić nagość i okryć ciało przed 

panującymi warunkami atmosferycznymi. podobnie sprawa wyglą-

dała przy wskrzeszeniu córki jaira czy młodzieńca z naim. 

każda wielkanoc jest świętem świąt. wszystkie pozostałe mają swój 

rodowód wielkanocny. Ludzie wierzący każdego dnia, przez całe swo-

je ziemskie życie, czerpią siły i nadzieję z tajemnicy zmartwychwsta-

nia jezusa. tajemnicą obecności chrystusa bezustannie raduje się 

cały święty kościół powszechny, ponieważ zmartwychwstały chry-

stus jest fundamentem naszej chrześcijańskiej wiary. święty paweł 

apostoł w  Liście do chrześcijan koryntu (1kor 15) z  naciskiem pod-

kreśla „…chrystus umarł…został pogrzebany i zmartwychwstał dnia 

trzeciego… ukazał się kefasowi (tj. piotrowi), a potem dwunastu, zja-

wił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie… potem jakubo-

wi, potem wszystkim apostołom. w końcu… także i mnie”. apostoł 

w tym Liście odnosi się także do kwestionujących zmartwychwsta-

nie, mówiąc „jeśli chrystus nie zmartwychwstał, to daremna jest wia-

ra nasza…” Kwestionujących zmartwychwstanie Jezusa, jak wykazu-

ją badania opinii publicznej, nie brakuje także wśród chrześcijan każ-

dego pokolenia, także i naszego. Pan Jezus ukazując się w Wieczer-

niku apostołom osobno zwrócił się do Tomasza słowami „nie bądź 

niedowiarkiem, lecz wierzącym” (J 20, 24–29). podobnie, w tym sa-

mym duchu, zwraca się do wszystkich ponadczasowych niedowiar-

ków kościół święty: „czyż Bogu nie wolno ingerować w prawa, któ-

re sam stworzył?”.

Ks. Franciszek Resiak

fot.: jan czypionka
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Polska Grupa Górnicza weszła w skład polskiego konsor-
cjum innowacyjnego projektu EPOS-PL – System Ob-
serwacji Płyty Europejskiej, będącego częścią najwięk-
szego europejskiego projektu badawczego związanego 

z naukami o Ziemi EPOS, który ma być realizowany do 2040 r.
Projekt ten, finansowany w większości z Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego In-
teligentny Rozwój, obejmuje sieci sejsmologiczne i geodezyjne oraz 
obserwacje satelitarne i grawimetryczne.

Liderem projektu EPOS-PL jest Instytut Geofizyki Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie, a w skład konsorcjum, oprócz PGG we-
szły wiodące ośrodki wyspecjalizowane w naukach o Ziemi, m.in.: 
Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii w War-
szawie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wspomaga-
ne technicznie i informatycznie przez Wojskową Akademię Tech-
niczną oraz Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH 
w Krakowie. 

Polska Grupa Górnicza we współpracy z naukowcami wielu spe-
cjalności z różnych ośrodków naukowych, zorganizuje infrastruk-
turę badawczą zintegrowaną z  międzynarodowymi bazami da-
nych, serwisami i  usługami dostępnymi w  ramach europejskie-
go programu EPOS. Celem jest stworzenie spójnego systemu gro-
madzącego dane z  rozproszonych sieci pomiarowych, częściowo 
zlokalizowanych wewnątrz skorupy ziemskiej (np. w wyrobiskach 
górniczych), które następnie będą opracowywane, standaryzowa-
ne i integrowane w postaci baz danych dostępnych przez Internet, 
wzbogaconych o wizualizacje i aplikacje dające możliwość prowa-
dzenia rozmaitych analiz. 

Dzięki zaangażowaniu wielu ośrodków naukowych w  ramach 
projektu, możliwe będzie obserwowanie sejsmiczności indukowa-
nej eksploatacją węgla kamiennego jednocześnie wieloma metoda-
mi obserwacyjno-pomiarowymi. 

projekt epoS-pl
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PGG została partnerem projektu epos-pl 
system obserwacji płyty europejskiej

w odnowionych zabytkowych budynkach 
mieścić się będzie m.in. aparatura pomiarowa 

do badań w ramach projektu ePos.
na zdjęciu szyb „Głowacki”.  

fot.: Grzegorz mutke

Wyrobiska 
pod kontrolą

a G n i e s z k a  a m B r o ż  
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A.AMbroż: Jakie jest zadanie PGG w pro-

jekcie EPOS?

A. bArAński: – Naszym zadaniem jest 
stworzenie, przy wykorzystaniu istnieją-
cej w kopalniach infrastruktury pomia-
rowej, trzech rejonów badawczych. W ob-
szarze poligonu 1 – dwa rejony badaw-
cze, tj. KWK „Ruda” ruch „Bielszowi-
ce” i KWK „Piast-Ziemowit” ruch „Zie-
mowit”. Poligon 1 regionalny – to północ-
no-wschodni obszar GZW o wymiarach 
ok. 40×25 km obejmujący tereny, w ob-
rębie których prowadzona jest aktualnie 
eksploatacja podziemna, oraz tereny, na 
których eksploatacja została już zakoń-
czona (obszary górnicze zlikwidowanych 
kopalń). Obszar poligonu 2 (lokalnego) 
to rejon obserwacji i pomiarów zlokali-
zowany w KWK ROW ruch „Rydułtowy”. 
Wszystkie wytypowane do projektu rejo-
ny eksploatacyjne kopalń PGG charakte-
ryzują się wysoką aktywnością sejsmicz-
ną towarzyszącą eksploatacji.

Jak przeprowadzone zostaną pomiary?   

A. b. – Na terenach GZW zostanie prze-
prowadzony różnego rodzaju monitoring 
ciągły i pomiary doraźne w skali regional-
nej i lokalnej, mające na celu praktycz-
ne zintegrowanie obserwacji dokumen-
tujących związki pomiędzy geodynamiką 
GZW, eksploatacją górniczą i sejsmiczno-
ścią. Obserwacje będą wykonywane tech-
nikami pomiarów ciągłych oraz cyklicz-
nych w okresie 5 lat z wykorzystaniem ist-
niejącej oraz zmodernizowanej, uzupeł-
nionej i wytworzonej przez konsorcjantów 
projektu infrastruktury badawczej. Na po-
ligonach będą wykonywane badania geo-
fizyczne, geodezyjne i geologiczne mają-
ce na celu uszczegółowienie rozpoznania 
własności strukturalnych ośrodka geolo-
gicznego i jego zmian przed i po zdarze-
niach sejsmicznych (wstrząsach).

Co z tego dla nas wyniknie? 

A. b. – To w dużym stopniu zależy od nas!
Eksploatacja w kopalniach PGG 

prowadzona jest w coraz trudniejszych 
warunkach geologiczno-górniczych. 
Udział wydobycia z rejonów gdzie zagroże-
nia naturalne, w tym zagrożenie tąpania-
mi i sejsmiczne, mają decydujący wpływ 
na możliwości eksploatacyjne, będzie co-
raz większy. 

Dla utrzymania pozycji Polskiej Gru-
py Górniczej w sektorze niezbędne będzie 
kontynuowanie działań w zakresie:
• zwiększenia efektywności produkcji, 
• podnoszenia standardów bezpieczeń-

stwa i higieny pracy,
• spełniania norm środowiskowych,
• uzyskania społecznej akceptacji dla 

prowadzonej działalności górniczej.
W każdym z wymienionych kierun-

ków utrzymanie aktualnego stanu wydo-
bycia, a tym bardziej jego wzrost, wyma-
ga ograniczenia wpływu zagrożenia tąpa-
niami i sejsmicznego, co wiąże się z ko-
niecznością rozwoju metod prognostycz-
nych i profilaktycznych. Warunkami tego 
rozwoju są:
• świadomość kadry kierowniczej,
• zaangażowanie i odpowiedzialność ko-

palnianych służb ds. tąpań,
• dostępność metod oceny stanu zagro-

żenia,
• odpowiednia aparatura do obserwacji 

i pomiarów,
• stała aktywna współpraca z nauką.

Udział w projekcie EPOS jest niewątpli-
wie działaniem dla realizacji wymienio-
nych warunków.

Analizy wyników uzyskanych znacz-
nie rozszerzonym w stosunku do standar-
dowych obserwacji zakresem metod po-
miarowych, powinny przyczynić się m.in. 
do rozwoju profilaktyki tąpaniowej dla 
podnoszenia bezpieczeństwa pracy za-
łóg górniczych, a pośrednio także dla bez-
pieczeństwa mieszkańców terenów gór-
niczych narażonych na oddziaływanie 
wstrząsów. Opracowane w ramach projek-
tu nowe metody oceny będą sukcesywnie 
wprowadzane do praktyki ruchowej w po-
zostałych kopalniach spółki.

Z Adamem Barańskim 
głównym specjalistą  

z Zespołu Zagrożeń Naturalnych 
Biura Produkcji PGG 

(Biuro Projektu EPOS)  
rozmawia Agnieszka Ambroż 
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zakład Remontowo-Produkcyjny 
pełni podstawową rolę w gospo-
darce remontowej Polskiej Gru-
py Górniczej. ZR-P może bez-

przetargowo, w  pełni zabezpieczać dyna-
micznie zmieniające się potrzeby kopalń 
w zakresie obudów zmechanizowanych. 

Zakład Remontowo-Produkcyjny realizu-
je zadania w trzech działach: WRP1 w Bie-
runiu, WRP2 w Woli i WRP3 w Lędzinach. 
Zakład to nie tylko zaawansowane techno-
logiczne maszyny, ale przede wszystkim 
wysoko wyspecjalizowana załoga. Obec-
nie ZR-P zatrudnia 334 pracowników spe-
cjalizujących się w  spawalnictwie i  obrób-
ce skrawaniem. Pracuje tu 115 spawaczy, 
w tym 80 z uprawnieniami do spawania spo-
in czołowych (znane dawniej jako ponad-
podstawowe bądź dozorowe), operatorów 

specjalistycznych urządzeń spawalniczych 
tj. robot do ukosowania, wypalarki termicz-
ne sterowane numerycznie, napawarki. 

W zakresie obróbki skrawaniem zakład, 
oprócz personelu obsługującego uniwersal-
ne maszyny, zatrudnia operatorów tokarek 
i frezarek sterownych numerycznie. 

Każdy pracownik zna doskonale specy-
fikę pracy urządzeń remontowanych i mo-
dernizowanych przez zakład. To przekła-
da się bezpośrednio na bezpieczeństwo ko-
legi z kopalni, który obsługuje wyremonto-
wane i zmodernizowane przez zakład urzą-
dzenie. Wysoka jakość świadczonych usług 
jest wynikiem sprawnego zarządzania za-
łogą szczególnie przez dozór średni. Nowa-
torskie zarządzanie cechuje przede wszyst-
kim kierowników działów.

kierownicy 
działów

stanisław klenczar – kierownik działu 

wrp1, specjalizującego się w produkcji 

i remoncie hydrauliki siłowej oraz produk-

cji szyn do kolejek podwieszonych, z gór-

nictwem związany od 41 lat, do 1997 r. 

pracownik kwk „piast”. 

Grzegorz zima – kierownik działu wrp2, 

specjalizującego się w remoncie obudów 

zmechanizowanych oraz produkcji prze-

wodów wraz z kompletacją w układy ste-

rowania, z górnictwem związany od 9 

lat. karierę rozpoczynał jako konstruk-

tor urządzeń ciężkich kontynuując pra-

ce projektowo-konstrukcyjne w zakładzie. 

od 2011 r. pełni funkcję kierownika dzia-

łu wrp2.

artur Bryjok – kierownik działu wrp3, 

specjalizującego się w obróbce skrawa-

niem (produkcja sworzni, elementów  

do siłowników hydraulicznych), z górnic-

twem związany od 32 lat, do 1997 r.  

pracownik kwk „ziemowit”.  

stanisław klenczar Grzegorz zima artur Bryjok

o P r .  j c ,  F o T. :  j a n  c z y P i o n k a  



PGG Magazyn kwiecień 2017

oni dobrze pracują

15

o
n

i 
d

o
B

r
z

e
 p

r
a

c
u

ją

wsparcie produkcyjne zapewniają wykwalifikowani i doświadczeni 

pracownicy przodowi brygad, którzy nadzorują wykonywane prace 

produkcyjno-modernizacyjno-remontowe. 

ta grupa to: józef krzak, andrzej dymek, kazimierz krupa, 

krzysztof Gosztyła, adam niemiec i eugeniusz szromek.

józef krzak
Brygadzista działu wrp1 odpowiedzialny  
za produkcję i remonty hydrauliki siłowej

andrzej dymek
Brygadzista spawaczlniczy działu wrp1 
odpowiedzialny za produkcję szyn  
do tras kolejek podwieszonych

adam niemiec
Brygadzista spawalniczy działu wrp3

krzysztof Gosztyła
Brygadzista działu wrp2 odpowiedzialny 
za kompletację hydrauliki sterowniczej

kazimierz krupa
Brygadzista spawalniczy działu wrp2  
i instruktor spawania w zakładowym  
ośrodku szkolenia spawaczy

eugeniusz szromek 
Brygadzista działu wrp3 
w zakresie obróbki skrawaniem
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proboszcz parafii pw. św. józefa w gliwicach Ligocie ks. krystian gałąska 
17 marca w kopalni „sośnica” dokonał poświęcenia ołtarza wraz z figurą 
św. Barbary na poziomie 950. 
w uroczystości uczestniczyli m.in. dyrektor kopalni dariusz rębielak, 
p.o. dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych Beata maraszkiewicz, 
naczelny inżynier tomasz duda, strona społeczna oraz załoga kwk 
„sośnica”. akt ten rozpoczął obchody stulecia kopalni „sośnica”, 

gdzie pierwszą tonę węgla wydobyto 17 października 1917 r.
figura patronki górników do tej pory wystawiona była na ołtarzu 
cechowni pola „Bojków”, gdzie trafiła na początku lat 80-tych w okresie 
wydarzeń sierpniowych. w związku z restrukturyzacją cechownia pola 
„Bojków” przestała pełnić swoją funkcję, zaś dla figury św. Barbary 
musiano znaleźć godne miejsce. postanowiono, że najlepszym będzie 
specjalnie przygotowane wyrobisko na poziomie 950, na podszybiu 

Stulecie „Sośnicy” 1917–2017

kwiecień 2017 PGG Magazyn
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szybika iii. nowy ołtarz dla św. Barbary wybudowali pracownicy kwk 
„sośnica” roman grajdek z działu elektrycznego oraz denis dąbrowski 
z działu wentylacyjnego. każdy górnik zjeżdżający szybem iV na poziom 
750, a następnie szybikiem iii na poziom 950 kierując się do pociągu 
będzie przechodził obok tego wyjątkowego miejsca.

figura św. barbary poświęcona 950 m pod ziemią
a G n i e s z k a  a m B r o ż  

Pamiątkowe zdjęcie wykonane 
podczas uroczystości 
poświęcenia ołtarza. 

fot.: jan czypionka
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denis dąbrowski – od 5 lat pracownik  
kopalni w oddziale wentylacji (po lewej).

roman Grajdek – od 30 lat pracuje na kopalni 
jako elektryk, z tego ostatnie 10 lat  

na dole w dziale elektrycznym.  
fot.: jan czypionka
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A.AMbRoż: Ile czasu zajęło Panom wyko-

nanie ołtarza? Co sprawiło największą 

trudność podczas budowy? 

D. DąbRoWski, R. GRAjDek: – Trudno to 
jednoznacznie określić. Realizacja była 
uzależniona od dostępności materiałów, 
przygotowania i wykonania poszczegól-
nych elementów ołtarza na powierzch-
ni i na dole, dopracowania otoczenia ołta-
rza i naszych możliwości czasowych. Gros 
podstawowych prac udało się zrealizo-
wać w listopadzie ubiegłego roku, a w tym 
roku przed uroczystością 17 marca zajmo-
waliśmy się już tylko dopieszczaniem ar-
tystycznym ołtarza. Najtrudniejszą pra-
cą było obłożenie ściany bryłami węgla 
za figurą św. Barbary. Dla ich sprawnego 
i szybkiego montażu zastosowaliśmy wy-
pracowaną przez siebie technikę, a uzy-
skany efekt świadczy o jej skuteczności.

Czyli mają Panowie doświadczenie w tej 

dziedzinie…

D.D. – Do prac nad ołtarzem wniosłem 
oprócz zaangażowania artystycznego swo-
ją wiedzę i umiejętności budowlane wynie-
sione z rodzinnych tradycji i zatrudnienia 
w tej profesji przed pracą na kopalni.
R.G.: – Jako starszy w tym zespole w pra-
cach nad ołtarzem wykorzystałem swo-
je wieloletnie pozagórnicze doświadczenia 
w różnych artystycznych dziedzinach, od 
uprawiania metaloplastyki, rzeźbiarstwa 
po nabyte umiejętności stolarskie, renowa-
cji mebli i malowania.

denis dąbrowski i Roman Grajdek 

w rozmowie z Agnieszką Ambroż 

opowiadają o tym, jak powstawał 

ołtarz św. Barbary – 950 metrów 

pod ziemią w kopalni „sośnica”

ścianę z napisem i górniczymi kilofkami 
i połączenie wszystkiego w całość, to już 
nasza inwencja.

Nie ukrywamy, że mając na względzie 
znaczenie tego miejsca i ołtarza dla braci 
górniczej, zlecenie i realizacja tego zadania 
były dla nas wielkim wyzwaniem. Chcieli-
byśmy podziękować kierownictwu naszej 
kopalni za obdarzenie nas zaufaniem co 
do naszych umiejętności i możliwości zre-
alizowania tego zadania z uwzględnieniem 
naszych artystycznych wizji.

Dziękuję za rozmowę.

Kto wykonał projekt ołtarza?

D.D., R.G: – Po ustaleniu przez kierownic-
two kopalni miejsca lokalizacji ołtarza,  
nastąpił etap uzgodnień projektu adapta-
cji otoczenia, jak i stworzenia wizji pro-
jektu jego wykonania. Oparliśmy się na 
wstępnym projekcie pana Arkadiusza Pra-
szelika, wykonawcy grafiki na wozie, bę-
dącym postumentem figury św. Barbary, 
jak również wykonawcy renowacji figury 
św. Barbary. Stworzenie kompozycji, wy-
konanie i połączenie poszczególnych ele-
mentów przed  figurą św. Barbary, tj. mu-
rek, ozdobny płotek, stojaki na wieńce oraz 

Stulecie „Sośnicy”

Wyjątkowe 
wyzwanie
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 konkurS „pracuję bezpiecznie”

PRAcuję bezPiecznie

konkurs „pracuję bezpiecznie” w ramach pgg realizowany jest po raz dru-

gi, wcześniejszych 12 edycji przeprowadzanych było w kompanii węglo-

wej. rywalizacja konkursowa służy propagowaniu przepisów bhp oraz za-

gadnień związanych z bezpieczeństwem pracy. ubie-

głorocznym zwycięzcą konkursu był rafał zuch z ru-

chu „jankowice” kwk row. na miejscu drugim i trze-

cim uplasowali się odpowiednio tomasz duży z zakła-

du remontowo-produkcyjnego i krzysztof jankowski 

z kwk „sośnica”. 

KTo MoŻE WZIĄĆ UdZIAł W KoNKUrSIE? Uczestnika-
mi konkursu mogą być wyłącznie pracownicy Polskiej 
Grupy Górniczej zatrudnieni na stanowiskach robotni-
czych oraz osoby dozoru ruchu z wyjątkiem osób wyż-
szego dozoru ruchu, pracowników służb bhp i laure-
atów I miejsc z poprzednich edycji konkursu „Pracu-
ję bezpiecznie”.
jAK To WYGLĄdA W PrAKTYCE? Zgłoszenie konkurso-
we odbywa się za pomocą Portalu Pracownika. Pierw-
szym etapem są eliminacje zakładowe, które odbywa-
ją się na specjalnie przygotowanej aplikacji interneto-
wej. Polegają na comiesięcznych rozgrywkach w okre-
sie od  kwietnia do września 2017 roku, podczas któ-
rych zawodnicy rozwiązują tzw. testy przygotowujące, 
umożliwiające wielokrotne podejścia oraz test konkur-
sowy rozwiązywany jeden raz w miesiącu. W ramach 
tych eliminacji, po sześciu miesiącach zostaną wyło-
nieni półfi naliści, którzy spotkają się na eliminacjach 
do ścisłego fi nału, które odbędą się 7 listopada 2017 
roku, a ich organizatorem będzie KWK „Ruda”. Do fi -
nału konkursu „Pracuję bezpiecznie 2017” zakwalifi -
kuje się 10 osób z najwyższą ilością punktów, przy czym 
z każdej kopalni/ruchu i zakładu może wejść do fi nału 
tylko jedna osoba. Finał odbędzie się w Domu Kultury 
w Niedobczycach 16 listopada 2017 r., a jego organiza-
torem będzie kopalnia ROW, która może poszczycić się 
ubiegłorocznym zwycięzcą.

Co MoGĘ ZYSKAĆ? Uczestnik zyskuje prestiż, wiedzę, 
znajomość przepisów i oczywiście nagrody. Nagrodą 
główną w konkursie jest 8 tys. zł., za zajęcie drugiego 
miejsca – 6 tys. zł, zaś za miejsce trzecie – 5 tys. zł. Dla 
uczestników fi nału konkursu, którzy zajmą miejsca od 
czwartego do dziesiątego przewidziano nagrody po 1 tys. 
zł. Oprócz nagród pieniężnych – jak pokazują losy lau-
reatów – zwycięzcy mają szansę na awans zawodowy, 
uznanie kolegów i przełożonych. Wiedza zdobyta pod-
czas eliminacji z pewnością zaprocentuje w przyszłości. 

Konkurs to doskonała forma weryfi kowania i zgłę-
biania swojej wiedzy w  szerokorozumianej dziedzinie 
bhp oraz sprawdzenia siebie samego w tym kontek-
ście w połączeniu z elementami pozytywnej rywaliza-
cji. Udział w konkursie ma również pozytywny wpływ 
na nasze codzienne funkcjonowanie w środowisku pra-
cy. Pozwala on w świadomy sposób podejmować niejed-
nokrotnie trudne decyzje i sprzyja budowaniu kultury 
bezpieczeństwa i transferowi wiedzy do codzienności 
zawodowej uczestników i ich współpracowników.

Pozytywna rywalizacja
ruSzyła kolejna edycja konkurSu wiedzy o bhp „pRacujĘ bezpiecznie”. 

rywalizacja konkurSowa na Szczeblu oddziałów pgg 

rozpoczęła Się 1 kwietnia, im Szybciej 

dołączymy do zmagań tym więkSza 

SzanSa na przejście do półfinału. 

naGrOdą Główną 
w kOnkurSie JeSt 

8 tys. zł
za zaJęcie druGieGO 
MieJSca – 6 tys. zł, 
zaŚ za MieJSce 
trzecie – 5 tys. zł

a G n i e s z k a  a m B r o ż  
19

rywalizacja konkurSowa na Szczeblu oddziałów pgg 

od LEWEJ : dyrektor Biura BHP PGG Grzegorz ochman, 
laureat i miejsca rafał zuch, naczelny dyrektor GiG 
prof. stanisław Prusek. fot.: sławomir Kubat
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środki ochrony

W  branży górniczej wymaga-
nia stawiane przed środka-
mi ochrony dłoni są złożo-
ne, gdyż z jednej strony pra-

codawca określając wymagania dla rękawic 
wyznacza, by zapewniały one wysoki poziom 
bezpieczeństwa, a  z drugiej strony pracow-
nicy oczekują od nich wysokiego komfortu 
i  kultury pracy. Czy jest to możliwe do po-
godzenia? Tak, według pracowników dzia-
łu bhp kopalni „Piast-Ziemowit”, jest to moż-
liwe. Jerzy Kornaś, Dariusz Kołodziejczyk, 
Oliwier Kawala z  tej kopalni przedstawili 
wyniki badań, dotyczących stosowania rę-
kawic ochronnych podczas ostatniej Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

W 2016 roku w kopalni „Piast-Ziemowit” 
ruch „Ziemowit” przeprowadzono badania 
w  zakresie możliwości wyposażenia pra-
cowników w środki ochrony dłoni w zależ-
ności od stanowiska pracy. Przed przekaza-
niem rękawic do testów scharakteryzowano 

poszczególne grupy zawodowe, zidentyfiko-
wano zagrożenia na stanowiskach pracy 
oraz sprecyzowano wymagania stawiane 
rękawicom zgodnie z  obowiązującymi ak-
tami prawnymi. 

Wśród producentów jak również dystry-
butorów rękawic ochronnych dostępna jest 
bardzo szeroka oferta rękawic ochronnych, 
których wyściółkę wewnętrzną wykonano 
z  różnych materiałów i  włókien np. z  ba-
wełny, poliestru, nylonu czy kevlaru, nato-
miast zewnętrzną stronę rękawicy powle-
czono np. nitrylem, pianką nitrylowa bądź 
to lateksem. Dotychczas wszyscy pracow-
nicy kopalń otrzymywali tradycyjne ręka-
wice skórzano-tkaninowe, tzw. w żargonie 
górniczym – makówy, oraz jeden rodzaj rę-
kawic powlekanych, nie rozróżniając na ja-
kim stanowisku zatrudniony jest pracow-
nik. W  wyniku analizy stanu obecnego 
podjęto decyzję, że do testów wybrane zo-
staną rękawice powlekane.

Pracownicy bardzo wysoko ocenili testo-
wane rękawice, co potwierdza postawioną 
tezę, że możliwe jest pogodzenie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i komfortu pracy. 

Rękawice ochronne dostarczane pracow-
nikom muszą spełniać szereg rygorystycz-
nych przepisów i  norm. Podstawą prawi-
dłowego doboru rękawic powinny być ich 
właściwości ochronne. Informacje na te-
mat materiałów, z  których wykonane są 
rękawice, mogą być istotne z  punktu wi-
dzenia np. właściwości użytkowych, jed-
nak nie powinny być podstawowym kryte-
rium doboru rękawic do zagrożeń. Dobór 
ochron osobistych w  tym również ochron 
dłoni powinien odbywać się na podstawie 
profesjonalnych audytów i  rzetelnych te-
stów z udziałem zainteresowanych pracow-
ników. Przeprowadzone rozmowy z  pra-
cownikami testującymi rękawice ochronne 
potwierdzają, że właściwą procedurą wdra-
żania nowych rękawic jest ich wcześniejsze 

nie tylko 
„makówy”
w kopalni „piast-ziemowit” zatrudnionych jeSt prawie 7,5 tySiąca pracowników, 
których należy wypoSażyć w odpowiednie środki ochrony dłoni. 

W PieRWszej FAzie bADAń PRzekAzAno  

Do testóW 8 RóżnycH tyPóW RękAWic 

PoWlekAnycH, DlA któRycH WybRAno  

nAstęPujące stAnoWiskA:

•	 osoby dozoru ruchu oddz. mechanicznych  

– przekazano 2 typy rękawic,

•	 górnik w oddziale wydobywczym 

– przekazano 2 typy rękawic,

•	 elektromonter utrzymania ruchu w ścianach  

wydobywczych – przekazano 1 typ rękawic,

•	 ślusarz utrzymania ruchu w ścianach  

wydobywczych – przekazano 1 typ rękawic,

•	 ratownicy – przekazano 1 typ rękawic,

•	 pracownicy oddziału lampowni  

– przekazano 1 typ rękawic.20
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środki ochrony

WyMAGAniA, DobóR, 
stosoWAnie

  Środki ochrony dłoni, 
wg. obowiązującego 

prawodawstwa 

europejskiego oraz 

polskiego muszą 

spełniać szereg 

wymogów. zgodnie 

z rozporządzeniem 

ministra pracy 

i polityki socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy rękawice ochronne należą do grupy 

środków ochrony indywidualnej – ochrony 

kończyn górnych, a stosowanie ich jest 

wymagane podczas prac stwarzających 

ryzyko urazów rąk, w tym m.in.:

a. prace z użyciem przedmiotów 

lub materiałów ostrych, tnących, 

kłujących, parzących lub szczególnie 

chropowatych albo inne narażające na 

uszkodzenia rąk, z wyłączeniem prac 

przy obsłudze maszyn, przy których 

istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia 

rękawicy;

b. spawanie lub cięcie metali za pomocą 

łuku elektrycznego (…);

c. prace, przy których przedramiona są 

narażone na poranienie lub rozpryski-

wanie materiałów żarzących się.

środki ochrony indywidualnej powinny 

być stosowane w sytuacjach, kiedy 

nie można uniknąć zagrożeń lub nie 

można ich wystarczająco ograniczyć za 

pomocą środków ochrony zbiorowej lub 

odpowiedniej organizacji pracy.

dostarczane pracownikom do stosowania 

środki ochrony indywidualnej powinny:

a. być odpowiednie do istniejącego 

zagrożenia i nie powodować same 

z siebie zwiększonego zagrożenia;

b. uwzględniać warunki istniejące 

w danym miejscu pracy;

c. uwzględniać wymagania ergonomii 

oraz stan zdrowia pracownika;

d. być odpowiednio dopasowane 

do użytkownika. 

przekazanie pracownikom do testowania. 
Zainteresowanie pracowników przeprowa-
dzaniem testów rękawic jest bardzo duże. 

– Analiza zaistniałych wypadków przy 
pracy jak również zdarzeń potencjalnie wy-
padkowych w  kopalni „Piast-Ziemowit”, 
pokazuje, że dochodziło do zdarzeń, które 
związane były z  wyślizgnięciem się z  rąk 
i upadkiem trzymanych przedmiotów pod-
czas transportu ręcznego. Skuteczne uchwy-
cenie przedmiotów ma bardzo duże znacze-
nie, szczególnie w  wilgotnym środowisku 
pracy jakie spotkać można w kopalni „Piast-
-Ziemowit” – mówi Jerzy Kornaś, główny in-
żynier bhp w kopalni „Piast-Ziemowit”. 

Przeprowadzone testy potwierdziły, 
jak bardzo ważny jest dobór chropowa-
tości i  materiału z  jakiego wykonana jest 
chwytna część rękawicy. Przeprowadzone 

badania pokazują, że rękawica, która 
sprawdziła się w  jednej kopalni np. gdzie 
spotkamy środowisko wilgotne, wcale nie 
musi sprawdzić się na podobnym stanowi-
sku pracy w  kopalni gdzie spotkamy śro-
dowisko pracy suche. Ważnym jest w  tym 
miejscu podkreślenie, że przy doborze rę-
kawic ochronnych zakłady górnicze po-
winny być traktowane tak, jak inne zakła-
dy pracy, by można było stosować 5–6 róż-
nych rodzajów rękawic ochronnych uza-
leżnionych od stanowiska pracy. Właści-
wie dobrane rękawice ochronne powleka-
ne do konkretnego stanowiska pracy w da-
nej kopalni, znacznie poprawią ergonomię 
pracy pracowników, a także zwiększą bez-
pieczeństwo pracy.

o P r .  j c  

skuteczne uchwycenie przedmiotów ma bardzo duże znaczenie, szczególnie 
w wilgotnym środowisku pracy jakie spotkać można w kopalni – mówi jerzy kornaś, 
główny inżynier bhp w kopalni „Piast-ziemowit”. fot.: jan czypionka
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Ściana 3b-S prowadzona jest na 
zawał, pod stropem pokładu. Ma 
wysokość do 3 m, długość 155 m, 
a jej wybieg to prawie 1,5 km. Do 

marca 2018 r. – kiedy planowo ma zakoń-
czyć się jej eksploatacja – kopalnie winna 
uzyskać z niej około miliona ton węgla bar-
dzo dobrej jakości. 

Pokład 510 w rejonie projektowanej ścia-
ny zalega na głębokości od około 960 m do 
około 1090 m. Jest zbudowany w  całości 

z węgla bez przerostów, jego miąższość wy-
nosi od 8,9 do 10,7 m.

Z uwagi na problemy, jakie mogą się po-
jawić przy eksploatacji – wstrząsy mocno 
odczuwalne w Katowicach oraz zagrożenie 
metanowe – kierownictwo kopalni przykła-
da ogromną wagę do profilaktyki i  zapew-
nienia bezpiecznej pracy. 

Wydobycie 
wraca do normy
przez niemal dwa tygodnie, 

po wStrząSie, który miał 
miejSce 22 lutego br.,  

wStrzymane było 
wydobycie ze Sztandarowej 

ściany kopalni „muRcki-
-staszic”. po wyrównaniu 

wypiętrzenia Spągu, 
wykonaniu prac 

zabezpieczających, od 
drugiego tygodnia marca 

wznowiono wydobycie. 

o P r .  w j  

kopalnia „murcki-staszic”. fot.: m. Kluka
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Korzystają z niego przede wszystkim uczniowie klas górniczych 
z pięciu szkół ponadgimnazjalnych, z którymi podpisano umowy, 
oraz studenci Politechniki Śląskiej. Ponadto od 2013 r. Podziemny 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego uzyskał od Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Jaworznie status ośrodka egzaminacyjnego, w któ-
rym mogą być (i są) przeprowadzane etapy praktycznego egzami-
nu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z zawodzie – górnik 
eksploatacji podziemnej. Dotychczas w odbywających się tu egza-
minach wzięło udział blisko 400 uczniów ze szkół patronackich. 

Inną formą aktywności są konkursy dla uczniów szkół górni-
czych z województwa śląskiego i małopolskiego. Ich współorgani-
zatorami są: kopalnia „Wujek”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 z Mysłowic, Wyższy Urząd Górniczy oraz Państwowa Inspek-
cja Pracy. Przeprowadzono pięć edycji finału Wojewódzkiego Kon-
kursu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy „Bezpieczny skok z bhp do 
górnictwa”. Odbyło się też osiem edycji konkursu wiedzy i prak-
tycznych umiejętności w zawodach górniczych, w których patro-
nat honorowy sprawował prezes KHW SA. 

– Działanie ośrodka ma trojakie znaczenie. Po pierwsze dla lu-
dzi, którzy zaczynają swój kontakt z  kopalnią. Po drugie dzięki 
niemu nieco zmniejsza się zamieszanie, jakie zawsze powstaje przy 
wprowadzaniu w realia pracy nowych ludzi, którzy do tej pory jej 
nie wykonywali, a przynajmniej nie robili tego w  specyficznych 
warunkach kopalni głębinowej. I wreszcie, w jakimś sensie jest to 
też znaczenie prestiżowe, już nie dla samej kopalni, ale dla ca-
łej firmy. Mamy nadzieję na wykorzystanie tych możliwości także 
przez inne kopalnie spółki – podsumowuje P. Buffi.

wznowienie prac Szkolenie zawodowe

Wykorzystanie części wyrobisk i pomieszczeń na po-
ziomie 370 m, gdzie w roku 2007 zakończono pro-
wadzenie robót górniczych, w  charakterze ośrod-
ka szkolenia zawodowego, to był naprawdę świet-

ny pomysł – mówi Piotr Buffi, kierownik działu adaptacji zawo-
dowej w  kopalni „Wujek”. – Pozwala by nowi pracownicy mieli 
pierwszy kontakt z realiami kopalni, by uczyli sie ją „odczuwać” 
w warunkach bezpiecznych. Ośrodek znajduje się w polu niemeta-
nowym, nie zagrożonym tąpaniami oraz klasy A zagrożenia wy-
buchem pyłu węglowego. Brak jest też dostępu z niego do nieczyn-
nych wyrobisk. 

Istnienie ośrodka pozwoliło na zmianę w organizacji odbywania 
instruktaży stanowiskowych w ramach szkolenia wstępnego bhp. 
Przez pierwsze pięć dni prowadzone jest ono właśnie na poziomie 
370. Nowym pracownikom towarzyszą doświadczeni instruktorzy 
praktycznej nauki zawodu. Po zakończeniu tej części szkolenia, 
pracownik, który zaczyna nabierać odruchów w kontakcie z realia-
mi kopalni (od łaźni i lampowni, przez nadszybie, zjazd klatką pod 
ziemię, podszybie, podział pracy, dojście do stanowiska...), prze-
chodzi do przydzielonego mu oddziału. 

W polu szkoleniowym można prowadzić praktyczną naukę pod-
stawowych czynności, z  jakimi może zetknąć się każdy górnik. 
Jest to m.in. wiercenie otworów małośrednicowych, montaż i de-
montaż podwieszanej kolejki KSP oraz torowiska kolejki pod-
ziemnej, prace przy montażu i  demontażu podatnych obudów 
stalowych, budowa podciągów, wzmacnianie obudów i wyrobisk, 
budowa i obsługa przenośników, rurociągów... Miejsca jest dosyć, 
by równolegle prowadzić różne zajęcia – poziom 370 to bowiem 
3,8 km wyrobisk.

nauka na 
poziomie

podziemny ośRodek 
szkoleniowy w kopalni 
„wUjeK” kSztałci adeptów 
górnictwa

w o j c i e c H  j a r o s  

(  s. olbrych)

(  s. olbrych)
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śląSka fotografia praSowa

n
azwa „sośnica” pojawiła się w do-

kumentach kurii wrocławskiej 

w  pierwszych latach XiV wieku. 

swoje pochodzenie zawdzięcza rosnącym 

licznie wokół lasom sosnowym. podsta-

wowym zajęciem mieszkającej tu ludności, 

jeszcze wtedy wsi sośnica, było rolnictwo 

i  hodowla bydła. uprawiano tu głównie 

chmiel do produkcji piwa, stanowił on obok 

bydła, ryb i drewna ważny przedmiot han-

dlu. początkowo nie istniało zorganizowa-

ne życie na wsi, a trwająca na śląsku wojna 

husycka, wojna trzydziestoletnia oraz zwią-

zane z  nimi ciągłe rozboje znacznie zaha-

mowały jej rozwój. na przestrzeni lat, wraz 

ze wzrostem znaczenia śląska, zaczęła 

rozwijać się również sośnica. mieszkańcy 

podejmowali pracę w  hutach, kopalniach 

węgla kamiennego czy na kolei.  admini-

stracyjnie sośnica podobnie jak i sąsiednia 

gmina zabrze, włączona była do wielkiego 

bytomskiego powiatu ziemskiego. w 1873 r. 

oddzielono od niego obszar zabrzański. od 

tego momentu powstała samodzielna gmi-

na sośnica. Budowa kopalni węgla kamien-

nego w  sośnicy, rozpoczęta w  1915 r. i  za-

kończona w 1917 r. przyczyniła się znacznie 

do napływu ludności do gminy. 

w  grudniu 1926 r. sejm górnośląski po-

stanowił gminy sośnica i Ligota zabrzań-

ska przyłączyć do miasta gliwice z dniem  

1 stycznia 1927 r. tym samym sośnica o ob-

szarze 520 ha, licząca wtedy 6.493 miesz-

kańców, stała się piątą dzielnicą gliwic. 

w  kopalni „sośnica” w  1917 r. pierwsze 

tony węgla kamiennego wydobyto z  po-

ziomu 130 m, pracowało tam wówczas 99 

osób. 

„sośnica” kopalnia „sośnica” nazwę zaczerpnęła od 
gliwickiej dzielnicy o tej samej nazwie, na której 
znajduje się część jej obszaru górniczego. 
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a G n i e s z k a  a m B r o ż  
ź r ó d ł o :  „ h i s t o r i a  d z i e l n i c y  i  k o p a l n i  s o ś n i c a 
o p r a c o w a n a  z  o k a z j i  j u b i l e u s z u  8 0 - l e c i a  k o p a l n i 
1 9 1 7 – 1 9 9 6 ”  p o d  r e d .  a l f o n s a  s t a n i c z k a

zmiany kadrowe

nazwy kopalń

zarząd polskiej grupy górniczej do-

konał zmiany na stanowisku dy-

rektora kopalni zespolonej „pia-

st-ziemowit” w Bieruniu. z dniem 17 mar-

ca br., funkcję tę objął rajmund horst, 

dotychczasowy dyrektor zakładu górni-

czych robót inwestycyjnych w  Bieruniu. 

rajmund horst jest absolwentem poli-

techniki śląskiej, wydziału techniki eks-

ploatacji złóż, organizacji i  ekonomiki 

górnictwa. karierę zawodową zaczynał 

w kopalni „piast”, gdzie przeszedł wszyst-

kie szczeble górniczej kariery, od górni-

ka do stanowiska kierownika działu gór-

niczego. następnie pracował w  kopalni 

„ziemowit” na stanowisku dyrektora do 

spraw produkcji oraz na stanowisku dy-

rektora zakładu górniczych robót inwe-

stycyjnych. ukończył także studia pody-

plomowe w  zakresie zarządzania, opar-

te o strukturę programu mBa oraz szkołę 

menedżerów górniczych.

nowy dyrektor 
kopalni „Piast-ziemowit”
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R
ozstrzygnięto XIV już edycję pre-
stiżowego konkursu Śląska Fo-
tografia Prasowa. Na konkurs do 
Biblioteki Śląskiej wpłynęło 667 

zdjęć 70 autorów. Na wystawę konkursową 
Jury zakwalifikowało 152 zdjęcia 31 autorów.

Jury pod przewodnictwem prof. Ma-
riana Oslislo, profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Katowicach, przyznało nagro-
dy. Najlepszy okazał się Tomasz Jodłowski 
i jego cykl „Ścieżka zdrowia”. Drugie miej-
sce zajął Dawid Chalimoniuk, natomiast 
trzecie Łukasz Kowalski. 

Po raz siódmy przyznano nagrodę Wielki 
Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej, ho-
norującą zasłużonych twórców. Tegorocz-
nym laureatem został Marek Janicki.

Wśród finalistów znalazł się nasz redak-
cyjny kolega – Jan Czypionka, którego zdję-
cie „Siostra”, przedstawiające zakonni-
cę biorącą udział w  pielgrzymce w  czasie 
Światowych Dni Młodzieży, jest prezento-
wane na wystawie. 

Finałowe fotografie były eksponowane 
w marcu w holu Biblioteki Śląskiej. Wysta-
wa będzie również dostępna w Silesia City 
Center oraz w hali portu lotniczego w Py-
rzowicach.

najlepsze 
fotografie 
nagrodzone

naSz dziennikarz wśród finaliStów!

wśród finalistów znalazł się 
nasz redakcyjny kolega 
– jan czypionka. fot.: arc

najlepszy okazał się Tomasz jodłowski  
i jego cykl „Ścieżka zdrowia”. fot.: arc

konkurs śląska 
Fotografia prasowa 
jest organizowany przez 
Bibliotekę śląską od 2004 r.  
to najważniejsza tego 
typu impreza w regionie. celem 
konkursu śląska fotografia prasowa 
jest nie tylko wybór i nagrodzenie 
najlepszych fotografii, ale też 
integracja środowiska fotoreporterów 
związanych ze śląską prasą. 

profesjonalne jury wybiera najlepsze 
fotografie, przyznaje nagrody 
główne i wyróżnienia. swoją nagrodę 
przyznaje także publiczność  
– czytelnicy Biblioteki śląskiej. 
od 2011 r. wręczany jest wielki 
splendor śląskiej fotografii prasowej, 
honorujący twórców o ogromnym 
dorobku. prace zakwalifikowane do 
finału konkursu prezentowane są na 
wystawie w galerii holu głównego 
Biblioteki śląskiej i pokonkursowym 
katalogu.

[źródło: www.bs.katowice.pl]
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Ł
ukasz Kubiak, górnik z kopalni „Jankowice”, trener i za-
wodnik Rybnickiego Centrum Sportów Walki „Taekwo-
n-do Fighter – TKM”, podsumował ubiegły rok. Jego bi-
lans walk w Taekwon-do, Muay Thai i Kickboxingu, to:  

8 startów, 25 walk, 18 wygranych, 7 porażek. 
Oprócz Łukasza, sukcesy odnosili także jego podopieczni: Do-

minika Filec, Nikola Wita, Artur Jakóbczyk, Darek Szewczyk, 
Paulina Węgrzyn, Szymon Sitko, Wiktoria Czarnowska, Dawid 
Kula.

– Ciekawostką może być fakt, iż jako drużyna na Mistrzostwach 
Niemiec zdobyliśmy 14 medali, a jeden z naszych zawodników po-
konał dużo bardziej doświadczonego zawodnika z Niemiec, który 
miał czarny pas – mówi Łukasz Kubiak. Trzy osoby zdały egza-
min I Dan i otrzymały czarny pas (Nikola Wita, Dominika Filec, 
Krystian Krawczuk), jedna osoba zdała na stopień II Dan (Paweł 
Olszak), a dwie osoby zdobyły uprawnienia instruktorskie w Ta-
ekwon-do ITF (Paweł Olszak i Krystian Krawczuk). 
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walczą i zwyciężają
na miStrzoStwach niemiec 
drużyna Łukasza kubiaka zdobyła 14 medali 

zdany egzamin łukasza kubiaka na V dan w Taekwon-do iTF. fot.: arc

NAJWIĘKSZE SUKCESY:
•	 Brązowy medal na mistrzostwach europy muay thai ifma
•	 dwukrotne zdobycie pucharu świata wako oraz 

brązowego medalu w kickboxingu w austrian classic cup
•	 wicemistrzostwo na mistrzostwach polski muay thai ifma
•	 dwa brązowe medale na mistrzostwach polski 

w taekwon-do itf

NAJWAŻNIEJSZE STARTY:
•	 mistrzostwa europy muay thai: iii miejsce w kat. – 57 kg
•	 puchar świata – austrian classic 2016: 

i miejsce w k-1 w kat. – 57 kg, i miejsce w kL w kat. – 57 kg, 
iii miejsce w Lc – 57 kg

•	 puchar świata tkd itf – Budapeszt 2016  
– kategoria walk: 41 zawodników: 
1 pojedynek wygrany (z włochem), 1 pojedynek przegrany 
(z argentyńczykiem, finalistą konkurencji)

•	 mistrzostwa polski seniorów w taekwon-do itf  
– Biała podlaska: 
iii miejsce w walkach – 57 kg, iii miejsce w układach

•	 mistrzostwa polski muay thai – kielce: 
ii miejsce, tytuł wicemistrza polski muay thai w kat. – 60 kg  
– senior

•	 grand prix polski taekwon-do – Bartoszyce: 
złoto w walkach – 57 kg, brąz w układach stopni 
mistrzowskich.

osiąGnięciA 
łukAszA kubiAkA

fighter z „jankowic” bokSer z „bielSzowic”
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R
obert Talarek, po pokonaniu nie-
mieckiego boksera Goekalpa 
Oezeklera, zdobył mistrzowski 
pas IBF East/West Europe. Na co 

dzień mistrz trenuje w klubie Silesia Boxing 
i codziennie zjeżdża na dół do pracy w ko-
palni „Bielszowice”. Jest jedynym w Polsce 
zawodowym bokserskim mistrzem Europy, 
który wykonuje trudny zawód górnika. 

Robert wybrał zmianę nocną, bo jak twier-
dzi, taki układ pracy najbardziej mu odpo-
wiada. Po wyjeździe na powierzchnię potra-
fi tak zaplanować dzień, że wystarcza mu 
czasu na odpoczynek i  profesjonalny tre-
ning. Zanim zatrudnił się w kopalni, chwy-
tał się różnych zajęć, ale już od pięciu lat 
związany jest z  „Bielszowicami”. Mówi, że 
poszedł w ślady ojca, który długie lata tak-
że pracował pod ziemią w kopalni „Pokój”. 

– Praca w  kopalni jest bardzo cięż-
ka i  trudna do pogodzenia z  treningami 
– mówi mistrz Europy – ale daje poczucie 
stabilizacji życiowej. 

Robert, mimo sporego obciążenia, znaj-
duje jeszcze czas na studia w Wyższej Szko-
le Technicznej w  Katowicach-Brynowie, 
gdzie zgłębia tajniki budownictwa. 

Sukces, w postaci zdobycia mistrzowskie-
go pasa, nie zdemobilizował bynajmniej 
Roberta.

– Stawiam sobie o wiele poważniejszy cel 
– zapowiada. – W ciągu najbliższych trzech 
lat będę dążył do zdobycia tytułu mistrza 
świata. 

Robert Talarek jest postacią znaną i  lu-
bianą w  kopalnianym światku. Koledzy 
i kadra gorąco mu kibicują i wierzą, że jego 
plany są realne i się spełnią.

fighter z „jankowic” bokSer z „bielSzowic”
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mamy 
mistrza 
europy

RobeRt talaRek walczy od SzeSnaStego 

roku życia. próbował na początku wielu 

Sportów, ale Szybko przekonał Się,  

że bokS jeSt właśnie dla niego.  

po czterech latach zmagań na 

zawodowym ringu, może pochwalić Się 

wSpaniałym SukceSem…

j a n  c z y P i o n k a  

rocznik 1983. od czterech lat bokser zawodowy. 
jego rekord: 
•	 31 stoczonych walk, w tym:
•	 17 wygranych, 12 przegranych, 
•	 2 remisy. 
mistrz europu iBF east/west europe w wadze średniej. 
klub: silesia Boxing

RobeRt tAlARek
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wsparcie 
w trudnych 
chwilach

„nawet najmniejSza pomoc 

jeSt cenniejSza niż najwiękSza 

obietnica…” to haSło przewodnie 

Fundacji ocHrony zdrowia 

i Pomocy sPołecznej 

kwk „rydułtowy-anna” 

w rydułtowach.

jedna z akcji profilak-
tycznych Fundacji 
przy współudziale 
Telemedycyny Polskiej. 
fot.: www.fundacja-
rydultowy.pl

P
rzez ponad 20 lat istnienia Fundacja wspar-
ła około 7,5 tysiąca osób, między innymi po-
przez przekazanie pomocy finansowej na 
łączną kwotę około 2 mln 350 tys. złotych.

Z pomocy lub wsparcia Fundacji korzystają zarówno 
darczyńcy, jak i członkowie ich rodzin. W ciągu tych 
lat przeprowadzono wiele akcji profilaktycznych ta-
kich jak: badania USG tarczycy i jamy brzusznej, USG 
Dopplera kończyn dolnych, morfologię i  biochemię 
krwi, badania hormonalne, mammografię, badania 
pod kątem raka prostaty i antygenu PSA, szczepienia 
przeciwko grypie czy wirusowemu zapaleniu wątroby, 
a także badania dermatologiczne. Kolejne akcje proz-
drowotne są już zaplanowane. Przez ten czas zaku-
piono także różnego rodzaju specjalistyczne sprzęty, 
między innymi: aparaty EKG, aparaty elektrochirur-
giczne, noże laserowe, materace przeciwodleżynowe, 
łóżka i sprzęty rehabilitacyjne, pompy infuzyjne, de-
fibrylatory czy spirometry dla placówek medycznych 
naszego regionu, z których skorzystało i nadal korzy-
sta wiele osób.

Ponadto Fundacja zakupiła na potrzeby pracow-
ników kopalni „Anna”, a  później „Rydułtowy-Anna” 
w pełni wyposażoną nową karetkę pogotowia.

To jednak nie wszystko czym zajmuje się Fundacja. 
Z początkiem roku 2017 rozpoczęła akcje prozdrowot-
ne związane z zajęciami sportowymi w siłowniach na 
terenie Rydułtów, Wodzisławia Śląskiego oraz Rybnika, 
a także na basenie MOSIR-u w Radlinie.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Fundacja 
realizuje swoje cele poprzez:
• udzielanie zapomóg finansowych poprzez częściowy 

zwrot poniesionych kosztów leczenia;
• doposażanie placówek ochrony zdrowia i  własnych 

punktów opatrunkowych, które odbywa się na zasa-
dach zakupu urządzeń i  aparatury medycznej oraz 
środków opatrunkowych i lekarstw;

GRzeGoRz MAlinA, prezes zarządu fundacji

darczyńcami Fundacji są  
zarówno pracownicy, jak i emeryci, 
którzy poprzez przekazywanie 
comiesięcznych darowizn 
wspomagają działania fundacji 
w realizacji celów statutowych.
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• zakup urządzeń i sprzętów, które zostają przekaza-
ne placówkom ochrony zdrowia lub punktom opa-
trunkowym na zasadach nieodpłatnego użytkowa-
nia;

• udzielania pomocy osobom będącym w  trudnej sy-
tuacji życiowej związanej z chorobami zawodowymi, 
wypadkami przy pracy lub innymi chorobami;

• organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycz-
nego sprzętu medycznego, niezbędnego do prawidło-
wej diagnostyki lekarskiej i rehabilitacji;

• profilaktykę i  przeciwdziałanie chorobom zawodo-
wym i  innym chorobom społecznym poprzez orga-
nizowanie różnego rodzaju programów zdrowotnych.

W chwili obecnej Fundacja współpracuje z wieloma 
podmiotami medycznymi, między innymi: szpitalami 
w Wodzisławiu, Rydułtowach czy Raciborzu, NZOZ- 
ami w  Rydułtowach i Pszowie, Wojewódzkim Szpi-
talem Chorób Płuc w  Wodzisławiu Śląskim, Szpita-
lem Św. Łukasza w Bielsku-Białej, Centrum Medycz-
no-Diagnostycznym Artimex-Eurodent w  Racibo-
rzu, Centrum Medycznym Novum-Med w  Wodzisła-
wiu Śląskim, Laboratorium Diagnostycznym Teresa 
Fryda, Centrum Fizjoterapii Thera-Med w Wodzisła-
wiu Śląskim, Prywatną Praktyką Fizjoterapii REH- 
-GIL w Raciborzu.

fundacja rozpoczęła swoją 
działalność 1 marca 1995 
roku na terenie kopalni 
„anna” w pszowie. została 
powołana aktem notarialnym, 
podpisanym w kancelarii 
notarialnej mgr zenona chudka 
w wodzisławiu śląskim, przez 
dziewiętnastu fundatorów. 

w związku z połączeniem kopalń 
„rydułtowy” oraz „anna” zgromadzenie 
fundatorów postanowiło przenieść siedzibę 
fundacji, a co za tym idzie, zmienić także jej nazwę. 
i tak od dnia 19 marca 2014 r. fundacja nosi nazwę: 
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach. 

– Fundacja prowadzi swoją działalność na zasadzie 
non-profit. Oznacza to, że wszystkie środki finansowe 
organizacji są przeznaczane na realizację celów 
statutowych. Działalność Fundacji w większości 
oparta jest na bezpłatnej/społecznej pracy członków 
zarządu, którzy są zobligowani do wykonywania 
tych czynności ustawą o Fundacjach. Darczyńcami 
Fundacji są zarówno pracownicy, jak i emeryci, którzy 
poprzez przekazywanie comiesięcznych darowizn 
wspomagają działania Fundacji w realizacji celów 
statutowych – mówi grzegorz malina – obecny 
prezes zarządu.

poza prezesem obecnie w skład zarządu fundacji 
wchodzą: szczepka janusz – wiceprezes zarządu, 
kszuk izabela – sekretarz zarządu, 
kucharzewski teofil – członek zarządu,
pielczyk rafał – członek zarządu.

kontakt:
kwk „rydułtowy-anna”, 
ul. Leona 2, 44-280 rydułtowy
budynek administracyjny „a”, pokój nr 2
tel.: 32-7294690
dyżury członków zarządu w każdy roboczy 
poniedziałek i środę w godz. od 13:00 do 15:00
nr konta bankowego: 
pko Bp – 37 1020 2472 0000 6202 0156 1042

wszelkie informacje na temat działalności 
fundacji można znaleźć na stronie internetowej 
www.fundacjarydultowy.pl oraz na portalu 
społecznościowym facebook.

o FunDAcji

Fundacja również współpracuje indywidualnie 
z wieloma lekarzami różnego rodzaju specjalizacji. 

Siedziba Fundacji znajduje się w  budynku admi-
nistracyjnym „A” (pokój nr 2) przy KWK „Rydułto-
wy-Anna” na ulicy Leona 2 w Rydułtowach. Tam też 
w każdy roboczy poniedziałek i środę w godz. od 13:00 
do 15:00 pełnione są dyżury członków zarządu. 

Wszelkie informacje na temat działalności Fun-
dacji można znaleźć także na stronie internetowej 
www.fundacjarydultowy.pl oraz na portalu społecz-
nościowym Facebook. fundacJa zakuPiła 

na POtrzeby 
PracOwników 
kOPalni „anna” , 
a PóźnieJ  
„rydułtOwy-anna” , 
w Pełni wyPOSażOną 
nOwą karetkę 
POGOtOwia

o P r .  a . s .  
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!? Żona do męża:
– Znowu leżysz na kanapie.
– Dzięki temu zawsze wiesz,
  gdzie można mnie znaleźć.

rozmawiają dwie kumpele:
– Ty, dlaczego twój mąż tak wczoraj 
  wieczorem krzyczał?
– Bo nie chciałam mu powiedzieć, 
  na co wydałam wszystkie pieniądze.
– a dziś rano?
– no, bo mu wreszcie powiedziałam.

Pacjent nerwowo czeka na opinię 
w gabinecie słynnego ortopedy.
– A u kogo pan wcześniej był, zanim trafi ł
 pan do mnie? – pyta lekarz.
– U kręgarza.
– U kręgarza?! – wyśmiał go lekarz. 
– To strata czasu! No i niech pan powie, 
 jakiej bezużytecznej rady panu udzielił?
– Poradził, żebym przyszedł do pana.

Pionowo
1. audrey lub katherine
2. zajmie w najlepszym razie trzecie miejsce
3. maestria
4. planeta
5. z królem
6. przedatowanie
8. przewidywanie
9. doping

11. zubożenie
15. jadalnia w klasztorze
17. zabieg usunięcia niektórych 
   fragmentów zewnętrznych narządów
18. bohaterka „chłopów”
21. pierwotniak
23. kwiat
26. na Bahamach
28. bardzo duże warzywo
30. w egipcie
31. fi at
32. kapią

Poziomo
2. ukradł ogień
7. bogini

10. nie wyspa
12. bank
13. gafa
14. wszechświat
15. nuta d
16. stanisław dla kumpli
19. lęk przed zamkniętą przestrzenią
20. w cerkwi
22. w szkocji
24. miasto w rumunii
25. w ogrodzie
27. znane ze słynnej bitwy
29. zajmuje się dźwiękami
33. pionowy element dekoracyjny 
   w postaci smukłej kamiennej wieży
34. brak witamin
35. pod warszawą

kr
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galeria

w zakładzie Przeróbki węgla w kopalni „ Bolesław Śmiały” w łaziskach.
(  jan czypionka)
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naSze święte barbary

obraz świętej Barbary z cechowni kopalni „chwałowice”.
(  jan czypionka)


