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w nuMeRze M.In.: 

Dobre wyniki fi nansowe Polskiej Grupy 
Górniczej PGG s. 3, 6–7
a taKże:

„Wygraj Skodę na weekend” 
– znamy laureatów konkursu s. 12–13



• Prowadzisz własną firmę? 
• Odpowiadasz za rozwój przedsiębiorstwa? 
Postaw na skuteczną reklamę w Magazynie PGG. 
Pomożemy Ci! 

Szczegóły i regulamin dostępne są 
na naszej stronie internetowej: 

www.pgg.pl w zakładce gazeta firmowa, 
a także w siedzibie firmy w Katowicach

ul. Powstańców 30, pokój 105 
lub pod numerami telefonów:

32 757 20 92 / 32 757 20 25

Nasze atuty:
•	 Magazyn PGG ukazuje się w 15 tysiącach egzemplarzy i trafia do górników,  

ich rodzin i przyjaciół. 
•	 Miesięcznik dociera nie tylko do środowiska górniczego, ale jest także chętnie czytany 

przez mieszkańców śląskiego regionu. 
•	 Magazyn PGG jest obecny na imprezach związanych z branżą górniczą,  

wystawach, targach i spotkaniach z politykami. 
•	 Tematyka naszej gazety związana jest głównie z górnictwem, jednak nasi  

Czytelnicy znajdą tu reportaże, teksty o ciekawych ludziach czy porady zdrowotne.

zapraszamy do zamieszczania 
reklam w naszej gazecie

CENNIK REKLAM W MAGAZYNIE PGG
1 kolumna wewnątrz numeru  2500 zł netto
½ kolumny wewnątrz numeru 1500 zł netto
¼ kolumny wewnątrz numeru 1000 zł netto
Rozkładówka 4000 zł netto

II strona okładki 2000 zł netto
III strona okładki 2000 zł netto
IV strona okładki 3000 zł netto

Rabaty:
2 emisje  10 procent
3 emisje  20 procent
5 emisji i więcej 30 procent
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Dobre wyniki Polskiej Grupy 
Górniczej W pierWszym półroczu 2018 roku Wynik finansoWy pGG 

Wyniósł 294 mln (netto), a na każdej Wydobytej tonie 
WęGla spółka zarobiła 28,55 zł. 

W
arto przypomnieć, że w  jeszcze pierwszym półroczu 
2016 roku sytuacja wyglądała zupełnie inaczej: spółka 
notowała wtedy stratę w wysokości 265 mln zł a na każ-
dej wydobytej tonie traciła 80,24 zł. Wyniki finansowe 
jednoznacznie wskazują, że spółka umacnia swoją po-

zycję rynkową, a restrukturyzacja przynosi zakładane, pozytywne 
efekty. 31 lipca podczas konferencji prasowej wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski, prezes PGG Tomasz Rogala oraz wiceprezes 
do spraw produkcji Piotr Bojarski zaprezentowali wyniki finanso-
we za pierwsze półrocze 2018. Podczas konferencji poinformowa-
no również o wdrożonych już innowacyjnych rozwiązaniach, któ-
re znacznie zwiększyły efektywność procesu zakupów oraz wydat-
kach inwestycyjnych. – W pierwszym półroczu bieżącego roku ko-
palnie PGG wydobyły 14,8 mln ton węgla, to jest o około 800 tys. 
ton więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej bez uwzględnie-
nia ubiegłorocznego wydobycia ruchu „Śląsk” w Rudzie Śląskiej, 
który w ub. roku został przekazany do Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń, a 200 tys. ton więcej, gdyby uwzględnić likwidowany obec-
nie ruch „Śląsk”. Wydajność pracy wzrosła o 3,5 proc. Na drugą po-
łowę 2018 roku PGG zakłada produkcję węgla rzędu 15,8 mln ton, 
co da roczne wydobycie w 2018 roku na poziomie ponad 30,5 mln 
ton – poinformował prezes Tomasz Rogala. Ocenił także, że Spół-
ka umocniła swoją pozycję rynkową, zwiększając udział w polskiej 

produkcji węgla do 46,5 proc. (o prawie 2 proc.), a w produkcji wę-
gla energetycznego do 55,6 proc. (o 3,5 proc.). 

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zwracał uwagę na to w jakim 
stanie rząd zastał górnictwo po swoich poprzednikach, podkreślił, 
że w latach 2008–2015 z polskiego rynku zniknęło 15 mln ton wę-
gla… – Wyniki osiągane w Polskiej Grupie Górniczej nie są osiąga-
ne kosztem innej branży, gdyby nie było PGG i determinacji zarzą-
dzających, nie byłoby takich efektów. Odtwarzamy w tej chwili nie 
tylko ściany, ale odtwarzamy kopalnie ponieważ od 2008 do 2015 
roku prawie 23 ściany zeszły z naszych kopalń a z rynku zniknę-
ło 15 mln ton węgla – podkreślił wiceminister. Podczas konferencji 
poinformowano także o zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. – 
W pierwszym półroczu 2018 roku spółka znacznie, bo o 300 mln zł, 
zwiększyła wydatki inwestycyjne, głównie na budownictwo inwe-
stycyjne, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz przygoto-
wanie nowych ścian do produkcji węgla. Łączne wydatki inwesty-
cyjne w 2018 roku mają wynieść 2 mld 666 mln zł. Wśród najważ-
niejszych inwestycji znalazły się m.in. ukończenie budowy szybu 
VII w KWK „Murcki-Staszic”, integracja techniczna kopalń „Chwa-
łowice” i „Jankowice” na poziomie 700 m oraz budowa klimatyza-
cji w ruchu „Halemba” – poinformował wiceprezes Piotr Bojarski. 

więcej na stronach 6–7



03 Dobre wyniki Polskiej Grupy Górniczej
W pierwszym półroczu 2018 roku wynik 
fi nansowy pGG wyniósł 294 mln (netto),
a na każdej wydobytej tonie węgla spółka 
zarobiła 28,55 zł.
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10 PGG stabilnym dostawcą węgla 
na rynku krajowym
rozmowa z adamem Hochułem, wiceprezesem 
ds. sprzedaży polskiej Grupy Górniczej s.a.

14 Skoda na weekend i nie tylko...
kiedy kilka miesięcy temu zarząd polskiej Grupy 
Górniczej zainicjował pracę nad innowacyjnym 
programem benefi tów pozapłacowych pod 
nazwą pGG family, nikt nie przypuszczał, że 
już w pierwszych miesiącach uda się program 
wdrożyć z takim impetem.

14 Inwałd Park – zabawa na całego!
jednym z partnerów programu pGG family jest 
kompleks czterech parków tematycznych 
– inwałd park.

17 Oddział GrP-2 kopalni „Bolesław Śmiały” 
oddział robót przygotowawczych Grp -2 
w kopalni „bolesław Śmiały” zatrudnia 103
pracowników oraz 9 osób dozoru. prowadzony 
jest w systemie 6-zmianowym.

20 nowoczesny sprzęt, 
wykwalifi kowana załoga
rozmowa z edwardem paździorko, dyrektorem 
zakładu Górniczych robót inwestycyjnych pGG.

22 Innowacyjne rozwiązanie w KWK „Sośnica”
kopalnia „sośnica” sięgnęła po nowatorskie 
rozwiązanie – zakupiła drona wielowirnikowca 
do celów fotogrametrycznych.

23 Śląska droga do Niepodległej
14 sierpnia przy pomniku krzyżu poległych 
Górników z kopalni „Wujek” stanie wystawa 
plenerowa „Śląsk – droga do niepodległej”. 
ekspozycja będzie prezentowana do 5 września 
w ramach akcji „lato w mieście”.

24 Szkolenie – forma kształtowania 
probezpiecznych zachowań
W kopalni „ruda” postawiono sobie za cel 
podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa 
poprzez odpowiednio dobrany cykl szkoleń.

26 Tania i czysta energia
debata w parlamencie europejskim na temat 
przystępnej cenowo i czystej energii. 

27 Czy dziś mówimy Szczęść Boże?
felieton księdza brząkalika. 

28 Jak poprawnie eksploatować grube 
pokłady węgla w sąsiedztwie zrobów 
nieczynnych ścian
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22Dron w kopalni
„Sośnica”
Kopalnia „Sośnica” sięgnęła po 
nowatorskie rozwiązanie – zakupiła 
drona wielowirnikowca do celów 
fotogrametrycznych. Fotogrametria 
jest dziedziną nauki i techniki 
zajmującą się odtwarzaniem kształtów, 
rozmiarów i wzajemnego położenia 
obiektów w terenie na podstawie zdjęć 
fotogrametrycznych.
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Szkolenie 
– forma 
kształtowania
probezpiecznych 
zachowań

30 Wzorowe wzorcowanie, czyli dbałość 
o metrologiczną kondycję 
rubryka redagowana we współpracy z Głównym  
instytutem Górnictwa.

31 Wybrane wydawnictwa GIG
32 PGG partnerem strategicznym Górnika Zabrze
polska Grupa Górnicza została partnerem strategicznym  
14-krotnego mistrza polski.

33 Muzyka z Lipin

Wzorowe 
wzorcowanie,
czyli dbałość  
o metrologiczną 
kondycję
oraz 

Wybrane wydawnictwa GIG
30–31

Muzyka
z Lipin

 33 oddano do druku: 03.o8.2018 r. nakład: 15 000 egz.
zdjęcie na okładce: kopalnia „Halemba” fot.: arc

redakcja zastrzega sobie prawo do korekty 
i skracania nadesłanych tekstów.

dyrektor biura: 
Tomasz Głogowski, t.glogowski@pgg.pl
redaktor naczelny: 
Aleksandra Wysocka-Siembiga, a.wysocka-siembiga@pgg.pl 
redaktorzy: 
Agnieszka Ambroż, Jan Czypionka

Biuro Public relations i Komunikacji Wewnętrznej

adres redakcji:
40-039 katowice, ul. powstańców 30, p. 105
tel. 32 757 20 92
wydawca:
Polska Grupa Górnicza S.A.
40-039 katowice, ul. powstańców 30

w numerze:

24

wieści ze świata nauki

34 krzyżówka 

35 KOMIKS 

36 KOnKurS!

23
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Dobre wyniki PGG

W podsumowaniu półrocza prezes PGG Tomasz Rogala przypo-

mniał, że w firmie wprowadzono m.in. elektroniczny obieg wnio-

sków, elektroniczną komunikację z wykonawcami oraz centraliza-

cję procesów zakupowych. Dzięki temu PGG zamierza w niedłu-

gim czasie całkowicie zrezygnować z pisemnych ofert w przetar-

gach i zrezygnować z papieru we wnioskach o uruchomienie za-

kupów.

Polska Grupa Górnicza znacznie usprawniła także proces obsłu-

gi swoich pracowników. stworzono centralną rekrutację, w której 

skonsolidowano bazy danych o potencjalnych pracownikach i zre-

zygnowano z  papierowej dokumentacji kadrowej, zastępując ją 

elektroniczną obsługą w postaci Portalu Pracownika. Dzięki temu 

rozwiązaniu wszyscy pracownicy mogą zdalnie zalogować się do 

systemu i sprawić wszystkie informacje dotyczące m.in. wynagro-

dzenia, wymiaru urlopu, przebytych szkoleń oraz czasu pracy. 

Prezes Rogala przypomniał też o dynamicznie rozwijającym się 

programie PGG family. 

– ideą programu jest wzmacnianie relacji z pracownikami i ich ro-

dzinami poprzez system benefitów. Tylko w ramach dwóch obec-

nie zawartych umów z kluczowymi partnerami, jakimi są PKn OR-

Len oraz PZU, pracownicy PGG mogą zaoszczędzić ok. 20 mln zł 

rocznie. Łączne szacunkowe korzyści dla pracowników w ramach 

programu PGG family mogą wynieść ok. 50 mln zł. 

Uruchomiono także specjalną stronę internetową poświęconą 

programowi, którą odwiedziło w ciągu zaledwie 15 dni ponad 50 

tys. internautów.

WybraNe istotNe iNWestycje uruchoMioNe W 2018 r. 
1. Ukończenie budowy szybu Vii w KWK „Murcki-staszic”

2. Dostawa obudowy zmechanizowanej w latach 2018–2020

3. Dostawa przenośników taśmowych w latach 2018–2020

4. integracja techniczna „Chwałowice-Jankowice” – poziom 700 m

5. Dostawa przenośników zgrzebłowych w latach 2018–2020

6. Klimatyzacja centralna „Marcel-Jankowice”

7. Dostawa ciągników spalinowych kolejek podwieszanych oraz zestawów transportowych

8. Dostawa wentylatorów lutniowych w latach 2018–2020

9. Dostawa pomp odwadniających, szlamowych, technologicznych w latach 2018–2019

10. Klimatyzacja grupowa „Halemba”

11. Klimatyzacja grupowa KWK „Mysłowice-Wesoła”

WyNiki fiNaNsoWe 2016–2018 (Mssf)

Wynik na sprzedaży węgla I–VI 
[pln/t]

Wynik netto I–VI
[mln pln]

28,55
294

1,73 7

ResTRUKTURyZaCJa sPóŁKi ORaZ POPRaWa syTUaCJi RynKOWeJ  
PRZeŁOżyŁy się beZPOśReDniO na WyniKi finansOWe PGG W 2018 R.

* Wyniki finansowe nie uwzględniają danych 
kopalń KHW za 2016 r. i i kwartał 2017 r.

PoPraWa i–Vi 2018 do i–Vi 2017

+ 287 mln PLn

Prognoza caPeX na 2018 r.

2 666,4 mln zł

87 zł/t

-80,24 -265

2016 20162017 20172018 2018
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Polski s.a., w  ramach projektu PGG family przygotowała in-

nowacyjny system kart płatniczych dla pracowników. To pierw-

sze tego typu rozwiązanie w górnictwie wprowadzone na taką 

skalę, które objęło około 40 tys. pracowników PGG. Dotychczas 

pracownik otrzymywał raz w  miesiącu bon żywieniowy, któ-

ry mógł zrealizować w  wyznaczonych placówkach gastrono-

micznych, ewentualnie kupić produkty spożywcze w wyznaczo-

nych do tego celu sklepach. Obecnie, zamiast bonu papierowe-

go, pracownik otrzymuje kartę płatniczą, z której może skorzy-

stać w placówkach gastronomicznych i sklepach wyposażonych 

w terminale płatnicze, czyli praktycznie rzecz biorąc wszędzie.

infORMaTyZaCJa PROCesU ObsŁUGi PRaCOWniKóW POZWOLi na:

1. skonsolidowanie baz danych o potencjalnych pracownikach

2. Ograniczenie bezpośredniej obsługi pracowników i papierowej dokumentacji kadrowej – elektroniczna obsługa

3. Zastąpienie papierowych bonów na posiłki profilaktyczne kartą płatniczą

4. identyfikację kariery grup pracowniczych

5. Utworzenie systemu świadczeń pozapłacowych – Program PGG family

ZWięKsZenie efeKTyWnOśCi PROCesU ZaKUPOWeGO

 POPRZeZ:

1. ReZyGnaCJę Z PiseMneJ fORMy OfeRT W PRZeTaRGaCH

2. PeŁna KOMUniKaCJa Z WyKOnaWCą W fORMie  

eLeKTROniCZneJ OD 30 PaźDZieRniKa bR

3. WyKLUCZenie PaPieROWeJ DOKUMenTaCJi ZaKUPOWeJ  

W sPóŁCe

CenTRaLna 
ReKRUTaCJa

KaRTa 
PŁaTniCZa

POsiŁKi 
PROfiLaKTyCZne

zaKuPy B2B (bUsiness 2 bUsiness)
eLeKTROniCZna KOMUniKaCJa Z WyKOnaWCaMi

eLeKTROniCZny ObieG 
WniOsKóW ZaKUPOWyCH

sysTeM 
infORMaCJi 

PRaCOWniCZeJ

PGG
faMiLy

sZKOLenie 
i ROZWóJ KaDR

iNforMatyzacja Procesu zakuPóW

usPraWNieNie zarządzaNia zasobaMi ludzkiMi

PORTaL 
PRaCOWniKa
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Pod hasłem „Górnicy pamiętamy - 05.05.2018” wystartowali uczestnicy 

tegorocznego Runmageddonu w kopalni „Pniówek”, zorganizowanym 

ku czci tragicznie zmarłych górników z ruchu „Zofiówka” Jastrzębskiej spół-

ki Węglowej. Zawodnicy, którzy przyjechali do Pniówka, mieli do wyboru jed-

ną z trzech tras: Runmageddon intro (3 km i 15 przeszkód), Runmageddon 

Rekrut (6 km i 30 przeszkód) i Runmageddon Classic (12 km i 50 przeszkód).

W  formule Rekrut w  sobotę wystartowała silna reprezentacja Polskiej 

Grupy Górniczej. Dziękujemy naszym pracowników za udział w tym wyda-

rzeniu. 

Runmageddon jest największym w  Polsce i  najbardziej ekstremalnym 

w  europie cyklicznym biegiem przez przeszkody. Zmagania odbywają się 

w kilkunastu lokalizacjach rocznie. W 2017 r. w 17 wydarzeniach wystarto-

wało blisko 70 tysięcy osób, a od początku istnienia cyklu do mety imprez 

dotarło już ponad 110 tysięcy uczestników.

Liczba turystów w Polsce, którzy od stycznia 

do końca maja tego roku skorzystali z noc-

legów, wzrosła o 6,9 proc. z 11 mln rok wcześniej 

w tym samym okresie – wynika z danych Głów-

nego Urzędu statystycznego (GUs). W tym licz-

ba turystów korzystających z hoteli wzrosła do 

9,3 mln z  8,7 mln przed rokiem w  ciągu pięciu 

miesięcy.

GUs poinformował, że od stycznia do 

kwietnia tego roku z  bazy noclegowej w  Pol-

sce skorzystało 9,3 mln turystów krajowych 

i  2,4 mln turystów zagranicznych. Rok wcze-

śniej było ich odpowiednio 8,7 mln i  2,3 mln.

Jak poinformował GUs, w tym roku najwięcej 

turystów zagranicznych korzystających z nocle-

gów stanowili niemcy (605,5 tys.). na drugim 

miejscu znaleźli się turyści z  Wielkiej brytanii 

(211,2 tys.). Trzecie miejsce z liczbą 184,1 tys. tu-

rystów zajęła Ukraina. najmniej turystów przy-

jechało z Cypru, bo 1299.

Z  danych GUs wynika ponadto, że w  pierw-

szych pięciu miesiącach tego roku udzielono tu-

rystom w Polsce 28,8 mln noclegów. Rok wcze-

śniej w tym samym czasie udzielono ich 26,8 mln.

Na terenie kopalni „Mysłowice” należącej 

do spółki Restrukturyzacji Kopalń trwają 

prace związane z wyburzeniem 13 obiektów. Pla-

nuje się, że likwidacja zakładu potrwa do końca 

2019 r. Do tego czasu w sumie wyburzonych ma 

zostać ponad 50 obiektów. Zostaną tylko te ko-

palniane zabudowania, które są objęte ochro-

ną konserwatorską. W  2016 r. w  kopalni „My-

słowice” zlikwidowano 18 obiektów, rok później 

5, a obecnie trwają prace rozbiórkowe 13 obiek-

tów. W tym gronie są m.in.: łaźnia, lampownia, 

cechownia, budynek maszyny wyciągowej szybu 

„sas”. nie zostaną wyburzone obiekty wpisane 

do gminnej ewidencji zabytków. na tej liście zna-

lazły się m.in. budynki elektrowni i maszyny wy-

ciągowej szybu „Łokietek” oraz wieża tego szy-

bu. „Łokietek” był ostatnim czynnym szybem ko-

palni „Mysłowice”.

bIeG ekstReMalny

Runmageddon w kopalni „Pniówek”

sRk

Trwają prace wyburzeniowe

statystyka 

W Polsce więcej turystów
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Ogólna sytuacja przedsiębiorstw w  ii kw. 

2018 r. pozostała dobra, ale pogorszyły się 

prognozy na kolejne kwartały, głównie ze wzglę-

du na wzrost kosztów – wynika z badania naro-

dowego banku Polskiego. Przedsiębiorcy wskazu-

ją, że w iii kw. presja na wzrost wynagrodzeń po-

zostanie duża, ale nie powinna się nasilać. „Zgod-

nie z deklaracjami przedsiębiorstw ich ogólna sy-

tuacja w ii kw. pozostała dobra, przy jednak wi-

docznym pogorszeniu prognoz na iii kw. i w ho-

ryzoncie rocznym. spadek optymizmu oczekiwań 

związany był w największym stopniu z przewidy-

wanym dalszym wzrostem kosztów” – napisano 

w  raporcie. „Perspektywy dla popytu na iii kw. 

2018 r. (...) pozostały dobre; zarówno w odniesie-

niu do sprzedaży krajowej jak i zagranicznej” – do-

dano. Przedsiębiorcy wskazują, że presja płacowa 

Za 10 lat zakończy się przyjmowanie wnio-

sków w ramach programu Czyste Powietrze. 

Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinfor-

mował, że nabór wniosków na termomoderni-

zację domów i wymianę pieców grzewczych na 

bardziej ekologiczne (w  ramach programu Czy-

ste Powietrze) powinien ruszyć już 1 września. – 

Zgodnie z umową zawartą z firmą informatyczną, 

elektroniczny system wniosków ma być gotowy już 

na początku września. Chcemy, by ruszył on już 1 

września – wyjaśnił minister. Kowalczyk dodał, że 

docelowo wnioski można będzie składać wyłącz-

nie przez internet. na początku jednak – jak za-

znaczył – będzie można składać także „tradycyj-

ne” papierowe wnioski. Minister zwrócił uwagę, 

że pierwszych efektów programu spodziewać się 

można jeszcze w  tym roku. Program przewidu-

je, że inwestycje, które zostały rozpoczęte w tym 

roku, a nie zostały zakończone przed złożeniem 

wniosku, będą podlegały dofinansowaniu. Reali-

zacja programu potrwa 12 lat (10 lat nabór wnio-

sków 2 lata na rozliczenie) – Po tych 10 latach bę-

dziemy mogli się zastanowić nad wprowadzeniem 

ewentualnego zakazu stosowania pieców węglo-

wych w domach – ocenił minister. Program Czy-

ste Powietrze będzie realizowany w latach 2018–

2029. Jego budżet to 103 mld zł, z czego finanso-

wanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie 

pożyczek 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną prze-

znaczane w  szczególności na termomoderniza-

cję i wymianę źródeł ciepła. Wysokość dofinan-

sowania w przypadku dotacji wahać się będzie 

od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależno-

ści od dochodu na osobę w rodzinie.

PIenIądze

Prognozy NBP

ekOlOGIa 

„Czyste powietrze” od 1 września

Połowa sierpnia to realny termin wejścia w  życie części tzw. pakietu 

odpadowego, czyli nowelizacji ustaw o odpadach i  inspekcji Ochrony 

środowiska – ocenił minister środowiska Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że 

nowe prawo pomoże w ograniczeniu odpadowej szarej strefy w Polsce. Par-

lament zakończył prace nad pakietem odpadowym. – Większość przepisów 

obu ustaw ma 14 dniowe vacatio legis. Zatem bardzo realne jest, by 15 sierp-

nia weszły one w życie. Trochę później, bo od 1 stycznia 2019 roku wejdą w ży-

cie przepisy dotyczące Inspekcji Ochrony Środowiska. Inspekcję bowiem czeka-

ją duże zmiany organizacyjne i kadrowe. Jest to też związane z tym, że dopiero 

od przyszłego roku budżet państwa przewidywać będzie znaczące środki dla in-

spektorów. Za sześć miesięcy zaczną obowiązywać również przepisy dotyczące 

obowiązkowego monitoringu na składowiskach odpadów – wyjaśnił w rozmo-

wie z PaP Kowalczyk. Dodał, że będzie zadowolony z uchwalonych przepi-

sów, jeśli nowe prawo przyniesie realne efekty, czyli ograniczenie szarej stre-

fy w gospodarce odpadami.

OChROna ŚROdOwIska 

Pakiet odpadowy wchodzi w życie 

utrzyma się na wysokim poziomie. nadal rosnąć 

mają inwestycje publiczne. „nadal silnie rośnie 

optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw 

sektora publicznego, co wskazuje na możliwość 

dalszego ożywienia inwestycyjnego w tej grupie. 

W przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktyw-

ności inwestycyjnej pozostają stabilne i pozytyw-

ne” – napisano.

Zainteresowanie przedsiębiorstw finansowa-

niem kredytem bankowym natomiast pozo-

stało umiarkowane, a w ii kw. br. odnotowano 

zarówno spadek odsetka firm wnioskujących o 

kredyt, jak i odsetka przedsiębiorstw planują-

cych aplikowanie o tę formę finansowania w iii 

kw. br.
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PGG stabilnym dostawcą węgla 
na rynku krajowym
rozmoWa z adamem HocHułem, Wiceprezesem ds. sprzedaży polskiej Grupy Górniczej s.a.

??: – Przedstawiciele zarządów spółek gór-

niczych i energetycznych 11 stycznia 2018 r. 

podpisali w Katowicach list intencyjny, któ-

ry pozwoli na rozwój programu Geo-Metan. 

Współpraca pomoże zwiększyć krajowe wy-

dobycie gazu ziemnego, zmniejszyć kosz-

ty wydobycia węgla i poprawić bezpieczeń-

stwo górników pracujących pod ziemią. Wa-

sza strategia wpisuje się w tę koncepcję…

a. hochuł: – W ostatnim czasie pojawi-
ły się głosy, formułowane głównie przez 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, 
o problemach związanych z kontraktacją 
i dostawami węgla dla ciepłowni. 

W 2017 roku Polska Grupa Górnicza zło-
żyła całemu sektorowi ciepłownictwa ofer-
tę bezpośredniej, wieloletniej współpracy 
w zakresie zaopatrzenia w miały energe-
tyczne. Zdecydowana większość przedsię-
biorstw ciepłowniczych w Polsce potwier-
dziła przyjęcie oferty PGG i z ciepłownia-
mi tymi zostały zawarte umowy wielolet-
nie sprzedaży miałów z kopalń PGG. 

Zdecydowana większość, ale nie wszystkie…

a. h.: – Zależało nam, aby te kontrakty były 
powszechne i gwarantowały dostawy dla 
wszystkich ciepłowni. 

W naszym bilansie węgla zabezpieczyli-
śmy wolumen pokrywający roczne zapo-
trzebowanie wszystkich ciepłowni w Pol-
sce. Dopiero po zakończeniu kontrakta-
cji w energetyce i ciepłownictwie sprze-
dawaliśmy miały do pozostałych grup od-
biorców. 

Dlaczego zatem część podmiotów nie przy-

jęła Waszej oferty. 

a. h.: – W ślad za złożonymi w lipcu ubie-
głego roku ofertami nawiązaliśmy kontakt 
ze wszystkimi podmiotami, omawiając wa-
runki tej oferty, odpowiadając na pytania 
i wątpliwości. Były zarówno rozmowy te-

lefoniczne, jak i wiele spotkań bezpośred-
nich. W przypadkach braku potwierdzenia 
przyjęcia naszej oferty staraliśmy się wyja-
śnić przyczyny takich decyzji. 

I jakie wobec tego wskazywano powody ?

a. h.: – Zgodnie z przedstawianymi nam 
informacjami część ciepłowni, szczególnie 
tych mniejszych, przyjęła rozpowszech-
nianą wówczas rekomendację Izby Cie-
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płownictwa zalecającą wstrzemięźliwość 
w zawieraniu umów z PGG z uwagi na 
prognozowany spadek cen węgla na ryn-
kach światowych do poziomu nawet ok. 
60 USD/tonę. Jak się okazało, prognozy te 
nie potwierdziły się, aktualnie ceny oscy-
lują wokół poziomu 100 USD/t. Dzisiaj cie-
płownie te mają problem.

Skąd zatem głosy, że wysoki import węgla 

do Polski wynika z niekonkurencyjności cen 

węgla krajowego, a oferty miałów impor-

towanych są nawet o 20% niższe niż węgla 

polskiego. 

a. h.: – W przypadku miałów energetycz-
nych ceny węgla importowanego zdecydo-
wanie przewyższają ofertę producentów 
krajowych. Potwierdzają to nie tylko ana-
lizy rynku, ale również publikowane wy-
niki przetargów. Ceny węgla opałowego są 
natomiast bardzo zróżnicowane, co wyni-
ka głównie z ich jakości. PGG w 2018 roku 

znacząco zwiększa produkcję wysokoja-
kościowych węgli, w tym najbardziej po-
szukiwanych na rynku ekogroszków, z 0,2 
mln ton w roku 2015 do ponad 1,3 mln 
ton w bieżącym roku. Jest to ściśle związa-
ne ze zmianami w zakresie norm ochrony 
powietrza i rosnącym zapotrzebowaniem 
użytkowników automatycznych kotłów re-
tortowych. 
Powróćmy zatem do realizacji dostaw wę-

gla z PGG do ciepłowni. 

a. h.: – Dostawy realizowane są od począt-
ku 2018 roku zgodnie z warunkami i har-
monogramami zawartymi w umowach, 
a z bezpośrednich rozmów z klientami wy-
nika, że poziom dostaw odpowiada rze-
czywistym potrzebom ciepłowni. Zawarte 
umowy wieloletnie określają również wo-
lumeny dostaw na 2019 rok, według po-
trzeb zgłoszonych przez ciepłownie. Do 
PGG nie wpływały wnioski o ich istotne 
korekty.

Co Pan zatem sądzi o stwierdzeniach Pre-

zesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Pol-

skie, w których wyraża on obawę, że cie-

płownikom może zabraknąć ok. 10% węgla. 

a. h.: – Jeszcze raz podkreślam, że po-
ziom dostaw w ramach zawartych umów 
wieloletnich odpowiada składanym do 
PGG zamówieniom i jest zgodny z ocze-
kiwaniami zdecydowanej większości od-
biorców. Zostało to m.in. omówione i po-
twierdzone na specjalnie zorganizowa-
nym spotkaniu PGG z zarządami cie-
płowni w czerwcu br. Jednocześnie trud-
no nam się dzisiaj odnieść do problemów 
z zaopatrzeniem w węgiel w ciepłow-
niach, które świadomie podjęły w ubie-
głym roku decyzje o rezygnacji z naszej 
oferty współpracy i pozostaniu przy in-
nych dostawcach. To były ich decyzje biz-
nesowe i dzisiaj musza ponosić ich kon-
sekwencje.
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kiedy kilka miesięcy temu zarząd polskiej Grupy Górniczej zainicjował pracę nad innowacyjnym programem 
benefitów pozapłacowych pod nazwą pGG family, nikt nie przypuszczał, że już w pierwszych miesiącach 
uda się program wdrożyć z takim impetem. 
największym zaskoczeniem dla pracowników jest oferta dealera samochodowego lellek Gliwice. upusty 
na zakup wybranych modeli marki skoda oscylują od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. pozostaje zapytać, 
jak do tego doszło? powiedzą nam o  tym: Przemysław Praus, dyrektor departamentu Wynagrodzeń, 
odpowiedzialny za program pGG family oraz rafał Smulski, koordynator sprzedaży flotowej lellek Gliwice.

Skoda na weekend i nie tylko...

PrzeMysłaW Praus: Kierunki programu 
PGG Family wyznaczone przez Zarząd nie 
są drogą na skróty. To najczęściej zadania 
trudne, wymagające sporego nakładu pra-
cy i zaangażowania. I tym razem nie było 
inaczej. Od pierwszej rozmowy do podpi-
sania umowy o współpracy minęło kilka 
dobrych tygodni. 
rafał sMulski: Kilka etapów negocjacji 
zarówno z przedstawicielami Polskiej Gru-
py Górniczej jak i bezpośrednio z impor-
terem Skody zaowocowały w postaci wyse-
lekcjonowanej i spersonalizowanej dla Pol-
skiej Grupy Górniczej oferty. Wiemy, że 
pracownicy spółki PGG są wymagającym 
klientem, dlatego musieliśmy się mocno 
przygotować do jej ostatecznego zaprezen-
towania.

Dlaczego Skoda?

PrzeMysłaW Praus: Zależało nam na 
doborze marki, która będzie atrakcyjna dla 
naszych pracowników, zarówno jakościowo 
jak i cenowo. Dodatkowo, dla zobrazowa-
nia oferty dzięki uprzejmości Lellek Gliwi-
ce, od 16 lipca, kolejno przez okres tygo-
dnia w kopalniach PGG S.A. eksponowane 
są demonstracyjne samochody marki Sko-
da. Każdy zainteresowany pracownik ma 
możliwość w namacalny sposób zapoznać 
się z ofertą.
rafał sMulski: Dla poszukujących samo-
chodu rodzinnego przygotowaliśmy ofertę 
modeli Octavia i Rapid. Dla zwolenników 
jazdy miejskiej mamy ofertę modeli Citi-
go i Fabia. Dla lubiących duże samochody 
typu SUV przygotowaliśmy propozycję mo-

deli Karoq i Kodiaq. Natomiast zwolenni-
ków przestronnej elegancji w klasie biznes 
nie zawiedzie oferta przygotowana na mo-
del Superb. Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do indywidualnego kontak-
tu z dedykowanym dla pracowników PGG 
sprzedawcą, który pomoże w dobrze najko-
rzystniejszej oferty.

Czy w przyszłości przewidujecie Państwo 

współpracę dotyczącą innej marki samo-

chodów?

PrzeMysłaW Praus: Podjęliśmy w tym 
kierunku pewne kroki.

rafał sMulski: Nasza firma Lellek Gli-
wice to również samochody marki Seat, 
Volkswagen oraz Audi, w związku z tym są 
powody do dalszych rozmów. 

Przejdźmy do drugiego kierunku współpra-

cy, tj. konkursu: „Wygraj Skodę na week-

end”. Przypomnijmy: w pierwszej edycji kon-

kursu każdy pracownik po zalogowaniu się 

na stronę www.pggfamily.pl mógł wypełnić 

i przesłać formularz konkursowy wraz z wy-

myślonym hasłem reklamowym, a tym sa-

mym zyskać szansę na weekendową jazdę 

Skodą z pełnym bakiem. Konkurs ma cha-

rakter cykliczny. 

PrzeMysłaW Praus: Konkurs jest kolej-
nym miłym akcentem współpracy z Lellek 
Gliwice. Zachęciliśmy naszych pracowni-
ków do pobudzenia wyobraźni, co zosta-
ło uhonorowane przez firmę Lellek week-
endową jazdą Skodą z pełnym paliwa ba-
kiem. 
rafał sMulski: Każdy z laureatów otrzy-
muje na weekend, tj. od piątku do ponie-
działku w  godzinach otwarcia salonu, sa-
mochód Skoda Octavia z pełnym bakiem. 
Samochód jest do odbioru oraz zwrotu 
w Auto Centrum Gliwice Lellek. 
PrzeMysłaW Praus: Dodam, że skala za-
interesowania pierwszą edycją konkursu 
przerosła nasze oczekiwania. Komu tym 
razem się nie udało, powinien śledzić na 
bieżąco stronę www.pggfamily.pl, ponie-
waż czekają tam kolejne kreatywne zada-
nia…
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DObieGŁa KOŃCa PieRWsZa eDyCJa KOnKURsU „WeeKenD Ze sKODą”.

sPOśRóD seTeK naDesŁanyCH HaseŁ KOnKURsOWyCH JURORZy WybRaLi naJCieKaWsZe.

LaUReaTaMi ZOsTaLi:

•	 Pan Rafał z KWK „Ruda” ruch „Pokój” (oddział WPPOM-P), który zaproponował hasło konkursowe: 

„górnik na Skodę ciężko pracuje i weekendów na zabawę sobie odejmuje, 
a Pgg Family daje mu możliwość na pełnym baku wynagrodzić swą poczciwość”.

•	 Pan Piotr z KWK „Piast–Ziemowit” ruch „Ziemowit” (oddział MMUD3-Z), który zaproponował hasło konkursowe: 

„gdy słońce świeciło, gdy deszcz padał, Pgg Family dobre oferty dawał. 
Wakacje chętnie spędziłbym tak, że Skodą objechałbym cały świat.”

•	 Pani iwona z KWK „Murcki–staszic” (oddział WaU), która zaproponowała hasło konkursowe: 
„gdy ci smutno, gdy ci źle, do Pgg Family musisz udać się, 
a tam na ciebie Skoda czeka więc szybko, bo czas ucieka”.

•	 Pan arkadiusz z KWK ROW ruch „Jankowice” (oddział GRP3-J), który zaproponował hasło konkursowe: 
„z Pgg Family Skoda weekend umili tak, że moi mili bydymy jeździli. 
auto zatankują, fajnie poszykują, my bydymy jeździć a tamci niech fedrują”.

zWycięzcom gratulujemy!

j a n  c z y P i o n K a  
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nwałd Park oferuje swoim gościom cała 
gamę atrakcji, zabaw i przeżyć nie tylko 
dla najmłodszych. Wycieczka do Parku 
z pewnością na długo pozostanie w pa-
mięci wszystkich uczestników. To miej-

sce, w którym dzieją się cuda, a czas płynie 
w swoim własnym tempie. Tylko tutaj moż-
na odwiedzić prawie jednocześnie Paryż, 
Moskwę i Watykan, przybić piątkę z Tyra-
nozaurem Rexem, poznać średniowiecz-
ne zwyczaje czy zobaczyć niezwykły obraz 
namalowany za pomocą tysięcy krzewów, 
drzew i kwiatów. 

Dzięki PGG Family każdy pracownik 
wraz z rodziną może zakupić bilet wstępu 
z  atrakcjami, a  jest ich ponad 70! Z  15% 
rabatem do wszystkich Parków tematycz-
nych: Parku Miniatur, Dinolandii, Warow-
ni Inwałd oraz Ogrodu Jana Pawła II. 

Bilet jest ważny przez dwa następujące po 
sobie dni. 

Wizyta w każdym z Parków to gwarancja niezwykłych wrażeń! 
Inwałd Park – zabawa na całego! 
jednym z partnerów programu pGG family jest kompleks czterech parków tematycznych – inwałd park, 
położony w malowniczej miejscowości inwałd, leżącej przy drodze krajowej nr 52, na trasie kraków–cieszyn.

już pierwsze rozmowy dotyczące współpracy polskiej 
Grupy Górniczej z inwałd parkiem pokazały wspólny 
kierunek działań, którym jest zapewnienie rozrywki 
dla całych rodzin. W inwałd parku można odwiedzić 
paryż, przybić piątkę z tyranozaurem rexem, poznać 
średniowieczne obyczaje czy też zobaczyć niezwykły 
obraz namalowany za pomocą tysięcy drzew, krzewów 
i kwiatów. nasze 4 parki tematyczne pracownicy pGG 
mogą odwiedzić, korzystając ze specjalnej zniżki na 
zakup biletu wstępu – w ramach programu pGG family. 
przed nami jeszcze miesiąc wakacji i wiele możliwości na 
niezwykłe wyjazdy w gronie najbliższych.  
zapraszamy do inwałd parku! 

MaGdaleNa ficek – iNWałd Park
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PaRk MInIatuR 
To najważniejsze budowle Polski i świata. 

Zobaczyć je można w zaledwie kilka godzin…

Większość miniatur wykonana jest w ska-

li 1:25, bazylika i Plac św. Piotra w skali 1:15, 

a kompleks wenecki – Plac św. Marka, ba-

zylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka – w 

skali 1:10. Znajdziemy tutaj zamek w Mal-

borku, Cerkiew Wasyla błogosławionego, 

która stoi na placu Czerwonym w Moskwie, 

Plac św. Piotra w Rzymie wiele innych zna-

nych budowli. Ponadto dla całej rodziny 

czeka tutaj moc atrakcji, takich jak: Koło 

Młyńskie, egipt Horror show, Kino 5D, Łódź 

Piracka oraz Piramidy Tutenchamona.

waROwnIa Inwałd 
W Warowni inwałd, na kamienistym wznie-

sieniu, otoczony drewnianymi balami, po-

wstał gród średniowieczny zajmujący te-

ren 2,5 tys. m2. Można tutaj poznać śre-

dniowieczną osadę, zbrojownię, salę tortur 

czy Park Ruchomych smoków. na wytrwa-

łych czekają również bilard, kręgle, strze-

lanie z łuku, karuzela beczułki. a wszystko 

w stylu z XV wieku. Duże wrażenie na od-

wiedzających zrobią na pewno smoki, któ-

re buchają ogniem, plują wodą i wydają 

dźwięki. Jeśli będziemy mieć szczęście, to 

możemy nawet trafić na smoka śpiewają-

cego…

dInOlandIa 
W Dinolandii natomiast czeka na nas im-

ponująca kolekcja drapieżników i roślino-

żernych stworzeń. Każdy znajdzie tu coś 

dla siebie – grę w minigolfa, ściankę wspi-

naczkową czy też wędrówki krętymi kory-

tarzami Jaskini Tajemnic. najwięcej atrak-

cji jednak przygotowano dla dzieci: prze-

jażdżka kolejką Pirat, „kąpiel” w basenie 

kulkowym, euro bungee czy żyroskop. 
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 oni dobrze pracują

OGRód Jana Pawła II
na koniec warto zajrzeć do najbardziej 

kwiecistego miejsca na mapie inwałd Par-

ku – Ogrodu Jana Pawła ii. Ponad dwa-

dzieścia tysięcy drzew, krzewów i kwiatów 

tworzy niepowtarzalny obraz – portret pa-

pieża Polaka w otoczeniu bazyliki Ofiaro-

wania nMP w Wadowicach i bazyliki św. 

Piotra w Watykanie. aby zobaczyć obraz 

wystarczy pokonać 96 schodów i wejść na 

wieżę widokową. Oprócz podziwiania nie-

zwykłego obrazu, wejście na wieżę pozwa-

la również przełamać barierę lęku wysoko-

ści oraz podziwiać panoramę beskidu Ma-

łego, a także rozległy teren inwałd Parku. 

Osoby mające problemy z wchodzeniem 

po schodach, mogą skorzystać z windy, 

która wjeżdża na samą górę wieży.

Wakacje to idealny moment na spędzenie czasu wolnego na świeżym powietrzu, poznając miejsca 
pełniące ważną funkcję w rozwoju edukacji i kultury. Warto skorzystać z oferty inwałd parku w ramach 
pGG family, ponieważ znajdziemy tutaj nie tylko doskonałą zabawę, ale i dowiemy się czegoś ciekawego, 
a co najważniejsze – spędzimy fantastycznie czas ze swoimi najbliższymi! 

j a n  c z y P i o n K a  
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S
ztygarem oddziałowym jest Grze-
gorz Leś, jego zastępcą Artur Koło-
dziej. Nadzór nad organizacją oraz 
robotami na poszczególnych zmia-
nach pełnią sztygarzy: Andrzej Ko-

walski, Rafał Podbielski, Krzysztof Kapa, 
Marcin Błaszczyk, Waldemar Osinski, 
Marcin Makselon, Henryk Noski. 

Dużym szacunkiem w  oddziale, ze 
względu na rzetelność i  doświadczenie, 
cieszą się przodowi brygad: Michał Kamp-
czyk, Dariusz Niesyto, Andrzej Gutwiński, 
Marcin Palenga, Mariusz Szumski, Adam 
Czembor.

Oddział GRP-2 powstał 01.02.2018 r. 
i  rozpoczął drążenie chodnika badawcze-
go nr 555 w  pokładzie 325 o  miąższości 
1,5–2,8 m. Pokład ten zaliczony został do 
I  stopnia zagrożenia wodnego oraz klasy 

„A” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
Dzięki dobrej organizacji pracy oraz za-

angażowaniu załogi chodnik badawczy nr 
555 uzyskuje dobre wyniki z  maksymal-
nym miesięcznym postępem 209 m.

Od 11.05.2018 r. oddział GRP-2 rozpo-
czął drążnie drugiego przodka – rozcinki 
ścianowej nr 553.

Należy podkreślić ogromny wkład ślusa-
rzy, elektryków oraz pozostałych pracow-
ników wchodzących w  skład brygad za-
trudnianych w rejonach przodków. Kwali-
fikacje i  sumienność w wypełnianiu obo-
wiązków oraz wyniki, które oddział uzy-
skuje podczas drążenia przodka, pozwala-
ją jego pracownikom wykonywać swe zada-
nia wydajnie i bezpiecznie.

artur Kołodziej – sztygar zmianowy Kamil Sołdaczuk łukasz remień 

łukasz Wroński 

Oddział GrP-2 
kopalni „Bolesław Śmiały”
oddział robót przyGotoWaWczycH Grp-2 W kopalni „bolesłaW Śmiały” zatrudnia 103 
pracoWnikóW oraz 9 osób dozoru. proWadzony jest W systemie 6-zmianoWym. 

 oni dobrze pracują
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Oddział GrP-2 kopalni „Bolesław Śmiały”
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Oddział GrP-2 kopalni „Bolesław Śmiały”
Rząd dolny (od lewej): Łukasz Wrzask, Karol Muszer, Wojciech Moska, Dariusz skorupka, Kamil Kierzkowski,

Rząd środkowy (od lewej): andrzej Kowalski – sztygar zmianowy, Grzegorz Leś – sztygar oddziałowy, Piotr Liszka – kierownik robót górniczych,  

Kamil sołdaczuk, Łukasz Remień, Kamil Więckowski, sławomir Jaśiński, Zbigniew nowak, Dawid Janicki, Michał Wilk, Kamil Garolis,  

artur Kołodziej – sztygar zmianowy,

Rząd tylny (od lewej): fabian Matłoka, Witold Mrzyczek, Łukasz bogacki, Łukasz Wroński, Dawid Machoczek, artur Warzeszka, Kamil żurawski,  

szymon Wojsz, Tomasz balcerek, Krzysztof siuta, Przemysław Wiatr, Marcin Warzecha, Łukasz Zawada.
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Nowoczesny sprzęt, 
wykwalifikowana załoga
rozmoWa z edWardem PaździorKo, dyrektorem zakładu GórniczycH robót 
inWestycyjnycH pGG.

j. czyPioNka: – Przedstawiciele zarzą-

dów spółek górniczych i energetycznych 

11 stycznia 2018 r. podpisali w Katowicach 

list intencyjny, który pozwoli na rozwój pro-

gramu Geo-Metan. Współpraca pomoże 

zwiększyć krajowe wydobycie gazu ziem-

nego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla 

i poprawić bezpieczeństwo górników pra-

cujących pod ziemią. Wasza strategia wpi-

suje się w tę koncepcję…

e. Paździorko: – To prawda. Nowa stra-
tegia Zakładu Górniczych Robót Inwesty-
cyjnych, opierająca się również na odme-
tanowaniu górotworu wierceniami kie-
runkowymi za pomocą wiertnicy Diamec 
PHC 8, nabiera tempa. Nasz nowy na-
bytek przechodzi pierwsze szlify w wa-
runkach dołowych. Mowa tutaj o rozru-
chu wiertnicy, za pomocą której w kopal-
ni „Murcki-Staszic” wykonywane są otwo-
ry kierowane do zbadania i jednoczesnego 
odmetanowania pokładu z Pochylni zbior-
czej F w pokładzie 501, w celu wstępnego 
tzw. przedeksploatacyjnego odmetanowa-
nia projektowanej ściany 1C, w pokładzie 
501 w polu C na poziomie 900 m. 

Wiertnica o której mowa wyposażona 
jest w silnik wgłębny, dobrej jakości żer-
dzie oraz urządzenia pomiarowe. Taki 
typ wiercenia z silnikiem wgłębnym na-
zywany jest – SLIDING – ślizganiem, po-
nieważ rury płuczkowe w trakcie pracy 
nie obracają się, jedynie ślizgają po ścia-
nie otworu.

Pozwala ona na wykonanie otworów 
kierowanych, o długości nawet do 2000 
m, z jednoczesną możliwością sprawdze-
nia ich trajektorii na podstawie pomia-
rów inklinometrycznych a zarazem na 
kontrolowane wiercenia poprzez forma-
cje wgłębne takie jak pokłady węgla dla 
degazyfikacji i wszędzie tam, gdzie na-
leży maksymalizować kontakt przewo-

du wiertniczego z wydzieloną formacją 
skalną.

Nie wspomnę o wierceniach rdzenio-
wych dostarczających informacji o struk-
turze górotworu, a takie możliwości też 
posiadamy. Informacja geologiczna w po-
staci wykonanego rdzenia jest pochodną 
robót wiertniczych. 

j. c. – Czy ZGRI ma odpowiednio przygo-

towane kadry do właściwej obsługi tak no-

woczesnego urządzenia?

e. P. – Organizacyjnie tym 
ważnym działem w struktu-
rze organizacyjnej ZGRI kie-
ruje mój zastępca ds. tech-
nicznych mgr inż. Artur Cio-
łek-Żelechowski. Jemu po-
wierzyłem przygotowywa-
nie załogi do nowych wy-
zwań. Jak zawsze przy tego 
typu urządzeniach musi być 
zachowany pełen profesjona-
lizm i przygotowanie wysoko 
wykwalifikowanej załogi. Już 
przed zakupem wiertnicy, 
pracownicy Oddziału UOM, 
zostali skierowani do ko-
palni „Rudna”, należącej do 
KGHM „Polska Miedź” S.A.,  
gdzie odbyli teoretyczne oraz 
praktyczne szkolenie doty-
czące budowy oraz obsłu-
gi wiertnicy, pracując bezpo-
średnio na dole tej kopalni. 
Nasi pracownicy zaczerpnęli 
wiele cennych informacji od 
swoich miedziowych kolegów 
po fachu, które już wyko-
rzystują w robotach wiertni-
czych. A na tym nie koniec. 
Producent wiertnicy prze-
prowadzi dodatkowe szko-

lenie w zakresie zabudowy, użytkowania 
wiertnicy i inklinometrów oraz sposobu 
zastosowania silnika wgłębnego bezpo-
średnio na dole w kopalni „Murcki- 
-Staszic”. 

Należy również podkreślić, że zało-
ga ZGRI jest ambitna i chłonna wiedzy, 
otwarta na nowe wyzwania. Odchodzi-
my od starego sprzętu, stawiamy na in-
nowacyjność. Wśród naszych pracowni-
ków chcę wyróżnić Dawida Slanię, Ra-

rozmoWa
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fała Przewoźnego, Damiana Lubera, Ro-
berta Słotę, Adama Szadego, Adama Pa-
wełczyka, kierownika Oddziału Mateusza 
Jurczaka i nadsztygara Dariusza Ciszyń-
skiego. 

j. c. – W jaki sposób wybrano miejsce wier-

ceń? 

e. P. – Poprzedzono ten wybór dokład-
nymi analizami warunków górniczo-ge-
ologicznych, możliwościami techniczny-
mi, a przede wszystkim potrzebami ko-
palni z uwagi na wejście w nową partię 
pokładów grupy siodłowej. Wspomniane 
przeze mnie wiercenia z pochylni zbior-
czej F można potraktować na razie jako 
pilną naukę na żywym górniczym orga-
nizmie i nabywanie nowego wiertnicze-
go doświadczenia. Wykonaliśmy na ra-
zie dwa otwory, trzeci jest w trakcie wier-
cenia, z czego jeden z otworów metano-
wych o długości 316,5 m można zaliczyć 
do najdłuższych jakie zostały wykonane 

w kopalni „Murcki-Staszic”. Przy wyko-
nywaniu prac nie obyło się bez pozytyw-
nych niespodzianek. Podczas przewier-
cania interwału składającego się z łup-
ka zapiaszczonego oraz piaskowca, na-
trafiliśmy na złoże gazu, którego bardzo 
duże ciśnienie zaskoczyło nas wszystkich. 

Można powiedzieć, że trafili-
śmy na „metanową żyłę zło-
ta”. Teraz tę dużą ilość meta-
nu należy odprowadzić ruro-
ciągiem do stacji odmetano-
wania w celu gospodarczego 
wykorzystania. Takie działa-
nie pozwoli na częściowe od-
gazowanie górotworu w śro-
dowisku projektowanej ścia-
ny, co znacznie ułatwi dalsze 
jej odmetanowanie podczas 
przyszłej eksploatacji w tej 
nowej partii.

j. c. – Czy dla tej konkret-

nej ściany 1C to będzie jedyne 

miejsce wierceń?

e. P. – Grafik prac na ten rok 
jest napięty. Wszelkie robo-
ty muszą być ściśle ze sobą 
skoordynowane i przebie-
gać zgodnie z opracowa-
nym dla tego typu robót pro-
jektem technicznym. Po za-
kończeniu prac przechodzi-
my z wiertnicą na pochyl-
nię wentylacyjną bis C, z któ-
rej wykonamy ok. 4–6 otwo-
rów kierunkowych w kie-
runku wybiegu projektowa-
nej ściany 1C z krzywieniem 

otworów w jednej płaszczyźnie. Szacowa-
na długość każdego otworu to ok. 900 m. 
Wiercenie to już jest w pełni zaplanowa-
ne z użyciem silnika wgłębnego i ciągłym 
pomiarem trajektorii otworu, co pozwoli 
na jego precyzyjne wykonanie.

Warto wyjaśnić, że „krzywienie” dłu-
gich otworów metanowych pozwala na 
osiągnięcie większego drenażu. Odcinki 
poziome lub zbliżone do poziomych zdają 
doskonale egzamin przy wierceniach naf-
towych, co potwierdza się także w kopal-
niach węgla kamiennego. W naszych za-
łożeniach otwory kierunkowe na wybie-
gu ściany mają zastąpić kosztowne w wy-
konaniu i utrzymaniu nadległe wyrobiska 
drenażowe. Z biegiem czasu będziemy 
odchodzić od klasycznego wykonywania 
wiercenia na rzecz tylko otworów kierun-
kowych. Porównując obie techniki kla-
syczne wiercenia wymagają dużo więk-
szego nakładu materiałów (rur obsado-
wych, materiałów wsadowych itp.). Otwo-
ry kierunkowe można wykonać znacznie 
szybciej, a co najważniejsze pozwoli to 
wydłużyć czas pracy otworu nawet dzie-
sięciokrotnie. Dążymy poprzez tą techno-
logię do uzyskania jak największej efek-
tywności odmetanowania złoża, co w zna-
czący sposób przedkłada się na podnie-
sienie bezpieczeństwa pracy załogi, a tak-
że zwiększenie wydobycia podczas eks-
ploatacji pokładów silnie zagrożonych 
metanowo. 

konsultacja marek maruszczyk

rozmoWa
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Innowacyjne 
rozwiązanie w KWK „Sośnica”
kopalnia „sośnica” wchodząca w skład polskiej Grupy Górniczej postanowiła wykorzystać nowoczesnego 
drona do pomiarów objętości zwałów oraz monitorowania szkód górniczych. dzięki zainstalowanej kamerze 
dron ułatwia także ochronę kopalni oraz monitorowanie rozległego terenu zakładu
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rozwiązanie w KWK „Sośnica”

D
rony, masowo wykorzystywane już przez wojsko, po-
licję i  straż pożarną, coraz częściej znajdują także za-
stosowanie w  przemyśle węglowym. Po to rozwiązanie 
sięgnęła także ostatnio kopalnia Sośnica, wchodząca 
w  skład PGG, która wykorzystuje nowoczesnego drona 

m.in. do identyfi kowania szkód górniczych. Dzięki wysokiej ja-
kości zdjęciom wykonanym przez drona, dział mierniczy kopal-
ni Sośnica jest w stanie dokładnie odzwierciedlić sfotografowa-
ny teren i dokonać pomiarów powierzchni tak aby zidentyfi ko-
wać uszkodzone tereny – zalane lub wysuszone pola. Dzięki po-
miarom wykonanym przez drona można także dokładnie prze-
analizować powierzchnię działek pod względem ewentualnych 
szkód rolnych, a wysokiej jakości zdjęcia umożliwiają sprawdze-
nie spływów w rowach odwadniających tereny rolne oraz wykry-
cie deformacji terenu.

– Z wysokiej jakości zdjęć jesteśmy w stanie stworzyć model 
terenu w  technologii 3D – mówi Marcin Wróblewski, inżynier 
miernictwa z kopalni „Sośnica”.

Kopalnia „Sośnica” wykorzystuje także drona do pomiarów 
objętości zwałów węgla. Pomiary wykonywane są w  czasie rze-
czywistym, co znacznie przyspiesza inwentaryzację oraz umoż-
liwia uzyskanie dokładnych informacji bez konieczności prze-
suwania węgla na zwałowiskach. Wpływa to na bezpieczeństwo 
oraz pozwala na znaczne oszczędności.

Dron wykorzystywany jest także do ochrony terenu kopalni 
„Sośnica”. Dzięki zainstalowanej kamerze dron ułatwia obser-
wację dużego terenu z powietrza oraz umożliwia szybką reak-
cję w razie gdyby istniała konieczność interwencji przez służ-
by ochrony.

– W planach jest także wykorzystywanie drona do celów in-
wentaryzacji miejsc niedostępnych lub obiektów trudno dostęp-
nych takich jak np. kominy – mówi Marcin Wróblewski. Dodaje, 
że za pomocą rozwijającej się technologii istnieje również moż-
liwość całościowego monitorowania wpływów danej ściany wy-
dobywczej, co ułatwia ocenę wpływu eksploatacji górniczej na 
powierzchni.

a g n i e S z K a  a m B r o ż  
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C
hcemy w ten sposób uczcić 
pamięć o  dążeniach Gór-
noślązaków do przyłącze-
nia części Śląska do Rze-
czypospolitej – mówi Karol 

Chwastek, pracownik ŚCWiS. 
Dążenia do oderwania się Górnego Ślą-

ska od Niemiec rozpoczęły się w XIX wie-
ku. Władze niemieckie wprowadziły re-
presyjną politykę germanizacyjną. Dzia-
łania te dotknęły przede wszystkim miej-
scową ludność. W ówczesnych Niemczech 
gwarę śląską określano mianem „wasser-
pőlnisch” tzn. rozwodniony polski. W szko-
łach i  administracji wymagano znajomo-
ści języka niemieckiego. Osoby, które nie 
umiały się nim posługiwać były dyskrymi-

nowane. Szykanowano również powszech-
ne przywiązanie Ślązaków do wiary kato-
lickiej. Pod koniec XIX wieku, za sprawą 
działaczy społecznych wśród mieszkańców 
Górnego Śląska masowo wzrastała polska 
świadomość narodowa 

I  wojna światowa przyniosła szereg 
przełomowych rozstrzygnięć na arenie 
międzynarodowej. Powstała niepodległa 
Rzeczpospolita. 25 października 1918 r. 
Wojciech Korfanty wygłosił przełomowe 
przemówienie. Zażądał w nim przyłącze-
nia ziem etnicznie polskich do Rzeczy-
pospolitej. W  niemieckim parlamencie 
deklaracja wywołała szok.

Rozpoczęła się kilkuletnia walka 
mieszkańców Górnego Śląska z niemiec-

kimi władzami. W walce o własne prze-
konania Ślązacy trzykrotnie sięgali po 
broń, dzięki czemu doszło do pomyśl-
nego dla Polski podziału Górnego Ślą-
ska. Do odradzającego się kraju przyłą-
czono blisko 30 procent spornego teryto-
rium, szczególnie bogatego w zasoby na-
turalne. W  Rzeczpospolitej znalazły się 
m.in. Katowice, Świętochłowice, Królew-
ska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lu-
bliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. 

Wystawa prezentowana obok Pomni-
ka Krzyża przedstawia na 25 planszach 
m.in. historię zmagań o  polskość ziem 
Górnego Śląska.

Śląska droga 
do niepodległej
14 sierpnia przy pomniku krzyżu poległych Górników z kopalni „Wujek” stanie wystawa plenerowa  
„Śląsk – droga do niepodległej”. ekspozycja będzie prezentowana do 5 września w ramach akcji  
„lato w mieście”. Wystawa została przygotowana przez muzeum powstań Śląskich. 

rubryka redagowana we współpracy ze 
ŚląSKim centrum WolnoŚci i SolidarnoŚci

Po muzeum izbie Pamięci Kopalni „Wujek” olimpijczyków oprowadził  
Stanisław Płatek, legendarny przywódca strajku w kopalni „Wujek”.  
fot.: Śląskie centrum Wolności i solidarności

Wernisaż wystawy „Śląsk – droga do 
niepodległej” odbył się 11 listopada 2017 r. 
fot.: muzeum powstań Śląskich
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Szkolenie – forma kształtowania 
probezpiecznych zachowań 

K
onieczne okazało się określenie 
bazowego poziomu kultury bez-
pieczeństwa pracowników ko-
palni. Oceniono zależności po-
między poziomem kultury bez-

pieczeństwa, a  podejmowaniem ryzyka 
i  ryzykownych zachowań oraz powodo-
waniem wypadków. Oceny dokonano na 
podstawie przeprowadzonej analizy sta-
nu bhp oraz rozmów i wywiadów z pra-
cownikami kopalni „Ruda”. Zidenty-
fikowano 10 spośród ponad 30 najczę-
ściej podejmowanych przez pracowni-
ków ryzykownych zachowań, które zo-
stały wykorzystane przy opracowywaniu 
planu szkoleń. Na podstawie tej analizy 
powołany zespół opracował dodatkowy 
program i  poszerzył tematykę szkoleń 
o  wybrane zagadnienia związane z  ry-
zykiem zawodowym, organizacją pracy 
oraz bezpieczeństwem na stanowiskach 
pracy. 

Samo szkolenie może odbywać się na 
stanowisku pracy bądź poza nim w  sali 
szkoleniowej, sztolni szkoleniowej itp. 
Szkolenie w  sztolni szkoleniowej lub na 
stanowisku pracy polega na działaniach 
treningowych, w  trakcie których oso-
ba szkoląca towarzyszy osobie szkolonej 
przy wykonywanych przez nią obowiąz-
kach, udzielając jej odpowiednich in-
strukcji. Instruktor pomaga pracowni-
kowi w pracy, wskazując jak wykonywać 
poszczególne czynności. Zaletą tej formy 
szkoleniowej jest możliwość bezpośred-
niej implementacji nabytych umiejęt-
ności w  praktyce. Może się jednak zda-
rzyć, że w  czasie szkolenia pracownik 
nie będzie miał możliwości zetknięcia 
się ze wszystkimi możliwymi problema-
mi, jakie może napotkać w  przyszłości, 

a  w  konsekwencji szkolenie nie przygo-
tuje go do ich rozwiązania. 

Bardziej zaawansowaną formę tego 
typu kształcenia umiejętności kopal-
nia stosuje w  szkoleniach pracowników 
nowo przyjętych. Ww. szkolenia odby-
wają się w docelowych oddziałach nowo 
przyjętych pracowników. Nad tymi pra-
cownikami sprawowana jest stała opie-
ka wyznaczonej osoby (opiekuna), która 

ustala i poleca pracownikowi do wykona-
nia nowe, coraz bardziej zaawansowane 
zadania. Zadaniem opiekuna jest takie 
zaplanowanie kolejnych zadań, aby pra-
cownik nabywał coraz bardziej zaawan-
sowane umiejętności w trakcie ich wyko-
nywania. Opiekunem nie musi być prze-
łożony pracownika. Rolę opiekuna lepiej 
powierzać współpracownikom o  spraw-
dzonych kompetencjach i  odpowiednim 

W kopalni „ruda” postawiono sobie za cel podniesienie poziomu kultury bezpieczeństwa poprzez 
odpowiednio dobrany cykl szkoleń. autorem tego projektu jest kierownik działu bHp kopalni „ruda” 
Grzegorz jurkiewicz. Wyzwaniu podjął się powołany przez niego zespół specjalistów składający się  
z pracowników działu bHp , a także przedstawicieli politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
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naJCzęŚCIeJ POdeJMOwane RyzykOwne 
zaChOwanIa 
•	 niezgodne z przepisami poruszanie się po drogach prze-

wozowych, 

•	 przebywanie lub poruszanie się na trasach transporto-

wych w czasie prowadzenia transportu, 

•	 jazda przenośnikiem niedostosowanym do przewozu ludzi, 

•	 posługiwanie się urządzeniami lub narzędziami w  złym 

stanie technicznym, 

•	 używanie nieprawidłowych narzędzi, 

•	 czyszczenie przenośnika taśmowego w  ruchu, przecho-

dzenie przez przenośniki taśmowe i zgrzebłowe w miej-

scach niedozwolonych, 

•	 niestosowanie ochron osobistych oraz lekceważenie 

przepisów bHP obowiązujących na terenie kopalni.

a g n i e S z K a  a m B r o ż  

stażu pracy. Przełożony pracownika pod-
czas kontroli stanowisk pracy uczestni-
czy i sprawuje stały nadzór nad prawidło-
wym przebiegiem szkolenia. 

Szkolenia odbywające się poza stanowi-
skiem pracy dobrze służą przekazywaniu 
wiedzy ogólnej i  kształtowaniu postaw. 

Ich zaletą jest możliwość jednoczesne-
go udziału znacznej liczby uczestników. 
W  celu zbliżenia prezentowanych treści 
do praktyki wykłady mogą być wzboga-
cane np. prezentacjami specjalnie przy-
gotowanych filmów, pokazujących wzor-
cowe zachowania. Wykładowcami na 

szkoleniach są czynni zawodowo specja-
liści pracujący w  KWK „Ruda”, co gwa-
rantuje ich bieżącą orientację w aktual-
nym stanie prawnym i kopalnianej prak-
tyce.

W celu poprawy jakości prowadzonych 
szkoleń w dziedzinie bhp oraz ogranicze-
nia kosztów w tym zakresie z  inicjatywy 
kierownika Działu BHP KWK „Ruda”, 
a także dzięki poparciu kierownictwa ko-
palni, dokonano adaptacji i przystosowa-
nia pomieszczeń do prowadzenia szkoleń 
załogi. Pomieszczenia odpowiadające od-
powiednim normom pozwalają przeszko-
lić w  każdym dniu grupę 100 pracow-
ników. Wyznaczono grupę osób upraw-
nionych do przeprowadzania szkoleń, tj. 
pracowników (wykładowców i  instruk-
torów), posiadających zasób wiedzy, do-
świadczenie zawodowe i  przygotowanie 
dydaktyczne, zapewniające właściwą re-
alizację programów szkolenia. Stworzo-
no bazę danych oraz wymaganą doku-
mentację szkoleniową. 

Dzięki szkoleniom, w  których zostały 
wzmocnione obszary problemowe wyty-
powane podczas dokonanej analizy, ko-
palnia chce podnieść poziom kultury 
bezpieczeństwa wśród zatrudnionej za-
łogi. Wdrożenie rozwiązania ma charak-
ter długofalowy i  będzie kontynuowane 
w kolejnych latach. 
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D
ebata została zorganizowana w ramach Europejskiego Forum 
Energii (European Energy Forum), któremu przewodniczy 
eurodeputowany prof. Jerzy Buzek.

W  dyskusji udział wzięli m.in.: Tomasz Rogala, prezydent 
EURACOAL i prezes Polskiej Grupy Górniczej, Michał Drabik 

(UNECE – Organizacja Narodów Zjednoczonych – Ekonomiczna Ko-
misja dla Europy), Haitze Siemers (Komisja Europejska, Dyrekcja Ge-
neralna ds. Energii) oraz Hervé Martin (Komisja Europejska Dyrek-
cja Generalna ds. Badań i Innowacji). Uczestnicy debaty dyskutowa-
li na temat roli węgla w dostarczaniu czystej i taniej energii. Wszyscy 
zgodnie przyznali, że węgiel będzie nadal ważnym źródłem energii na 
całym świecie podczas transformacji energetycznej.

W swojej prezentacji prezydent EURACOAL Tomasz Rogala wska-
zał, że nie wszystkie państwa członkowskie UE mogą sobie pozwolić 
na wyższe koszty transformacji energetycznej, a szczególnie te, któ-
re mają dostęp do niedrogiego węgla. Prezes PGG podkreślił potrzebę 
kontynuowania prac nad czystymi technologiami węglowymi, ponie-
waż węgiel będzie nadal potrzebny w europejskim miksie energetycz-
nym przez następne dziesięciolecia.

Prezes Tomasz Rogala zazna-
czył, że bardzo ważne jest, aby 
przeznaczyć więcej czasu na 
transformację gospodarczą, aby 
uniknąć sytuacji, w  której za-
mknęlibyśmy lokalny przemysł 
wydobywczy i  przenieśli miej-
sca pracy poza Unię Europejską, 
zachowując przy tym negatyw-
ny wpływ na klimat, korzysta-
jąc z węgla importowanego. Pre-
zydent EURACOAL zwrócił tak-
że uwagę, że w 2017 roku, aby zaspokoić popyt na węgiel, UE sprowa-
dziła 173 miliony ton tego surowca. Jeśli przełożymy to na utracone 
miejsca pracy, otrzymujemy liczbę około 700 tysięcy miejsc prac (war-
tych 13 miliardów euro rocznie). Co oznacza, że przekazaliśmy 13 mi-
liardów euro gotówki poza UE i wyeliminowaliśmy 700 tysięcy miejsc 
z rynku pracy.

Kilka lat temu EURACOAL ostrzegał, że zbyt szybka transforma-
cja przeniesie dobrze płatne miejsca pracy poza Europę i tak właśnie 
się stało.

W swoim przemówieniu prezes Tomasz Rogala podkreślił, że jeśli 
przyjrzymy się cenom energii w krajach o największym udziale źródeł 
odnawialnych, na przykład w Niemczech lub Danii, widzimy, że ich 
ceny są najwyższe (0,30 € za kWh), podczas gdy w krajach o najmniej-
szym udziale źródeł odnawialnych są znacznie niższe (0,10 € za kWh 
w Bułgarii 0,15 € za kWh w Republice Czeskiej). 

Nie należy przy tym zapomnieć, że jak podaje Eurostat 9% obywate-
li UE żyje w ubóstwie energetycznym – nie stać ich na opłacenie ra-
chunków za energię.

Działania Unii na rzecz polityki klimatyczno-energetycznej zda-
niem prezesa Rogali są zdecydowanie za szybkie. Jak sugeruje, spół-
ki węglowe powinny otrzymać wsparcie na rzecz dywersyfikacji swojej 
działalności w okresie przejściowym. Zaznaczył również, że przepro-
wadzane zmiany muszą uwzględniać sytuację globalną, aby nie po-
garszać naszej konkurencyjności gospodarczej.

Michał Drabik z  Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) 
w Genewie zauważył, że paliwa kopalne pozostaną głównym źródłem 
energii, nawet w oparciu o najbardziej rygorystyczną wersję Strategii 
Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych (2°C scenario for GHG emis-
sion reductions). Michał Drabik podkreślił, że wszystkie siedemna-
ście celów zrównoważonego rozwoju jest równych, co oznacza, że cel 
nr 7 w sprawie przystępnej cenowo czystej energii oraz cel 13 w spra-
wie działań w dziedzinie klimatu są nie mniej ważne niż te dotyczą-
ce ubóstwa (cel 1) i głodu (cel 2). Wszystkie one powinny być rozpa-
trywane integralnie.

Michał Drabik przypomniał, że 
wzrost efektywności energetycz-
nej jest kluczem do ograniczenia 
emisji, o czym mówił także poseł 
do Parlamentu Europejskiego Ja-
romír Kohlíček, wiceprzewodni-
czący Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii w Parlamen-
cie Europejskim. UNECE jest je-
dyną instytucją ONZ, która otwar-
cie i szczerze mówi o roli paliw ko-
palnych w miksie energetycznym, 

woląc odłożyć na bok emocje i prowadzić dyskusję w oparciu o fakty.
Haitze Siemers z  Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. 

Energii podkreślił rolę innowacji i konkurencyjności w rozwoju sekto-
ra energetycznego. Korzystając z przykładów z Chin, z długimi linia-
mi przesyłu ultra-wysokiego napięcia oraz z Japonii, z planem rozwo-
ju gospodarki wodorowej do 2035 r., wskazał na innowacyjność ener-
getyczną na poziomie międzynarodowym. Pochwalił wiodącą rolę Eu-
ropy w zabezpieczeniu Porozumienia Paryskiego i chęć powtórzenia 
tego sukcesu dzięki innowacyjnym projektom badawczo-rozwojowym 
w UE podczas transformacji energetycznej, zwracając uwagę na wie-
le interesujących możliwości związanych z wychwytywaniem i wyko-
rzystaniem dwutlenku węgla, aby stworzyć nie tylko produkcję wolną 
od emisji dwutlenku węgla, ale także do budowy gospodarki o obie-
gu zamkniętym.

W poniedziałek, 9 lipca 2018 r., europejskie stoWarzyszenie WęGla kamienneGo i brunat-
neGo (euracoal) Wzięło udział W debacie W parlamencie europejskim na temat przystęp-
nej cenoWo i czystej enerGii, której dostarczenie jest 7. celem onz na rzecz zróWno-
WażoneGo rozWoju (UN SUSTAiNAble DeveloPmeNT GoAl No. 7).

Tania i czysta energia
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Czy dziś mówimy 
szczęść boże?

J
akiś czas temu jeden ze znajomych 
podsunął mi link do portalu do-
minikanie.pl, gdzie znalazł krótki 
tekst ojca Mateusza Przanowskie-

go z  postawionym w  tytule pytaniem: Kto 
jeszcze dzisiaj mówi „Szczęść Boże”? Już 
sam tytuł mnie zelektryzował, wszak po-
zdrowienie Szczęść Boże jest takie nasze, 
śląskie, naznaczone górniczą wiernością 
i dołowym doświadczeniem. Jego obecność 
zdawała mi się oczywistą oczywistością. 
Autor jednak zasiał we mnie nieco wątpli-
wości. Wprawdzie ojciec Mateusz twierdzi, 
że „zwyczaj mówienia Szczęść Boże” żyje 
i nie jest „obyczajowym antykiem i nie po-
winien podzielić losu moherowego beretu 
w świecie mody”, ale zwraca uwagę, że sta-
je się już pozdrowieniem niszowym. Powia-
da autor, że „bardzo rzadko zdarza się usły-
szeć Szczęść Boże od nowoczesnego miesz-
czanina”. 

I  w  pierwszym odruchu pomyślałem, że 
rzeczywiście tak jest, że coraz rzadziej sły-
szę to pozdrowienie pod swoim adresem 
na miejskiej ulicy czy w  miejskiej prze-
strzeni publicznej. Myśląc o powodach zra-
zu pomyślałem też, że może to i  trochę 
moja wina, bo przecież, co przyznaję, czę-
sto chodzę „po cywilnemu”, bez kapłań-
skiej koloratki, być może tym samym wpro-
wadzając w  niejakie zakłopotanie chcą-
cych mnie pozdrowić, czy aby pasuje po-
wiedzieć Szczęść Boże księdzu „na cywi-
la”. Potem jednak przypomniał mi się pił-
karski stadion, na którym bywam dość re-
gularnie, ubrany jak każdy inny kibic i nie 

zdarzyło mi się, żeby ktoś pozdrowił mnie 
inaczej niż Szczęść Boże właśnie. Podobnie 
jest, kiedy robię cotygodniowe zakupy, raz 
po raz między regałami słyszę skierowane 
pod moim adresem Szczęść Boże. A i grono 
przedsiębiorców, menadżerów, prezesów, 
wcale niemałe, także ci, z którymi jestem 
po imieniu, inaczej mnie nie pozdrawiają, 
jak tylko używając Szczęść Boże. Może jed-
nak nie jest tak źle z używalnością tego po-
zdrowienia wśród średnio- i starszo wieko-
wych mieszczan? 

Drugą grupą, na którą zwraca uwa-
gę ojciec Mateusz, dla której pozdrowie-
nie Szczęść Boże jest zawołaniem branżo-
wym, jak je nazywa, to wewnątrzkościel-
ne środowisko księży i zakonnic. I  tu zgo-
da, że najczęściej tego pozdrowienia uży-
wa młodzież seminaryjna i zakonna. Starsi 
oczywiście w relacji do przełożonego. A na 
poziomie rówieśniczym da się zauważyć 

z  jednej strony ta-
kie krygowanie się 
z  wyczekiwaniem, 
kto pozdrowi pierw-
szy, z  drugiej dużo 
częstsze chyba w ta-
kich relacjach po-
wszedniości i  ko-
leżeństwa zastę-
powanie Szczęść 
Boże najzwyklej-
szym cześć czy ser-
wus. Tak mi się zda-

je, co przyznaję z zażenowaniem, że z uży-
waniem pozdrowienia Szczęść Boże w śro-
dowisku wewnątrzduchownym nie jest aż 
tak dobrze, jak by się wydawało i jak być po-
winno z czystej oczywistości. I tu nachodzi 
mnie takie nieodparte wrażenie, trochę jak 
wyrzut, że z jednej strony duchowni ocze-
kują pozdrawiania siebie słowami Szczęść 
Boże, czasem obruszając się nawet, kiedy 
tak pozdrawiani nie są, a  z  drugiej, sami 
wobec siebie ze stanowej, naturalnej i naj-
zwyklejszej oczywistości tak się nie pozdra-
wiają. 

Jeśli oczekujemy, by nas pozdrawia-
no używając Szczęść Boże, najpierw sami 

siebie, nie tylko w  sytuacjach uroczysto-
ściowo-hierarchicznych, ale najbardziej 
powszednich tymi słowami pozdrawiajmy. 

Trzecią grupą, o której wspomina ojciec 
Mateusz, jest młodzież. To prawda, że usły-
szeć dziś od młodego człowieka, nawet bar-
dzo młodego, na ulicy czy korytarzu szkol-
nym pozdrowienie Szczęść Boże jest rzad-
kością, nawet rarytasem. Odbieram to cza-
sem jako demonstrację wyzwolenia spod 
kościelnego savoir-vivre’u, czasem jako 
oznakę lekceważenia, zwłaszcza kiedy to-
warzyszy temu udawane niezauważenie, 
a czasem jako symptom braku dobrego wy-
chowania. 

I  tego trzeciego jest chyba coraz więcej, 
bo nie tylko Szczęść Boże słychać coraz rza-
dziej, ale zwykłego dzień dobry wobec star-
szych, sąsiadów na korytarzu, klatce scho-
dowej, w windzie czy na ulicy bądź w skle-
pie też jak na lekarstwo. Przyznam, że nie 
jestem przesadnie wyczulony na sposób 
pozdrawiania, czy jest to Szczęść Boże czy 
dzień dobry, ale brak jakiegokolwiek po-
zdrowienia zauważam, jak pewno każdy. 

Jeśli mogę coś podpowiedzieć, do czegoś 
zachęcić, to do pozdrawiania siebie nawza-
jem, nie tylko tych, których znamy, a  też 
tych, a może przede wszystkim tych, któ-
rych widzimy po raz pierwszy, nie czekając 
i nie zastanawiając się, kto powinien zro-
bić to pierwszy. 

Im częściej będziemy pozdrawiać, tym 
częściej sami będziemy pozdrawiani. I  im 
częściej i  odważniej będziemy wobec sie-
bie używali Szczęść Boże, tym łatwiej bę-
dzie też ono przechodziło przez gardło wie-
lu młodym, dziś od niego stroniącym.

tak mi się zdaje, co przyznaję z zażenowaniem, że 
z używaniem pozdrowienia szczęść boże w środowisku 
wewnątrzduchownym nie jest aż tak dobrze, jak by 
się wydawało i jak być powinno z czystej oczywistości. 
i tu nachodzi mnie takie nieodparte wrażenie, trochę 
jak wyrzut, że z jednej strony duchowni oczekują 
pozdrawiania siebie słowami szczęść boże, czasem 
obruszając się nawet, kiedy tak pozdrawiani nie są, 
a z drugiej, sami wobec siebie ze stanowej, naturalnej 
i najzwyklejszej oczywistości tak się nie pozdrawiają.

jeśli mogę coś podpowiedzieć, 
do czegoś zachęcić, to do 
pozdrawiania siebie nawzajem, 
nie tylko tych, których znamy, 
a też tych, a może przede 
wszystkim tych, których widzimy 
po raz pierwszy, nie czekając i nie 
zastanawiając się, kto powinien 
zrobić to pierwszy.
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Jak poprawnie eksploatować grube pokłady węgla 
w sąsiedztwie zrobów nieczynnych ścian

W
raz z postępem robót przygoto-
wawczych i  eksploatacyjnych 
oraz zwiększeniem koncen-
tracji wydobycia dochodzi do 
wzrostu i  współwystępowania 

zagrożeń naturalnych. Na podstawie wie-
loletnich obserwacji dokonanych w  pol-
skich kopalniach węgla kamiennego pod-
czas prowadzenia prac w pokładach gru-
bych można wskazać kilka nieprawidło-
wości, które niestety cechują się powta-
rzalnością i w znaczący sposób wpływają 
na wzrost zagrożeń naturalnych oraz de-
cydują o bezpieczeństwie pracy załogi.

Podczas eksploatacji pokładów gru-
bych wybieranych na warstwy, w których 
wyrobiska względem siebie znajdują się 
w  niewielkiej odległości, zasadniczym 
zagadnieniem jest skuteczna ich izola-
cja. Migracja powietrza między wyrobi-
skami, a  nawet poziomami bezpośred-
nio wpływa na wzrost zagrożenia poża-
rowego i nie kontrolowanego połączenia 
wentylacyjnego. W  przypadku wystąpie-
nia zagrożenia pożarowego może dojść 
do problemów związanych z  lokalizacją 
ogniska zagrzania i  konieczności izola-
cji znacznego rejonu kopalni. W  czasie 
drążenia wyrobisk korytarzowych zasad-
nicze znaczenie ma bieżące wypełnia-
nie niepożądanych, wolnych przestrze-
ni pomiędzy elementami obudowy a cali-
zną węglową powstałą na skutek urabia-
nia węgla lub prowadzonych prac strza-
łowych. Miejsca te są potencjalnie zagro-
żone wystąpieniem ogniska pożaru i po-
winny być zlikwidowane. Bardzo efek-
tywnym sposobem likwidacji takich pu-
stek występujących w  stropie lub ocio-
sie wyrobiska jest ich wypełnienie pod-
sadzką hydrauliczną. Wykonuje się to po 

wcześniejszym przygotowaniu wyrobiska 
np. poprzez zastosowanie opinki płót-
nem wraz z  jednoczesnym jego wzmoc-
nieniem. W  przypadku drążenia wyro-
bisk wzdłuż zrobów ścian już wyeksplo-
atowanych szczególną uwagę należy po-
święcić doszczelnianiu odcinka calizny 

węglowej pozostawionej pomiędzy wyro-
biskami, której struktura, poprzez wpły-
wy dokonanej eksploatacji, może być na-
ruszona i charakteryzować się szczelino-
wością wtórną, co przy sprzyjających wa-
runkach stwarza zagrożenie powstaniem 
pożaru szczelinowego.

konieczność dostosowania się do warunków makroekonomicznych rynku węgla kamiennego związanych 
z cenami i jakością surowca spowodowała, iż menadżerowie spółek górniczych oraz kierownictwo kopalń 
usiłuje im sprostać. najlepsze efekty techniczno-ekonomiczne przy spełnieniu oczekiwań odnośnie udziału 
poszczególnych sortymentów paliwa oraz parametrów jakościowych węgla uzyskuje się przy eksploatacji 
pokładów o dużych miąższościach, wykształconych jako jednorodna warstwa węgla, bez przerostów bądź 
przy ich względnie małym udziale. najczęściej w takim przypadku eksploatację prowadzi się na warstwy 
w zależności od miąższości pokładu oraz wysokości wyrobisk eksploatacyjnych.

te błędy popełniane są najczęŚciej…
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W  profilaktyce pożaro-
wej, stosowanej nie tyl-
ko w  pokładach gru-
bych wybieranych na war-
stwy, znaczną rolę odgry-
wają warunki technicz-
ne i  organizacyjne jaki-
mi dysponuje zakład gór-
niczy, szczególnie w  za-
kresie możliwości przesy-
łania takich mediów jak: 
piasek, muły popłuczkowe, 
pyły dymnicowe itp. Wy-
żej wymienione materia-
ły powinny być przesyła-
ne w  rejony eksploatacyj-
ne i  umieszczane w  zrobach ścian i  wy-
robiskach korytarzowych, co ma zasadni-
czy wpływ na kształtowanie się zagroże-
nia pożarowego. Należy zauważyć, iż sła-
by stan rurociągu podsadzkowego może 
doprowadzić do bardzo czasochłonnych 

awarii, mogących skutkować poważnymi 
konsekwencjami w tym zakresie. 

Kolejnym czynnikiem rzutującym 
na stan zagrożenia pożarowego w  kon-
tekście wpływu wykonywania wyro-
bisk w  sąsiedztwie zrobów nieczynnych 
ścian jest możliwość stosowania środków 

o właściwościach an-
typirogenu. Środki te 
ograniczają wzrost 
temperatury pod-
czas samozagrzewa-
nia węgla, a  najczę-
ściej mogą być stoso-
wane w  następujące 
sposób:
• bez poś red -
nie wysypywanie 
środka o  właściwo-
ściach antypirogenu 
między sekcje obu-
dowy zmechanizowa-
nej, a następnie zmy-

wanie wodą z instalacji ppoż.,
• stosowanie piany o  właściwościach an-

typirogenu podawanej bezpośrednio na 
(między) sekcje obudowy zmechanizo-
wanej,

• stosowanie środków o  właściwościach 
antypirogenu podawanych do instalacji 
podsadzkowej podczas prowadzenia tzw. 
zmulania,

• wiercenie otworów w ociosach wyrobisk 
i  podawanie środków o  właściwościach 
antypirogenu lub/i  zatłaczanie środków 
doszczelniających spękany górotwór.

Elementem, który dodatkowo wpływa 
na bezpieczne prowadzenie prac w pokła-
dach węgla o dużej miąższości jest również 
odpowiednia koncepcja rozcięcia pokładu 
na etapie projektowania. W  kolejnych la-
tach ważnym aspektem jest upraszczanie 
i skracanie sieci wentylacyjnej. W ten spo-
sób istnieje możliwość zamknięcia zbęd-
nych wyrobisk i ograniczenie migracji po-
wietrza i zmniejszenia zagrożenia pożaro-
wego oraz metanowego. 

Eksploatacja na warstwy pokładów gru-
bych i  wykonywanie wyrobisk w  sąsiedz-
twie zrobów nieczynnych ścian podczas 
współwystępowania zagrożeń natural-
nych nie należy do łatwych zadań. Wnio-
ski wyciągnięte z  poprzednich lat oraz 
konsekwencja działań pozwalają na opra-
cowanie optymalnej technologii eksplo-
atacji pokładów o  dużej miąższości, do-
skonalenia zastosowanej profilaktyki 
a przede wszystkim poprawy bezpieczeń-
stwa pracy załogi.

j a c e K  a l B r e c H t
O D D Z i a Ł  K W K  „ M U R C K i - s Ta s Z i C ”  
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standardami ciał akredytowanych i zrzeszonych w iLaC (International La-

boratory Accreditation Cooperation)).

Laboratorium akustyki Technicznej Głównego instytutu Górnictwa po-

siada taką akredytację PCa (nr aP006) od ponad 20 lat i przez cały ten 

czas świadczy kompleksowe usługi wzorcowania aparatury między inny-

mi do pomiaru drgań mechanicznych – przetworników drgań, kalibrato-

rów drgań, mierników i systemów pomiarowych drgań. Osobnym obsza-

rem usług objęta jest kalibracja aparatury do badań sejsmoakustycznych 

i sejsmologicznych (np. geofonów czy sejsmometrów).

Powstały tu ostatnio nowe możliwości wzorcowania aparatury pomia-

rowej szczególnie interesujące właśnie dla branży wydobywczej. Labora-

torium wzbogaciło się bowiem w ostatnim czasie o unikatowe w skali kra-

ju stanowisko do automatycznej kalibracji przetworników drgań. system 

ten został zakupiony w odpowiedzi na rosnące wśród klientów zapotrze-

bowanie na usługi kalibracyjne najwyższej jakości, wykonywane w krótkim 

czasie dla dużej liczby przetworników. Proces kalibracji jest teraz w pełni 

zautomatyzowany, a przeciętny czas wykonania kalibracji nie jest dłuższy 

niż 90 s dla standardowego testu.

Powstało zatem w  Katowicach pierwsze w  Polsce laboratorium, któ-

re może świadczyć usługi w  tak szerokim zakresie częstotliwości. nale-

ży szczególnie podkreślić, iż nowy potencjał Laboratorium akustyki Tech-

nicznej GiG pozwala na wzorcowanie aparatury sejsmicznej i  sejsmolo-

gicznej w  znacznie szerszym zakresie niż przy zastosowaniu dotychcza-

sowych metod, które ograniczały się do sprawdzeń elektrycznych nie za-

pewniających pełnego nadzoru metrologicznego.

nowe stanowisko wzorcujące umożliwia kalibrację przetworników przy-

spieszenia typu ładunkowego, napięciowego oraz typu iePe (iCP). sys-

tem składa się ze stacji roboczej (model 9155D) służącej do sterowania, 

akwizycji i archiwizacji danych, a także tworzenia świadectw wzorcowa-

nia oraz dwóch wzbudni-

ków z łożyskami powietrz-

nymi. Pierwszy z nich (typ 

396C10) umożliwia kali-

brację w  zakresie często-

tliwości 5 Hz do 15 kHz, 

natomiast drugi (typ 

2129e025) obsługuje za-

kres niskich częstotliwości 

od 0,1 Hz do 500 Hz. Prze-

tworniki drgań mecha-

nicznych są wzorcowa-

ne zgodnie z  normą isO 

16063-21, a system odpo-

wiada oczywiście w  peł-

ni wymogom akredyta-

cji PCa.

wzorowe wzorcowanie,
czyli dbałość o metrologiczną kondycję
Proces wzorcowania, nazywany też często kalibracją to – zgodnie z defi ni-

cją – ogół czynności ustalających relację między wartością mierzoną przez 

przyrząd pomiarowy wzorcowany, a odpowiednią wartością prezentowa-

ną przez wzorzec jednostki miary, z uwzględnieniem niepewności dokona-

nego pomiaru. W klasycznej metrologii panuje zasada, że wzorzec powi-

nien być znacząco dokładniejszy od przyrządu wzorcowanego.

Mówiąc prostszym językiem, wzorcowanie polega na określeniu różni-

cy pomiędzy wskazaniem używanego przez nas przyrządu, a wskazaniem 

przyrządu wzorcowego i  podaniem skali niedokładności pomiaru. Ce-

lem tych działań jest określenie tzw. statusu metrologicznego przyrzą-

du, a więc jego przydatności do wykonywania pomiarów, a także wydanie 

świadectwa potwierdzającego, że wzorcowany przyrząd spełnia określo-

ne wymagania metrologiczne.

W przemyśle, w tym oczywiście i w górnictwie, wykorzystuje się ogrom-

ną liczbę wymagającej okresowej kalibracji aparatury. służy ona między 

innymi do diagnostyki technicznej maszyn i urządzeń, do oceny wpływu 

drgań na organizm człowieka, budynki i konstrukcje inżynierskie (np. wie-

że szybowe) czy – co w górnictwie szczególnie ważne – do monitoringu ak-

tywności sejsmicznej górotworu.

Wzorcowanie aparatury należy powtarzać przez cały okres użytkowa-

nia urządzenia. świadectwa wzorcowania nie zawierają okresu ważno-

ści świadectwa wzorcowania, a więc terminy kolejnych kalibracji powinny 

być ustalane przez samego użytkownika. W obszarze drgań mechanicz-

nych zalecane jest, aby wzorcowania wykonywać nie rzadziej niż raz do 

roku. Dotyczy to w szczególności przyrządów przenośnych, narażonych na 

wstrząsy i intensywnie eksploatowanych.

Ponieważ działalność polegająca na wzorcowaniu nie jest w Polsce kon-

cesjonowana, najpewniejszym 

sposobem na potwierdze-

nie kompetencji laboratorium 

wzorcującego jest akredytacja. 

Trzeba tu jasno powiedzieć, że 

jedynie kalibracje przeprowa-

dzone w  laboratoriach akre-

dytowanych przez Polskie 

Centrum akredytacji, zgodnie 

z  normą isO/ieC 17025:2005 

„Ogólne wymagania dotyczą-

ce kompetencji laboratoriów 

badawczych i  wzorcujących”, 

dają pewność najwyższej do-

kładności i  wiarygodności po-

miarów oraz zgodności z naro-

dowymi i  międzynarodowymi 
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Wybrane wydawnictwa GIG

METODA PROJEKTOWANIA 

PORTALOWO-SZKIELETOWEJ 

OBUDOWY POŁĄCZEŃ WYROBISK 

KORYTARZOWYCH. 

Marek Rotkegel

katowice, główny instytut 

górnictwa 2017

W pracy tej omówiono szereg za-

gadnień związanych z projekto-

waniem, wykonywaniem i wery-

fi kacją wytrzymałościową kon-

strukcji przedmiotowej obudo-

wy. Przedstawiono proces pro-

jektowania i kwestie związane ze stosowaniem 

tego typu obudowy, dokonano także przeglądu metod doboru obudo-

wy połączeń wyrobisk i poruszono problematykę z zakresu wykonawstwa 

tej obudowy, a także jej weryfi kacji wytrzymałościowej. Przedstawio-

no programy komputerowe wspomagające proces projektowania. Doko-

nano przeglądu ciekawszych konstrukcji zaprojektowanych w ostatnim 

ćwierćwieczu w Głównym instytucie Górnictwa. Książka jest przeznaczo-

na przede wszystkim dla kopalń, w szczególności dla ich służb zajmują-

cych się gospodarką materiałową, przygotowaniem produkcji oraz wyko-

nywaniem obudowy. Daje pogląd na możliwości produkcyjne i wykonaw-

cze różnych typów portalowo-szkieletowej obudowy połączeń wyrobisk 

korytarzowych.

KOINCYDENCJA GÓRNICZYCH ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 

Józef Kabiesz

katowice, główny instytut górnictwa 2016

Górnictwo podziemne jest specyfi czną sferą występowania zagrożeń na-

turalnych, a ich źródłami są cechy właściwe dla górotworu i jego indywi-

dualne reakcje związane z eksploatacją złoża. eksploatacja kopalin akty-

wizuje i w niektórych przypadkach generuje zagrożenia górnicze, spośród 

których najczęściej występują: zagrożenia gazowe (metan, siarkowodór), 

zagrożenie pożarami endogenicznymi, zagrożenie sejsmiczne i tąpa-

niami, zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, zagrożenie 

klimatyczne (temperaturowe), zagrożenie wyrzu-

tami gazów i skał oraz zagrożenie wodne. Ra-

cjonalna profi laktyka zagrożeń górniczych wy-

maga zrozumienia wielu zależności między czyn-

nikami je kształtującymi oraz poznania specyfi cz-

nych zależności pomiędzy nimi samymi. Wiedza ta 

jest podstawowym czynnikiem postępu w zwalczaniu 

zagrożeń. Ona to, poza rozwojem wiedzy ogólnej oraz 

techniki i technologii, ukierunkowuje prowadzone badania, 

OCENA ŚLADÓW 

ŚRODOWISKOWYCH NA 

PRZYKŁADZIE BIOKOMPOZYTÓW 

I TWORZYW POLIMEROWYCH

Jerzy Korol 

katowice, główny instytut górnic-

twa 2016

W książce przedstawiono ocenę śladów 

środowiskowych: węglowego, ekologicz-

nego i wodnego wybranych tworzyw polimerowych, włókien i kom-

pozytów. Poruszono bardzo ważną kwestię, jaką jest zastosowanie 

analizowanych śladów środowiskowych do poprawy obecnego sta-

nu wykorzystywania zasobów i zmniejszenia jego wpływu na śro-

dowisko oraz ich zastosowanie do analizy czynników wpływających 

na wykorzystywanie zasobów i do optymalizacji rozwiązań, prowa-

dzących do obniżenia negatywnego wpływu na środowisko pro-

duktu, procesu czy technologii. Książka zawiera obszerny materiał 

badawczy z zakresu analizy i oceny śladów środowiskowych two-

rzyw polimerowych, głównie biokompozytów. analiza śladów śro-

dowiskowych materiałów, a w szczególności biokompozytów, jest 

nowym aspektem prowadzonych badań z zakresu inżynierii środo-

wiska, odnosi się to zwłaszcza do śladu ekologicznego i wodnego. 

W prowadzonych badaniach, których wyniki zawiera książka, wy-

korzystano oryginalne metody badań, polegające na ocenie śla-

dów środowiskowych nie tylko analizowanych materiałów, ale rów-

nież przykładowych produktów w różnych wariantach materiało-

wych. Zaprezentowane wyniki prowadzonych analiz mogą okazać 

się pomocne dla decydentów, naukowców, jak również innych za-

interesowanych osób, w zrozumieniu wpływu działalności człowie-

ka na środowisko.

eksperymenty, decyduje o formułowaniu celów takiej działalności i prze-

znaczaniu środków fi nansowych na ich prowadzenie. Dlatego podstawo-

wym celem wydania tej książki jest poprawa stanu świa-

domości w tym obszarze. W książce poświęcono także 

miejsce takim zagadnieniom jak: ogólna charakterysty-

ka naturalnych zagrożeń górniczych i przegląd stanu 

wiedzy na ten temat w ujęciu historycznym. Omó-

wione zostały związki między współwystępującymi 

górniczymi zagrożeniami naturalnymi i wynikają-

ce z tego skutki, szczególnie kolizyjność stoso-

wanych metod profi laktycznych. Przedstawio-

no także najważniejsze modele oceny stanu 

takich zagrożeń.
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PGG partnerem 
strategicznym 
Górnika zabrze

polska Grupa Górnicza 
została partnerem 
strateGicznym 14-krotneGo 
mistrza polski. przed 
areną zabrze trakcie 
przedsezonoWej 
prezentacji drużyny 
oGłoszono naWiązanie 
Współpracy pomiędzy 
klubem a pGG. 

p
odpisanie umowy ogłosił Pre-
zes Górnika, Bartosz Sarnow-
ski, który wspólnie z Panią Pre-
zydent Małgorzatą Mańką-Szu-
lik wręczyli Wiceprezesowi Pol-

skiej Grupy Górniczej, Jerzemu Janczewskie-
mu klubową koszulkę. 

– Nie chciałbym zabrzmieć górnolotnie, ale 
Górnik Zabrze i Polska Grupa Górnicza są 
jak jedność. Łączy nas zarówno nazwa, jak 
i górnictwo. Dlatego, gdy pojawiła się propo-
zycja współpracy, nie mieliśmy chwili zawa-
hania. Ważne dla nas było też wsparcie mia-
sta dla klubu, atmosfera panująca na stadio-
nie, którą widzieliśmy podczas prezentowa-
nych filmów. Bardzo ważna jest dla nas pra-
ca klubu z młodzieżą i umiejętność współży-
cia klubu z lokalną społecznością. Wiem, że 
w Akademii Piłkarskiej Górnika trenuje po-
nad 700 dzieci – tymi słowami zwrócił się do 
licznych kibiców Górnika Jerzy Janczewski.

Logo naszej spółki jest eksponowane mię-
dzy innymi na tylnej części koszulki meczo-
wej. Oprócz tego branding PGG będzie obec-
ny między innymi na bandach LED, rekla-
mach statycznych i materiałach drukowa-
nych takich jak karnety, bilety itp.
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Muzyka z lipin
c

zekam w  ogromnym skwarze na znajomą, która 
zapowiedziała się, że chce obejrzeć moją wystawę 
zdjęć. Czas mija. Siedzę pod dwiema wieżami szy-
bowymi – jedyną pozostałością po kopalni „Polska” 
w  Świętochłowicach. W  pewnym momencie pod-

chodzi młody człowiek i szybkim ruchem wręcza mi płytę CD. 
– Może to pana zainteresuje – dodaje. Zerkam, odczytuję na-

zwę zespołu i tytuł płyty. 
– Nazywam się Tomasz Bienek i gram na gitarze…
Zamieniamy jeszcze kilka zdań, młody człowiek znika w pa-

wilonie wystawowym, a  ja mimo upału zamykam się w  aucie 
i  od razu wkładam płytę do 
odtwarzacza. 

Z  głośników dochodzą 
dźwięki, które idealnie pasu-
ją zarówno do tego miejsca, 
jak do nazwy zespołu – „Li-
piny Syndicate”. Opisywanie 
muzyki to czynność z reguły 
niezwykle ryzykowna i z góry 
skazana na niedopowiedze-
nia, a  w  skrajnych przypad-
kach przekłamania. Moż-
na rzecz jasna, posługując 
się schematami, starać się 
powciskać dźwięki do przy-
gotowanych szufladek styli-
stycznych, stworzyć pseudo-
ekspercką recenzję, po prze-
czytaniu której nikt po płytę 
nie sięgnie. W przypadku CD 
grupy „Lipiny Syndicate” je-
dynym sensownym krokiem 
jest odsłuchanie jej od po-
czątku do końca, potem jesz-
cze raz i  tak dalej. To mate-
riał, który nikomu nie prze-
je się od pierwszego razu. 
Solidna, choć dla mnie zbyt 
skromna czasowo, porcja 
eklektycznej, choć nad wyraz 
spójnej muzyki, która tego dnia towarzyszyła mi przez cały dzień 
w aucie, a potem już w dużo lepszych warunkach – w domu. 

Oprócz Tomasza, który kiedyś zasłynął akcją sprzątania Świę-
tochłowic, grającego na płycie na gitarze, muzykę tworzą wybit-
ny i  ceniony w  środowisku muzycznym skrzypek Tomasz Mu-
cha, absolwent Wydziału Jazzu i  Muzyki Rozrywkowej Akade-
mii Muzycznej w Katowicach, Simon Nowakowski, uznany basi-
sta i Ryszard Rajca, grający na perkusji.

Zespół wspiera także Tomasz Donocik, autor efektów specjal-
nych i scen aktorskich.

Wszyscy muzycy to postacie doskonale znane nie tylko na Ślą-
sku, aktywne w różnych konfiguracjach jazzowych, yassowych 
i nie tylko. 

Na płycie można posłuchać siedmiu (tylko…) utworów, z któ-
rych większość skomponował Tomasz Bienek, ale znajdziemy 
też motyw z filmu „Prawo i pięść” Krzysztofa Komedy oraz wa-
riacje na temat „Give Peace a Chance” Lennona/McCartneya. 
Ciekawą okładkę tego wydawnictwa zaprojektował znany ma-
larz Jarosław Kassner. 

Kiedy już szykowałem się do odjazdu, znów pojawił się pan To-
masz i wręczył mi kolejne wydawnictwo, w powstaniu którego 
brał udział – „Fanga – Pieśni śląskiego buntu”, ale to już temat 
na następny felieton…

  kultura
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PionoWo
1. włoski kompozytor epoki renesansu
2. ryba atlantycka
3. usunięcie zęba
4. sztuka ładnego pisania
5. pakuje
6. pisarz wczesnochrześcijański, biskup na Cyprze
7. po drugiej stronie kuli ziemskiej
8. błahostka
9. dla obrazu
10. do dywanu
11. w kosmosie
14. lata
19. w nocy
23. znany fi lozof
25. przydatna dla rolnika
28. wprowadzenie w błąd
30. najwyższy wymiar
32. dla literata
33. znany przylądek kosmiczny
35. w Usa
36. na żarówce
37. wysoki głos chłopięcy
38. na stok
39. dla czarownic
40. gatunek ssaka z rodziny żyrafowatych
41. akt tworzenia
44. dyskusja
49. pod Warszawą
51. zrzęda
53. mocne piwo
54. całe życie budował arkę
57. np. mandatów

KrZYŻÓWKA #27

?

58. nie opowiada prawdziwej historii
59. na granicy
60. na wschodzie Polski
61. jeszcze większy kot
63. sukulent
65. dla nosa
66. lekkie drewno
67. duży układ gwiazd
68. wiedza rolnicza
69. materiał budowlany i ceramiczny
70. świecące buty
75. miara powierzchni
78. taniec z Kuby
80. na półce
82. kłuje
83. ten od telefonu
84. kwaśny
85. wodny

Poziomo
1. pierwotniak
5. potrawa z ryżu i owoców morza
8. wyspa
12. nie tworzy
13. fi gura melodyczna śpiewana 
  na jednej sylabie tekstu
15. sprzedaż za granicę
16. zimowy salon niedźwiedzia
17. duży kot
18. mechaniczny tłumacz
20. franklin
21. kąpał się i wymyślał
22. stworzył „Dom lalki”
24. dla króla 
26. język używany w RPa

27. znany wujek
29. pełna znaków korektorskich
30. metal alkaliczny
31. wstręt
34. w norwegii
36. gra na harmonii
42. występuje w ścianach komórek roślinnych
43. na świece
45. z dziwnej rodziny fi lmowej
46. na bliskim Wschodzie
47. komórki jajowe ryb
48. świętuje 13 marca
50. niedaleko Zatoru
52. nie działa jawnie
55. z elementarza
56. sklep wojskowy
57. syn Odyseusza i Penelopy
60. wyziębienie
62. opust w afryce
64. o sobie
69. pomaga proboszczowi
71. ssak morski
72. mieszka w arabii
73. goniec
74. starożytne miasto w północnej babilonii
76. pomieszczenie na rzucie półkola
77. do przypięcia
79. z tektury
81. była taka partia
86. słynie z soków
87. ufa doświadczeniu
88. uczelnia w Łodzi
89. miesza powietrze
90. bohater „ślubów panieńskich”
91. w egipcie
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• spędzacie wakacje w górach, 
  nad morzem, w mieście albo  
  w innym ciekawym miejscu?
• Macie ze sobą aparat fotograficzny?
• utrwaliliście na karcie pamięci 
  ważne chwile i chcecie podzielić się 
  wrażeniami z innymi Czytelnikami?

ten kOnkuRs 
Jest dla was!

na konkurs przysłano 
już wiele ciekawych zdjęć. 

Oto jedno z nich – ze szczytu Grossglockner 
autorstwa pana arkadiusza skwiercza –>

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY!

Przysyłajcie mailem wasze wakacyjne zdjęcia,
koniecznie z dokładnym opisem, gdzie  

zostały zrobione i kto jest na nich widoczny.
najlepsze prace opublikujemy na łamach

Magazynu Polskiej Grupy Górniczej.

termin przysyłania zdjęć z wakacji: 
20 września 2018.

adres e-mail: j.czypionka@pgg.pl


