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Zebranie ratowników przy ZG Rudna - Polska Mied S.A.
20.02.2007r
We wtorek - 20 lutego 2007 r., w hotelu "Bomabol" w Lubinie odby³o siê uroczyste zebranie cz³onków Stowarzyszenia "Maltañski Krzy¿" oraz Zwi¹zku
Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Zak³adach Górniczych "Rudna". Tematem obrad by³o podsumowanie dzia³alnoci za rok 2006,
rozliczenie planu przychodów i wydatków, przedstawienie zamierzeñ
na rok 2007 oraz po¿egnanie kolegów odchodz¹cych na emeryturê.
Zebranie poprowadzi³ prezes Stowarzyszenia "Maltañski Krzy¿" kol.
Andrzej Smo³a,
W tym roku zebranie mia³o szczególny, uroczysty charakter, poniewa¿ siedmiu ratowników, cz³onków Zwi¹zku, zosta³o odznaczonych
wysokimi odznaczeniami pañstwowymi. W zebraniu udzia³ wziêli zaproszeni gocie: wojewoda dolnol¹ski Krzysztof Grzelczyk, Prezes
KGHM Polska Mied SA Krzysztof Skóra, starosta powiatu lubiñskiego Ma³gorzata Drygas-Majka, prezydent miasta Lubina Robert
Raczyñski, cz³onek Zarz¹du Krajowego ZZRG w Polsce Zygmunt
Wiczyñski oraz dyrektorzy oddzia³ów KGHM.
Po odpiewaniu "Hymnu Ratowników" dyrektor Gabinetu Wojewody Dominika Potocka odczyta³a postanowienie Prezydenta RP.
Medalem "Za Ofiarnoæ i Odwagê odznaczony zosta³ kol. Sylwester
Robak. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi otrzymali koledzy W³adys³aw Stêpak i Leszek Gajowiak. Br¹zowymi Krzy¿ami Zas³ugi zostali odznaczeni koledzy Mariusz Maækowiak, Miros³aw Boryk, Miros³aw Mila i Robert
Ilnicki. Aktu dekoracji dokona³ wojewoda dolnol¹ski Krzysztof Grzelczyk oraz Prezes
KGHM Polska Mied SA Krzysztof Skóra.
Po wzniesieniu toastu przez wojewodê g³os zabra³ wiceprzewodnicz¹cy ZZRG
w Polsce kol. Zygmunt Wiczyñski. Pogratulowa³ odznaczonym oraz podziêkowa³ wojewodzie za ¿yczliwe traktowanie ratownictwa górniczego. Po przemówieniu, wraz z przewodnicz¹cym organizacji zak³adowej ZZRG ZG "Rudna" Henrykiem ciegliñskim wrêczy³ ratownikom, którzy odeszli na emeryturê w ubieg³ym roku honorowe sztylety ratownicze. Byli to koledzy Jan Kawa i Jan
Pisarski.
Od Zarz¹du Stowarzyszenia "Maltañski Krzy¿" emeryci dostali figury wiêtej
Barbary. Wrêczy³ je pierwszy prezes Stowarzyszenia kol. Bernard Kasprzak.
Nastêpnie przedstawiciel Banku Millennium Pani Dorota Roszak i Pan Dyrektor
Krzysztof Winnicki przedstawili zebranym specjaln¹ ofertê kredytow¹ przeznaczon¹ dla cz³onków Zwi¹zku.
Swoj¹ ofertê przedstawili równie¿ przedstawiciele Towarzystwa Ubezpieczeñ i

c.d. na str 2

Zdrowych, spokojnych, radosnych
wi¹t Wielkiej Nocy
oraz wiele satysfakcji
z wykonywanego zawodu
¿yczy
Zwi¹zek Zawodowy
Ratowników Górniczych w Polsce
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Zebranie ratowników przy ZG Rudna
- 20.02.2007r
- Polska Mied S.A.
c.d. ze str 1

Reasekuracji "Cigna" STU S.A.w osobach : Pani Dyrektor Ma³gorzata Szypulska , Pani Justyna Jackowiak i Pan Bartosz Przybyszewski. Obydwie oferty

Jan PISARSKI otrzymuje Sztylet Ratowniczy

Jan KAWA otrzymuje Sztylet Ratowniczy

spotka³y siê z du¿ym zainteresowaniem zebranych. Na zakoñczenie czêci oficjalnej kol. Henryk ciegliñski przedstawi³ rozliczenie wydatków Stowarzyszenia za
rok 2006. Na cele statutowe wydano 25.000 z³. Zebrani zaakceptowali przedsta-

wione wydatki i jednog³onie udzielili absolutorium Zarz¹dowi.
Po czêci oficjalnej uczestnicy zostali poczêstowani obiadem. Przy kuflu piwa i
dobrym poczêstunku zebrani biesiadowali i piewali do pónych godzin wieczornych
Zdjêcia z imprezy znajduj¹ siê na stronie internetowej zwi¹zku www.zzrg.org
SMO£A Andrzej

Zespó³ Trójstronny
ds. Bezpieczeñstwa
Socjalnego Gór ników
16 lutego br. odby³o siê kolejne posiedzenie Zespo³u Trójstronnego ds. Bezpieczeñstwa Socjalnego Górników. Do czasu przybycia ministra gospodarki Piotra Woniaka obrady prowadzi³a
pod nieobecnoæ Paw³a Poncyljusza ( nie zajmuje siê ju¿ górnictwem ) pani El¿bieta Wilczyñska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie spotkania zosta³y poruszone
m.in. kwestie zwi¹zane ze Strategi¹ dla górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015.
Strona rz¹dowa i strona spo³eczna w nastêpstwie porozumienia
zawartego 22 stycznia br. w Katowicach uzgodni³y, ¿e powo³ane
zostan¹ 3 podzespo³y robocze. Ich zadaniem bêdzie przeanalizowanie zasadnoci prywatyzacji w ka¿dej ze spó³ek wêglowych:
Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej, Katowickim Holdingu Wêglowym i Kompanii Wêglowej.
Wyniki prac podzespo³ów trafi¹ nastêpnie pod obrady kolejnego
Zespo³u Trójstronnego ds. Bezpieczeñstwa Socjalnego Górników.
Wówczas omówione zostan¹ równie¿ pozosta³e elementy Strategii
dla górnictwa, które wymagaj¹ uzgodnieñ ze stron¹ spo³eczn¹.
Omawiane tematy w kolejnoci to:
· przyjêcie protoko³ów z 30 XI 2006r i 5 I 2007r
· LIST OTWARTY kolegów z LW "Bogdanka" S.A. i proba o
dialog spo³eczny w Zespo³u ds. bezpieczeñstwa socjalnego górników (uzgodniono, ¿e podczas kolejnego posiedzenia Zespo³u pod
koniec marca 2007r. ich sprawa bêdzie kontynuowana - zostaj¹
przyjêci do Zespo³u Górniczego)
· rz¹d nie bêdzie ingerowa³ w uk³ady zbiorowe pracy ( nie ma ju¿
w Strategii zapisu mówi¹cego o powi¹zaniu wysokoci p³ac z
wydajnoci¹ pracy)
· dekapitalizowanie Kompanii Wêglowej SA do koñca marca
pierwsz¹ transz¹ w wysokoci 170 mln z³.
· kwestia finansowania odwadniania kopalñ (Ministerstwo Finansów dalej stoi na sztywnym stanowisku, ¿e finansowanie
odwadniania musi z czasem byæ przejête przez kopalnie. Strona
zwi¹zkowa te¿ podtrzyma³a swoje stanowisko, ¿e odwadnianie zamkniêtych kopalñ musi byæ w ca³oci finansowane przez pañstwo)
· wskanik wzrostu wynagrodzeñ ponad 3,4% (Minister Woniak jasno da³ do zrozumienia, ¿e jest to temat dla pracodawców
a nie dla rz¹du, bo ¿aden z pracodawców o to nie wyst¹pi³.
· weryfikacja finansów spó³ek wêglowych (Minister zapowiedzia³ ,¿e finanse Spó³ek zweryfikuje firma audytorska, szczególnie Kompaniê Wêglow¹, gdzie za 2006r mia³a mieæ 103 mln
strat, a ma 73 lub 50 mln straty.
· weryfikacja podañ o przyjêcie do pracy w Kompanii Wêglowej
(Skandalem nazwa³ minister sposób weryfikacji podañ o przyjêcie do pracy - stwierdzi³, ¿e nie mo¿e byæ takiej sytuacji gdy o
przyjêciu do pracy ma decydowaæ poprzedni pracodawca) - wyjanienia sk³ada³ Prezes Rykala
· brak przedstawiciela ZUS - u na obradach (ustalono, ¿e ka¿dorazowo musi uczestniczyæ w obradach Zespo³u przedstawiciel
ZUS-u i posiedzenia Zespo³u nie mog¹ odbywaæ siê w dniach
posiedzeñ Sejmu )
· uzgodniono terminy konsultacji na temat zasadnoæ prywatyzacji spó³ek wêglowych i tak:
- 26 lutego br. odbêd¹ siê konsultacje w Jastrzêbskiej Spó³ce
Wêglowej S.A.
- 27 lutego br. odbêd¹ siê konsultacje w Katowickim Holdingu Wêglowym S.A.
- 5 marca br. odbêd¹ siê konsultacje w Kompanii Wêglowej S.A.
Kolejne posiedzenie Zespo³u Trójstronnego ds. Bezpieczeñstwa
Socjalnego Górników zaplanowane jest na koniec marca br.
WICZYÑSKI Zygmunt
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Jakie i dla kogo akcje LW "BOGDANKA" S.A.
Akcje pracownicze, zgodnie z ustaw¹ o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiêbiorstw nale¿¹ siê osobom bêd¹cym pracownikami prywatyzowanego przedsiêbiorstwa w dniu jego komercjalizacji. W przypadku "Bogdanki" jest to dzieñ 30.04.1993 r. Do akcji kopalni uprawnione jest
3914 osób. Obecnie w kopalni zatrudnione jest 2164 osób uprawnionych do otrzymania akcji. Pozosta³e 1750 uprawnione osoby s¹ na
emeryturze, rentach b¹d pakietach socjalnych. Pracownicy, którzy rozpoczêli pracê po dniu komercjalizacji tj. po dniu 30.04.1993r., a tak¿e
pracownicy wczeniej wy³¹czonych z Kopalni spó³ek EN-BO i PHU Lubelski Wêgiel, bêd¹cy obecnie ponownie pracownikami Kopalni s¹ tego
prawa pozbawieni.
Osoby uprawnione do akcji pracowniczych akcje te otrzymaj¹ w momencie prywatyzacji Kopalni tj. w dniu przekazania akcji "Bogdanki" przez Skarb
Pañstwa do holdingu z Kozienicami i ENE¥ nazwanego PROEN. Otrzymaj¹ je tak¿e w przypadku prywatyzacji Kopalni poprzez gie³dê papierów wartociowych.
Rz¹d planuje wprowadziæ na gie³dê, w nieokrelonym terminie, akcje holdingu PROEN. Akcje spó³ek parterowych tj. "Bogdanki", Kozienic i ENEI nie bêd¹
notowane na gie³dzie. Tym samym bêd¹ to bezwartociowe papiery. By uprawnieni mieli z nich jakie korzyci, musz¹ zamieniæ je na akcje holdingu PROEN.
Rz¹d przygotowa³ projekt ustawy o zamianie akcji pracowniczych spó³ek konsolidowanych na prawo do akcji holdingów. Same akcje uprawnione osoby
otrzyma³yby dopiero po wejciu holdingu PROEN na gie³dê. W projekcie tym, akcje spó³ek parterowych wymieniane s¹ wed³ug porównania wartoci konsolidowanych spó³ek. W "bardzo precyzyjnej", wykonanej za 800 tys. z³, wycenie wartoæ Bogdanki zosta³a okrelona na kwotê od 850 mln z³ do 2,2 miliarda.
Manipulowanie wartociami ³¹czonych spó³ek pozwoli poznañskiemu zarz¹dowi PROENU na ograniczenie iloci akcji dla pracowników "Bogdanki".
Nale¿y przy tym podkreliæ to, ¿e powsta³y holding mo¿e nigdy nie wejæ na gie³dê, poniewa¿ Rz¹d akcjami PROENU mo¿e dokapitalizowaæ wiêksze
grupy energetyczne lub w trybie pozagie³dowym sprzedaæ je obcemu inwestorowi.
W obydwu tych przypadkach osoby uprawnione - swoje "prawa do akcji PROENU" mog¹ wsadziæ sobie "gdzie". Bêd¹ to bezwartociowe uprawnienia.
Prywatyzacja poprzez gie³dê papierów wartociowych przyznaje natomiast uprawnionym osobom pe³nowartociowe, bêd¹ce w gie³dowym obiegu akcje
"Bogdanki". Uprawniona osoba zna ich wartoæ, mo¿e je sprzedaæ b¹d chomikowaæ wed³ug w³asnego uznania. W obydwu przypadkach pozostaje ca³kiem
liczna, 1158 osób, grupa pracowników
pozbawiona prawa do akcji. Dla nich,
Zwi¹zki Zawodowe "Bogdanki"
musz¹ zagwarantowaæ w Pakiecie Socjalnym mo¿liwie wysok¹ rekompensatê wyp³acan¹ ze rodków w³asnych
Kopalni.
W lubelskiej kopalni Bogdanka rozpoczynaj¹ siê rozmowy ostatniej szansy.
Od ich rezultatu zale¿y, czy w zak³adzie
rozpocznie siê protest. W najlepszej polskiej kopalni wrze ju¿ od kilku miesiêcy.
Za³oga nie chce siê zgodziæ na po³¹czenie swojej firmy z Elektrowni¹ Kozienice oraz grup¹ energetyczn¹ Enea.
Obawy górników mia³y rozwiaæ
przedstawione przez resort skarbu dokumenty, t³umacz¹ce, dlaczego warto
siê po³¹czyæ. - Niestety dokumenty, jakie przys³a³o ministerstwo nie zadowoli³y za³ogê. Argumenty przemawiaj¹ce za po³¹czeniem s¹ zbyt s³abe .
G³ównym argumentem za fuzj¹ s¹ wiêksze zdolnoci kredytowe po³¹czonej
firmy - tyle tylko, ¿e kopalnia da sobie
radê bez energetyków przy pomocy
w³asnych rodków i z kredytów.
Dzia³aczy rozsierdzi³y m.in. zapisy dotycz¹ce wyceny kopalni. W samym resorcie s¹ podzielone opinie. Wed³ug
czêci urzêdników kopalnia jest warta
800 mln z³. Wed³ug innych nawet 2,5
mld. - czyli sam resort nie wie dok³adnie ile kopalnia jest warta co wiadczy
o tym, ¿e dokumenty nie zosta³y przygotowane profesjonalnie.
Resort nie rozwia³ tak¿e g³ównej obawy zwi¹zkowców, ¿e po wejciu w
sk³ad grupy skoñczy siê zyskowny
handel wêglem - teraz dzia³a siê na
zasadach rynkowych. Jak bêdzie dzia³aæ w grupie to mo¿e siê wówczas okazaæ, ¿e kopalnia nie jest zyskowna .
Nic wiêc dziwnego, ¿e ju¿ za kilka dni
w kopalni mo¿e siê rozpocz¹æ protest.
Na pocz¹tku by³by to dwugodzinny
strajk ostrzegawczy.
WICZYÑSKI Zygmunt
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BEZPIECZEÑSTWO PRACY, TO KASA DLA WYBRAÑCÓW !?
Dyrektorzy wielu kopalñ deklaruj¹ bezpieczeñstwo pracy ponad
planowanym wydobyciem i ponad
rachunkiem ekonomicznym. Powo³uj¹ zespo³y do spraw zagro¿eñ wentylacyjno - po¿arowych , powo³uj¹
Komisje bezpieczeñstwa, zapraszaj¹
naukowców nie ¿a³uj¹c wynagrodzeñ
za analizy i ekspertyzy.
Na pozór dbaj¹ o bezpieczeñstwo. Tak naprawdê dbaj¹ o w³asny papierowy ty³ek, daj¹c dorobiæ
elicie górniczej, która na korytku z
kopalñ niele poprawia swój status
naukowy i maj¹tkowy. Kierownictwa zarz¹dów spó³ek wêglowych i
kopalñ chêtnie korzystaj¹ z firm
us³ugowych i zamiast do zwalczania zagro¿eñ anga¿owaæ w³asne ,
wysokokwalifikowane s³u¿by ratownicze anga¿uj¹ kolesiów z firm
us³ugowych, dziêki czemu kosztem
realnego bezpieczeñstwa wszystko
gra.
Sêdziowie i kat dostali swoje,
Dyrektor dosta³ swoje , a jak co
siê wymknie w kategoriach katastrofy górniczej to protoko³y s¹
o'key , a z natur¹ nie ma si³y. Ratownicy górniczy, czêsto zrzeszeni
w ZZRG widz¹ jak tandetnymi
rodkami technicznymi organizuje
siê pracê zwalczaj¹ce zagro¿enia w
kopalniach. Widz¹ jak rachunek
ekonomiczny powoduje , ¿e liczy
siê papierowe i kolesiowe bezpieczeñstwo pracy. Zg³aszaj¹ proble-

my kierownictwu kopalñ i Centrali
Zwi¹zku nara¿aj¹c siê na opinie "
srania we w³asne gniazdo "i na opiniê podcinania ga³êzi na której
siedz¹. Szkoda, ¿e ga³¹ interesów
kopalñ pomieci tylko tych dziêki
którym dyrektorzy kopalñ mog¹
spaæ spokojnie.
Zwi¹zek zawodowy wystêpuj¹cy z postulatem poprawy bezpieczeñstwa pracy wskazuj¹cy na zagro¿enia na konkretnych stanowiskach pracy ³atwo wstawiæ w naradach kopalnianych w opozycji do
innych zwi¹zków zawodowych.
"Zobaczcie znowu co ¿¹daj¹
, znowu chc¹ kosztem za³ogi byæ
lepsi od Was".
W tak skonstruowanym wiecie
zale¿noci zawsze znajdzie siê zwi¹zkowiec zale¿ny od kierownictwa kopalni i najtroskliwszy wniosek poprawy bezpieczeñstwa pracy staje
siê ¿¹daniem p³acowym dla w¹skiej
grupy zawodowej ,kosztem reszty
za³ogi , taki wniosek musi przegraæ.
Niestety natura weryfikuje fa³sz i
papierow¹ troskê .Halemba bez
przyk³adów z przesz³oci obna¿y³a
zwyk³y rachunek ekonomiczny pozbawiony ostrze¿eñ natury, w postaci przekroczeñ metanu, t¹pañ i zagro¿eñ po¿arowych. Do istnego piek³a zatrudniono ludzi z przys³owiowej ulicy, potrafi¹cych wykonaæ
prace w normalnych warunkach.
Niestety zlecono im zadanie ponad

si³y w warunkach którym sprostaæ
mogli tylko ratownicy górniczy. Tragedia z Halemby nie dotar³a do wyobrani nowego Prezesa z KWK Budryk S.A.
Pan Prezes Bojarski w rozmowie z przedstawicielami zwi¹zku zawodowego ratowników górniczych
wnosz¹cych o wyp³atê nale¿nych dodatków za zwalczanie zagro¿eñ
owiadczy³ ",¿e nie staæ kopalni na
dodatkowe wynagrodzenia zwi¹zane z likwidacj¹ zagro¿eñ i bardziej
ekonomiczne bêdzie zlecanie prac
profilaktycznych firmom us³ugowym". Pomijaj¹c fakt przepisów bhp
i rozporz¹dzenia w sprawie s³u¿b ratownictwa górniczego , Pan Prezes
nie wyci¹gn¹³ wniosków z lekcji historii i wykaza³ siê ignorancj¹ wobec zasadnych postulatów.
ZZRG nie widz¹c mo¿liwoci porozumienia skierowa³ wniosek do
Pañstwowej Inspekcji Pracy - Okrêgowy Inspektorat Pracy - Katowice
o skontrolowanie dzia³añ zwalczaj¹cych zagro¿enia w KWK Budryk
z wyk³adni¹ przepisów prawa
.Okrêgowa Inspekcja Pracy w Katowicach podjê³a czynnoci kontrolne w KWK Budryk SA .Stwierdzono, ¿e ratownicy górniczy wykonali

prace zwalczaj¹ce zagro¿enia w wyrobiskach do³owych w KWK Budryk natomiast uzasadniono ,¿e katalog prac profilaktycznych zawarty w przepisach ratowniczych wymaga interpretacji Wy¿szego Urzêdu Górniczego i dalsza kontrola
oraz decyzje w sprawie nale¿nych
dodatków s¹ uzale¿nione od tej opinii .
Po spotkaniu OIP Katowice z
kierownictwem kopalni i zwi¹zkami zawodowymi protoko³em pokontrolnym OIP zainteresowa³a siê
Rada Nadzorcza KWK Budryk S.A.
Po jej kontrolach istnieje podejrzenie ,¿e firma us³ugowa obci¹¿a³a kopalniê Budryk za budowê i remont tam przeciwwybuchowych ,
których nigdy nie wykona³a.
To podejrzenie i zwi¹zek kierownictwa kopalni z firm¹ us³ugow¹ zbada Prokuratura. Na razie wybrañcy z
KWK Budryk nie spowodowali katastrofy górniczej ale ich kariery zawodowe i kwalifikacje s¹ w¹tpliwe
W kontekscie lekcewa¿¹cej problemy postawy Prezesa KWK BUDRYK S.A. za³¹czam wyst¹pienie
do Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego.
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Spór zbiorowy w KWK"BUDRYK"

Od nie pamiêtnych czasów wreszcie wszystkie zwi¹zki zawodowe jednomylnie wyst¹pi³y do Zarz¹du KWK "BUDRYK" S.A. w trybie i na zasadach
ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych ze wspólnymi ¿¹daniami p³acowymi.

Zarz¹d KWK "BUDRYK" nie raczy³ jednak podj¹æ ze stron¹ zwi¹zkow¹ przewidzianych prawem rokowañ w ramach wszczêtego sporu, czym
ewidentnie doprowadza do sytuacji okrelonej w art. 17 ust. 2 ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych, który pozwala na przeprowadzenie akcji
strajkowej bez wyczerpania procedury rokowañ i mediacji. Je¿eli do tego dojdzie, to winê za powsta³e z tego tytu³y straty dla kopalni ponosiæ bêdzie
tylko i wy³¹cznie Zarz¹d Kopalni.

Wiczyñski Zygmunt
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ciana nr.1 w KWK Halemba ostrzega³a. !!!
Pok³ad 506 na poziomie 1030 metrów w kopalni Halemba przed planowan¹ eksploatacj¹ feralnej ciany nr 1 by³ dobrze znany kierownictwu
kopalni z powa¿nych zagro¿eñ naturalnych. By³o pewne ,¿e eksploatacji
tej ciany bêd¹ towarzyszy³y ci¹g³e prace zwalczaj¹ce III stopieñ zagro¿enia t¹paniami oraz zwalczaj¹ce IV kategoriê zagro¿enia metanowego. Od
rozruchu ciany 1-wszej we wrzeniu 2004 r do t¹pniêcia w lutym 2006 r
i wybuchu w listopadzie 2006 r. w cianie ros³a skala zagro¿eñ. Nim
wybuch metanu i py³u wêglowego zabra³ na wieczn¹ szychtê 15 pracowników firmy us³ugowej MARD i 8 pracowników kopalni natura dawa³a
sygna³y i ostrze¿enia .Ju¿ 3 marca 2005 r. ze zrobów ciany do wyrobiska
wdar³ siê jêzor wypalaj¹cego siê metanu. Szczêliwie nikt wówczas nie
ucierpia³. Prawdopodobnie niewielka iloæ metanu natrafi³a na pozostawione w zrobach roz¿arzone drobiny wêgla i zapali³a siê .Wypalenie metanu bez dynamiki jak¹ charakteryzuje siê wybuch jest w kopalniach metanowych zjawiskiem powszechnym. Kopalniany zespó³ wentylacyjno po¿arowy okreli³ dodatkowe rygory, wzmo¿ono analizy prób powietrza
i urabiano wêgiel bez przestojów.
W dniu 22 lutego 2006 r nast¹pi³o kolejne ostrze¿enie .
Zanotowano silne wstrz¹sy górotworu w wyniku których dosz³o do
t¹pniêcia, zawa³u chodnika wentylacyjnego za cian¹ i wypadku dwóch
osób. Sztygar do dzi rehabilituje z³aman¹ nogê , s³awny metaniarz -Zbyszek Nowak po 111 godzinach uwiêzienia w zwa³owisku skalnym szczêliwie doczeka³ pomocy ratowników górniczych i wyszed³ z zawa³u prawie
bez obra¿eñ. T¹pniêcie nie zabra³o nikomu ¿ycia ale zrujnowa³o chodnik
wentylacyjny, który wzmóg³ problemy i nowe zagro¿enia.
Do zagro¿enia t¹paniami i du¿¹ metanowoci¹ dosz³y zagro¿enia po¿arowe i brak systemowej sieci wentylacyjnej odprowadzaj¹cej powietrze.
Do t¹pniêcia inspekcje okrêgowego urzêdu górniczego i decyzje urzêdu
wobec warunków panuj¹cych w cianie by³y bardzo tolerancyjne. Zastosowano tam wiele urzêdowych odstêpstw od przepisów. Pozwolono uzbroiæ
bardzo d³ugi, bo a¿ 411 metrowy front ciany, pozwolono pozostawiæ resztki
wêgla w zrobach oraz ze wzglêdu na przebiegaj¹c¹ nad cian¹ autostrad¹
pozwolono nie zwalczaæ zagro¿enia t¹paniowego technik¹ strza³ow¹. Przypomnê , ¿e odstrzeliwanie ³adunków w pok³adzie sk³onnym do t¹pañ
znacznie wydajniej odprê¿a ska³y ani¿eli przewierty. Tym razem decyzja
Dyrektora okrêgowego urzêdu górniczego w Gliwicach by³a bezlitosna i
jedyna z mo¿liwych.
W dniu 10 marca 2006 r. nakazano zaniechanie dalszej eksploatacji pok³adu 506 cian¹ nr.1.W uzasadnieniu decyzji podano zwiêkszaj¹c¹ siê
aktywnoæ sejsmiczn¹ górotworu, utracon¹ mo¿liwoæ odprowadzania powietrza ze ciany oraz rosn¹c¹ metanowoæ pok³adu dochodz¹c¹ do 90 m3
na minutê. Ze wzglêdu na zdecydowanie pogorszony stan bezpieczeñstwa
oraz zagro¿enia dla powierzchniowych obiektów budowlanych postanowiono zakazaæ dalsz¹ eksploatacjê. Ta decyzja dla kopalni by³a bolesna
ekonomicznie, ale konieczna. Niestety sposób likwidacji ciany le¿a³ ju¿
wy³¹cznie w kompetencjach kierownictwa kopalni, które pomimo powa¿nych zagro¿eñ zdecydowa³o o szybkim wydostaniu wyposa¿enia ze ciany.
W tym celu na wlocie do ciany zbudowano most wentylacyjny czêciowo
przywracaj¹c swobodny obieg powietrza. Na odcinku pomiêdzy dowierzchni¹ 2-g¹ , a chodnikiem badawczym wymuszono obieg powietrza wentylatorami. Tak odbudowany system wentylacyjny nie gwarantowa³ stabilnoci
i wró¿y³ kolejne problemy. Zasadniczym b³êdem kierownictwa kopalni by³a
decyzja o og³oszeniu przetargu na wy³onienie firmy, która sprawnie i tanio
wydostanie ze ciany jej wyposa¿enie. W tym miejscu narzuca siê kilka
istotnych pytañ :
w Jaki by³ rzeczywisty koszt wyposa¿enia ciany
w Czy rzetelnie wyliczono koszty niezbêdnych prac pozwalaj¹cych bezpiecznie odzyskaæ wyposa¿enie
w Czy w procedurze przetargowej poinformowano firmê MARD o warunkach pracy i zagro¿eniach w jakich bêdzie wykonywana
Cel przetargu by³ oczywisty. Kopalnia ponios³a stratê po zatrzymaniu
eksploatacji , któr¹ mia³a zminimalizowaæ firma odzyskuj¹ca sprzêt. Firmy
us³ugowe zatrudniane s¹ w miejsca i do prac gdzie brakuje w³asnych pra-

cowników. Firmy us³ugowe nie maj¹ kwalifikacji pracowaæ w miejscach
wyj¹tkowo niebezpiecznych gdzie pracuj¹c trzeba równolegle zwalczaæ zagro¿enia. Ka¿da kopalnia utrzymuje obligatoryjnie w³asne , wysokokwalifikowane s³u¿by ratownictwa górniczego utrzymywane dla zwalczania zagro¿eñ i pracy w warunkach niebezpiecznych czyli stanowiskach pracy na których nie wolno pracowaæ innym pracownikom kopalni, a tym bardziej pracownikom firm us³ugowych.
Praca w otoczeniu zagro¿eñ wymaga ogromnego dowiadczenia, specjalistycznego sprzêtu i specjalistycznych kwalifikacji. Nie wystarczy posiadaæ
zwyk³e orzeczenie lekarskie zezwalaj¹ce na pracê w wyrobiskach do³owych.
Nie wystarczy 10 - cio dniowe szkolenie przy boku instruktora.
Pracownicy firmy MARD mieli wejæ do ciany w której t¹pie , a metan
wydziela siê tak intensywnie ,¿e przykopalniane osiedle mieszkaniowe mia³o
by nieprzerwane dostawy gazu. O ile pracownicy firmy MARD mieli kwalifikacje do wyci¹gania wyposa¿enia cian w normalnych warunkach, o
tyle nie mieli kwalifikacji na stanowiskach szczególnych. Delegowanie do
pomocy tym pracownikom dozoru kopalnianego i ratowników górniczych
w celu zabezpieczenia prac firmie MARD wiadczy³o o wiadomoci zagro¿eñ. Niestety natura zweryfikowa³a decyzje o wydostaniu wyposa¿enia, decyzje o sposobie likwidacji wyposa¿enia, zweryfikowa³a ostateczny
rachunek ekonomiczny zabieraj¹c niepotrzebne ofiary. Nim dosz³o do tragedii kierownictwo kopalni poszerzy³o swój zespó³ wentylacyjno - po¿arowy o ekspertów z kopalni Dowiadczalnej Barbara.
Profesor Pawe³ Krzystolik, docent Krzysztof Cebulski i doktor Eugeniusz
Krauze ( elita polskiej nauki górniczej ) pomagali kopalni przeprowadzaj¹c
analizy i ekspertyzy pozwalaj¹ce bezpiecznie wykonywaæ roboty górnicze w
cianie nr. 1
W kopalnianym zespole pracowa³ równie¿ ówczesny Dyrektor OSRG
Zabrze, obecny Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego - Piotr Buchwald.
Eksperci wspieraj¹cy w sierpniu 2006 r. KWK Halemba obecnie
s¹ cz³onkami komisji powypadkowej badaj¹cej przyczyny wypadku
z 21 listopada 2006 r.
Taki sk³ad zespo³u wentylacyjno - po¿arowego równie¿ ewidentnie wiadczy o skali problemów jakie sta³y przed kierownictwem kopalni. Niestety w
trakcie robót wielokrotnie zlekcewa¿ono przekroczenia stê¿eñ metanu. Nie
wycofano pracowników nawet po dokonaniu pomiarów atmosfery wskazuj¹cych na niebezpieczn¹ mieszaninê gazów tworz¹cych tzw. trójk¹t wybuchowoci. Posiedzenia komisji powypadkowej wykaza³y ,¿e po t¹pniêciu
kopalnia zaniecha³a prowadzenie profilaktyki przeciw wybuchowi py³u wêglowego . Prowadzone próby by³y nie rzetelne i zapisywano fikcyjne wyniki
potwierdzaj¹ce brak zagro¿enia. Firma MARD po przejêciu ciany równie¿
nie dba³a o profilaktykê przeciw wybuchowi py³u wêglowego, co wiadczy
o jej kwalifikacjach i znajomoci przepisów górniczych.
Wystarczy dodaæ, ¿e gdyby nie dosz³o do wybuchu py³u wêglowego,
który zainicjowa³ prawdopodobnie wybuch metanu nie by³o by tak wielu
ofiar, a mog³o zakoñczyæ na siê kilku poparzeniach. Rozleg³y obszar wybuchu spowodowa³ py³ wêglowy, który swym p³omieniem o wysokiej temperaturze , truj¹cymi gazami, niszcz¹c¹ fal¹ uderzeniow¹ w mgnieniu oka by³
przyczyn¹ zgonu 23 pracowników. Rozleg³y obszar wybuchu py³u wêglowego , to skutek zaniechanej profilaktyki przeciwwybuchowej. Najwiêksz¹
niewiadom¹ jest inicja³ ewentualnego wybuchu metanu. Komisja bada³a czy
do zaciniêtych zestawów cianowej obudowy nie stosowano u³atwieñ w
postaci robót strza³owych oraz czy inicja³em wybuchu metanu móg³ byæ snop
iskier z liny ko³owrotu transportuj¹cego ciê¿kie zestawy.
Bez wizji lokalnej wyjanienie przyczyn inicja³u powoduj¹cego wybuch
metanu nie bêdzie mo¿liwe.
Posiedzenie Komisji powypadkowej w dniu 15 marca br. prawdopodobnie okreli termin wejcia Komisji w miejsce tragedii. Do koñca marca ratownicy górniczy Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego maj¹ wykonaæ prace pozwalaj¹ce bezpiecznie skontrolowaæ cianê.
O wynikach wizji lokalnej i wnioskach z prac Komisji bêdziemy informowaæ.
Obecnie Komisja , NIK i Prokuratura Okrêgowa w Gliwicach potwierdzaj¹ wiele nieprawid³owoci, które przyczyni³y siê do katastrofy.
LUBERTA Piotr
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WIECI ZE SPÓ£EK WÊGLOWYCH
Katowicki Holding
Wêglowy SA

Miniony rok by³ trudny dla ca³ej bran¿y. W Katowickim Holdingu Wêglowym zmagano siê z
przeciwnociami natury - z zagro¿eniami po¿arowymi, metanowymi i t¹paniami - co wywo³ywa³o
nieoczekiwane wczeniej problemy wydobywcze.
Dzia³o siê tak zw³aszcza w kopalni "Mys³owice",
ale te¿ - choæ w mniej dokuczliwym stopniu - w
"Weso³ej" i w "Murckach". Wprawdzie oba mys³owickie zak³ady zdo³a³y w du¿ym stopniu przezwyciê¿yæ te k³opoty, niemniej nie wydobyto - w stosunku do pierwotnego planu - prawie 800 tys. ton
wêgla, czego nie uda³o siê ju¿, niestety, odrobiæ.
Pomimo mniejszej produkcji, zatem i sprzeda¿y,
uda³o siê jednak skompensowaæ straty w innych
sferach dzia³alnoci, tote¿ wynik spó³ki za 2006 r.
jest zbli¿ony do za³o¿onego w Planie TechnicznoEkonomicznym, a równie¿ lepszy od uzyskanego
rok wczeniej bo zysk jest w granicach 90-100
mln z³otych, tj. o oko³o 30 proc. lepszy ni¿ w 2005.
W latach 2007-2009 co roku bêdzie spó³ka w
inwestycje anga¿owaæ po 400 mln z³otych. Bêdzie
to potê¿ny wysi³ek. Po jego kulminacji 2009 rok
mia³by byæ pierwszym, kiedy bêdzie ju¿ mo¿na
mówiæ o zauwa¿alnych, wymiernych owocach. Ma
te¿ byæ momentem definitywnego przezwyciê¿enia problemów w po³¹czonej kopalni "Mys³owice-Weso³a".
Strategia holdingu jest podporz¹dkowana produkcji najwy¿szej jakoci, nisko siarkowych wêgli. Z myl¹ o sprzeda¿y takiego w³anie produktu
zawarto umowy z grup¹ najwiêkszych odbiorców
spó³ki. Aby móc im sprostaæ, konieczne jest zbudowanie w³aciwej struktury wydobycia z jego
koncentracj¹. W kopalniach musz¹ te¿ zostaæ odbudowane fronty rezerwowe. Dot¹d - z wyj¹tkiem
kopalni "Wujek" - by³o to s³aboci¹. Tymczasem
brak takich frontów - w przypadkach pojawiania
siê nieprzewidywalnych problemów - natychmiast
przek³ada siê na wielkoæ produkcji, a w konsekwencji - sprzeda¿y. Przygotowanie alternatywnych cian jest jednym z priorytetów w nowo powo³anym centrum wydobywczym, czyli w "Mys³owicach-Weso³ej". Sytuacja ka¿dej z trzech kopalñ - "Staszica", "Murcek" i "Wieczorka" - z osobna jest na tyle dobra, ¿e nie wymaga jakich nadzwyczajnych dzia³añ. Mo¿na wiêc spokojnie przygotowywaæ siê do powo³ania nowych . Nast¹pi
to, to w perspektywie 3-5 lat .
Wiadomo, ¿e w³aciciel wykluczy³ model prywatyzacji z udzia³em inwestora strategicznego. Pozostaje wiêc scenariusz gie³dowy z zachowaniem
przez Skarb Pañstwa pe³nej kontroli nad spó³kami
wêglowymi. Wreszcie: zanim zapad³aby taka decyzja, przedtem potrzebne by³oby porozumienie z
przedstawicielstwami za³óg. Nie ma wiêc powodów, ani do demonizowania prywatyzacji, ani te¿
traktowania jej jako panaceum na wszelkie problemy.

JASTRZÊBSKA SPÓ£KA
WÊGLOWA
zarobi³a ok. 284 mln z³ w
2006 roku

Wed³ug wstêpnych danych Jastrzêbska
Spó³ka Wêglowa S.A. wypracowa³a w 2006
roku zysk netto w wys. ok. 284 mln z³ - to
mniej ni¿ rok wczeniej, kiedy zysk wyniós³
799,7 mln z³.
W 2006 roku kopalnie
JSW S.A. wydoby³y 13,3 mln ton wêgla netto (53 088 ton na dobê), przy wydobyciu brutto
w wysokoci niemal 19 mln ton. Sprzeda¿ wynios³a 13,4 mln ton, z czego w kraju 10,6 mln a
w eksporcie 2,8 mln ton. rednia cena sprzeda¿y 1 tony przez JSW wynosi³a 284 z³. a zysk na
1 tonie wyniós³ blisko 38 z³. Ostateczne, oficjalne wyniki JSW powinny byæ znane w marcu. Z piêciu kopalñ spó³ki najwy¿sze wydobycie osi¹gn¹³ Pniówek - 3.703.900 ton, to znaczy
14 757 ton na dobê. W pozosta³ych kopalniach
wydobycie kszta³towa³o siê nastêpuj¹co: Borynia - 2.200.700 ton (8.768 ton/d), Jas-Mos 2.564.000 ton (10 215 t/d), Krupiñski 2.264.700 ton (9.023 t/d) i Zofiówka - 2.591.900
ton (10.326t/d).
rednie dobowe wydobycie z jednej ciany w
JSW S.A. ukszta³towa³o siê na poziomie 2.329,
przy czym najlepszy wynik uzyska³a kopalnia
Krupiñski - 3 438 t/d (rekord pad³ w grudniu - 4
134 t/d). Ta sama kopalnia mo¿e siê pochwaliæ
najwy¿sz¹ ogóln¹ wydajnoci¹ pracy, która w
ubieg³ym roku osi¹gnê³a poziom 4.842 kg/pdn
(5.079 w grudniu). Za ni¹ uplasowa³a siê kopalnia Pniówek z wynikiem 3.750 kg/pdn, a nastêpnie Zofiówka - 3.363 kg/pdn, Borynia 3.174 kg/pdn oraz Jas-Mos - 3.047 kg/pdn. W
skali ca³ej spó³ki wydajnoæ wynios³a 3.543 kg/
pdn i by³a wy¿sza od uzyskanej w 2005 roku o
256 kg/pdn i o 984 kg/pdn wy¿sza od tej sprzed
10 lat.
W zakresie robót przygotowawczych wykonano w 2006 roku 71 km wyrobisk korytarzowych, z czego niemal 43 km wydr¹¿y³y brygady kopalniane, a nieco ponad 28 km firmy obce.
Równoczenie w kopalniach spó³ki zlikwidowano ³¹cznie 80 km wyrobisk korytarzowych,
co pozwoli³o ograniczyæ ich ³¹czn¹ d³ugoæ do
573 km, podczas gdy w 1996 roku d³ugoæ
wyrobisk wynosi³a 1.110 km. Po koniec 2006
roku w zak³adach JSW pracowa³o 19.321 pracowników, w tym 3.431 w Boryni, 4.362 - w
Jas-Mosie, 2.238 - w Krupiñskim, 5.006 - w
Pniówku i 3.860 - w Zofiówce 23.02.2007r.
Pomimo tak dobrych rezultatów odwo³any zosta³ W³odzimierz Hereniak - Prezes Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej S.A.

Po³udniowy Koncern
Energetyczny

Wed³ug wstêpnych wyników, w 2006 roku
Po³udniowy Koncern Energetyczny zarobi³
netto 255 mln z³otych. Koncern sprzeda³ o 9
proc. wiêcej energii elektrycznej ni¿ przed
rokiem, ale o 4 proc. mniej ciep³a - ze wzglêdu
na bardzo ciep³y czwarty kwarta³.
WICZYÑSKI Zygmunt

Konkurs "Bezpieczna Kopalnia"
rozstrzygniêty

22 lutego w Szczyrku, w ramach XVI Szko³y
Eksploatacji Podziemnej, odby³a siê gala kolejnej
edycji Konkursu "Bezpieczna Kopalnia", organizowanego przez Wy¿szy Urz¹d Górniczy,
Fundacjê "Bezpieczne Górnictwo" im. prof. Wac³awa Cybulskiego i Szko³ê Eksploatacji Podziemnej. Laureatami Konkursu w kategorii kopalñ
wêgla kamiennego zosta³y: I miejsce - ZG "Piekary", II miejsce - KWK "Wieczorek", III
miejsce - KWK "Kazimierz Juliusz" i ZG "Janina". Ponadto przyznano wyró¿nienia kopalniom "Jankowice" i "Bobrek-Centrum", w
których w ci¹gu ostatnich trzech lat nie odnotowano wypadku miertelnego. Z uwagi na zaistnia³e wypadki miertelne nie przyznano wyró¿nienia w kategorii kopalñ rud miedzi. Przedstawiciele nagrodzonych kopalñ odebrali dyplomy z r¹k Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego dr in¿. Piotra Buchwalda i Naczelnego
Dyrektora G³ównego Instytutu Górnictwa
prof. dr hab. in¿. Józefa Dubiñskiego. Celem Konkursu jest promowanie osi¹gniêæ w zakresie bezpieczeñstwa pracy w polskich kopalniach oraz wyró¿nianie tych sporód nich, które
wykazuj¹ najwiêksz¹ dba³oæ o przestrzeganie
przepisów i zasad BHP. Konkurs organizowany
jest w dwóch kategoriach: kopalñ wêgla kamiennego i kopalñ rud miedzi. Tegorocznych zwyciêzców konkursu wy³oni³a Wielka Kapitu³a, która obradowa³a w sk³adzie: mgr in¿. Jan Szczerbiñski - Przewodnicz¹cy, Wiceprezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego, prof. dr hab. in¿. Józef
Dubiñski - Prezydent Fundacji "Bezpieczne
Górnictwo" im. W. Cybulskiego, dr in¿. Jerzy Kicki - Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Szko³y Eksploatacji Podziemnej, mgr in¿.
Wojciech Magiera - dyrektor Departamentu Górnictwa WUG, mgr Teresa Ró¿añska - Okrêgowy Inspektor Pracy w Katowicach, dr in¿. Jerzy Rydlewski - Akademia Górniczo-Hutnicza. G³ównymi kryteriami konkursu by³y: liczba wypadków
miertelnych i ciê¿kich w latach 2004, 2005 i 2006
i data ostatniego wypadku miertelnego, liczba wypadków lekkich w kopalniach z wy³¹czeniem wypadków miertelnych i ciê¿kich - w roku 2006,
iloæ kolejnych dni bez wypadku w roku 2006,
wystêpuj¹ce zagro¿enia naturalne (wg stopni, kategorii i klas), liczba za³ogi ogó³em, w tym pod
ziemi¹, wielkoæ wydobycia (tys. ton na dobê),
wskanik prewencyjny jako miernik stanu bezpieczeñstwa pracy. Ci¹gle doskonalony system
oceny kopalñ w konkursie zyskuje coraz szersz¹
aprobatê Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Pañstwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z deklaracj¹
przedstawicieli tych instytucji wyniki konkursu
bêd¹ wykorzystywane w celu ró¿nicowania sk³adek na ubezpieczenie wypadkowe.
ród³o : WUG
WICZYÑSKI Zygmunt
Odpowied : 2
CHIRURG JEST DLA
CH£OPCA MATK¥
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O nas -historia cd.
W dniu 6 lutego 2004 r. Zwi¹zek zakoñczy³ akcjê protestacyjn¹ w Centralnej
Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
Wiceminister Skarbu Pañstwa mianuj¹c Zbigniewa Baranowskiego tymczasowym Dyrektorem CSRG za¿egna³ konflikt i spotka³ siê z kierownictwem
CSRG oraz z Prezydium Zarz¹du Krajowego. Wiceminister dziêkowa³ za
uwiadomienie wagi zarzutów wobec by³ego Dyrektora. Raport Najwy¿szej Izby Kontroli z 20 lutego 2004 r. ujawni³ wiele gospodarczych patologii
zwi¹zanych z fa³szowaniem przetargów, przestêpstwami ksiêgowymi, powielaniem nieprzydatnych ekspertyz i z³ym zarz¹dzaniem jednostk¹. W tym
czasie powsta³ raport Wy¿szego Urzêdu Górniczego ujawniaj¹cy przyczyny
jednej z najd³u¿szych akcji po¿arowych, jaka jesieni¹ 2003 r. przez dwa
miesi¹ce parali¿owa³a kopalniê "Sonica". Jeden z wniosków Komisji wskazywa³ na brak w³aciwej oceny zagro¿enia po¿arowego.
Równolegle w KWK "Brzeszcze" po 9-ciu miesi¹cach od zawieszonej akcji
ratowniczej otwarto pole po¿arowe by odnaleæ ostatniego poszkodowanego wskutek wybuchu metanu. Wczeniej ratownicy ze wzglêdu na warunki
zagra¿aj¹ce ich ¿yciu zostali wycofani z akcji a sztab akcji postanowi³ przerwaæ poszukiwania izoluj¹c p³on¹c¹ cianê. W ci¹gu kilku godzin odnaleziono szcz¹tki górnika i pomimo nadal ciê¿kich warunków zabezpieczono rejon
do wizji lokalnej. W lutym mimo kolejnych ostrze¿eñ natury w innych kopalniach Prezydium musi siê spotkaæ z kierownictwem KWK "Pokój" gdzie
prace profilaktyczne prowadzone s¹ na niedostatecznym poziomie w stosunku do zagro¿eñ, a wobec ratowników sygnalizuj¹cych problem stosowany jest terror psychiczny i finansowy. Pok³osiem spotkania s¹ ustalenia
gwarantuj¹ce poprawê sytuacji.
Podczas posiedzenia zarz¹du Krajowego ZZRG - Prezes Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego uzasadnia³ potrzebê komercjalizacji jednostki.
CSRG jako podmiot u¿ytecznoci publicznej nie mog³a prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej i us³ugowej by osi¹gaæ zysk finansowy. Liczne opónienia przedsiêbiorców z p³atnociami za zabezpieczenie ratownicze odbiera³y
p³ynnoæ finansow¹ i zak³óca³y rytm badañ i szkoleñ ratowniczych oraz
zakupów odtwarzaj¹cych sprzêt ratunkowy zniszczony podczas akcji w
kopalniach. Zarz¹d Krajowy pozytywnie zaopiniowa³ ten kierunek wyra¿aj¹c stanowczy sprzeciw wobec dzia³añ prywatyzacyjnych.
Premier Hausner og³asza bia³¹ ksiêgê wskazuj¹c na kolejn¹ reformê ubezpieczeñ
spo³ecznych kosztem spo³eczeñstwa. Obni¿ony poziom rent i emerytur oraz chêæ
zabrania wczeniejszych emerytur za pracê w warunkach szkodliwych, to zapowied koniecznych protestów. Zwi¹zek zakupuje spor¹ liczbê flag, kamizelek i
transparentów. Jednak przed protestem w Warszawie Zwi¹zek pikietuje 21 i 22
czerwca siedzibê Wy¿szego Urzêdu Górniczego. W KWK "Polska-Wirek" wstrzymano prace profilaktyczne i wyp³atê dodatków za usuwanie zagro¿eñ. Kierownictwo dzia³u wentylacji w tej kopalni otrzymuje korzystn¹ dla siebie opiniê z Wy¿szego Urzêdu Górniczego. ZZRG reaguje natychmiast. Pod has³em "WUG stra¿nikiem niebezpieczeñstwa w kopalniach" po dwu dniowej pikiecie wyjaniono
niekompetentn¹ opiniê i przywrócono w KWK "Polska-Wirek" prace profilaktyczne do interpretacji zgodnej z przepisami.
W KWK "Silesja" powsta³a 42 organizacja zak³adowa ZZRG licz¹ca 54
cz³onków. ZZRG w Polsce latem 2004 r. liczy³ ponad 4800 cz³onków czynnych zawodowo.
Po kolejnych katastrofach górniczych Zwi¹zek zdo³a³ przekonaæ Centraln¹ Stacjê
Ratownictwa Górniczego i Zarz¹d Kompanii Wêglowej do powo³ania grupy psychologów wspieraj¹cych ratowników, poszkodowanych górników i ich rodziny.
Kontynuowane s¹ dodatkowe ubezpieczenia dla ratowników górniczych z
tytu³u uszczerbku na zdrowiu podczas niebezpiecznych prac profilaktycznych i akcji ratunkowych. Rozwa¿ane s¹ równolegle dodatkowe ubezpieczenia od utraty kwalifikacji ratownika górniczego wskutek wypadku i choroby. Odpowiednie warunki tego¿ ubezpieczenia i ubezpieczyciel pojawiaj¹
siê dopiero w 2006 roku. Prace profilaktyczne zapobiegaj¹ce zagro¿eniom
w kopalniach s¹ powodem interwencji Prezydium Zarz¹du Krajowego w
KWK "Rydu³towy" Ruch "Anna". Podobnie jak i w poprzednich interwencjach próbuje siê oszczêdzaæ na bezpieczeñstwie pracy i dyskryminowaæ
dzia³aczy zwi¹zkowych podnosz¹cych ten problem. I tym razem dochodzi
do porozumienia podczas narady z kierownictwem kopalni.
Zarz¹d Krajowy organizuje V Ogólnopolskie zawody wêdkarskie w "Bobrku Miechowicach" a dwie polskie ekipy ratownicze bior¹ udzia³ w miêdzynarodowych zawodach ratowniczych w G³ogowie. Polacy ponownie budz¹
zachwyt zagranicznych ekip ratowniczych. Ponad to, w Zawoji podczas
dwu dniowego szkolenia 100 dzia³aczy ZZRG przeszkolono z zakresu pra-

wa pracy, nowelizacja Kodeksu pracy oraz zakres wspó³pracy za spo³eczn¹
i pañstwow¹ inspekcj¹ pracy.
W padzierniku 2004 z okazji zbli¿aj¹cego siê 10-lecia dzia³alnoci ZZRG
oraz V Zjazdu Delegatów Krajowych ZZRG wyda³ w nak³adzie 600 sztuk
okolicznociowy album zawieraj¹cy dotychczasow¹ dzia³alnoæ Zwi¹zku
na szczeblu krajowym i w organizacjach zak³adowych. Album bogato ilustrowany nawi¹zywa³ do najwa¿niejszych zdarzeñ w górnictwie wêgla kamiennego ogarniêtego kolejnymi reformami rz¹dowymi.
W Rudzie l¹skiej 15 padziernika 2004 roku odby³ siê V-ty Zjazd Delegatów Krajowych ZZRG. Zjazd mia³ charakter sprawozdawczo-wyborczy.
W Zjedzie uczestniczy³ 254 Delegatów z 284 uprawnionych. Po czêci
sprawozdawczej Delegaci przyst¹pili do wyboru w³adz Zwi¹zku. Na Przewodnicz¹cego Zarz¹du Krajowego zg³oszono dwie kandydatury: Piotra
Luberta, który otrzyma³ 165 g³osów i Marka Czy¿yckiego, który otrzyma³
87 g³osów. Wybrano Prezydium Zarz¹du Krajowego w sk³adzie: Eugeniusz
Kuchta, Zygmunt Wiczyñski, Zdzis³aw Wójcik, Bogus³aw Okrzesik, Jan
Izydorski, Tadeusz Siatkowski i Marek Czy¿ycki; oraz Krajow¹ Komisjê
Rewizyjn¹ w sk³adzie: Stanis³aw Pietrzak, Piotr P³onka, Tadeusz Pep³owski, Pawe³ Smoleñski, Grzegorz Wojaczek.
Do koñca roku skutecznie zajêlimy siê alokacj¹ wszystkich ratowników z
likwidowanej by³ej kopalni "Rozbark"- ZG Bytom II. Ratownicy z tej kopalni przy wsparciu organizacji zak³adowych znaleli zatrudnienie w dru¿ynach ratowniczych Katowickiego Holdingu Wêglowego oraz w ZG "Piekary", Centrum i Bobrek. Dokoñczono alokacjê ratowników z likwidowanej
KWK "Katowice - Kleofas".
Wspieralimy protest przed siedzib¹ Katowickiego Holdingu Wêglowego
przeciw prywatyzacji spó³ki i uczestniczylimy w zmianach metodyki badañ
ratowniczych powodowanych zakupem nowoczesnego sprzêtu wprowadzaj¹cego nowe metody badañ.
W styczniu 2005 roku zebralimy 11 tys. podpisów pod obywatelskimi
projektami dotycz¹cymi emerytur górniczych opracowanymi przez NSZZ
"Solidarnoæ" i OPZZ. W OSRG - Zabrze przeprowadzilimy szkolenie
dzia³aczy zwi¹zkowych dotycz¹ce znajomoci zasad wyliczania i ewidencjonowania funduszu p³ac. Wraz z miêdzy zwi¹zkowym sztabem oprotestowalimy i powstrzymalimy lansowan¹ przez Ministra Gospodarki Jacka
Piechotê próbê prywatyzacji kopalñ. Górnicze za³ogi w referendum zdecydowanie sprzeciwi³y siê planom prywatyzacyjnym. ZZRG poprzez Komisjê
bezpieczeñstwa Wy¿szego Urzêdu Górniczego oraz Kompanii Wêglowej
wniós³ o konieczn¹ wymianê i zakup nowych aparatów ucieczkowych dla
za³óg górniczych. Kopalnie nie realizowa³y koniecznych zakupów podczas
gdy w ca³ej Kompanii Wêglowej do koñca 2006 roku traci³o przepisow¹
¿ywotnoæ a¿ 32 tys. tych aparatów.
W maju w KWK "Pokój" w wypadku miertelnym gin¹ g³ówny in¿ynier
wentylacji i jego zastêpca. Samowolna penetracja izolowanego wyrobiska w
sposób niezgodny w przepisami u tak wykwalifikowanych osób na zawsze
pozostanie niezrozumia³¹ tajemnic¹.
W KWK "Rydu³towy" Ruch Anna Zarz¹d Krajowy wspiera referendum
za³ogi w sprawie bonów ¿ywnociowych bêd¹cych zamiennikiem za nale¿ne
posi³ki profilaktyczne. Wygrane referendum zwiêksza liczbê punktów wymiany bonów na artyku³y spo¿ywcze i stwarza korzystn¹ konkurencjê cenow¹.
To by³o pierwsze referendum organizowane samodzielnie przez nasz Zwi¹zek. Zarz¹d Krajowy skutecznie i po raz pierwszy przeprowadzi³ Zarz¹d
Komisaryczny w ZZRG "Brzeszcze", doprowadzaj¹c do rezygnacji z funkcji nieodpowiedzialnego Przewodnicz¹cego i przeprowadzaj¹c wybory nowych w³adz.
W maju powstaje w KWK "Chwa³owice" 43-cia organizacja zak³adowa
ZZRG. 53 cz³onków nowopowsta³ej organizacji i starania w pozosta³ych
zak³adówkach ZZRG doprowadzaj¹ uzwi¹zkowienie do 5 tys. cz³onków
czynnych zawodowo. 26 lipca ZZRG w sile ponad 200 ratowników uczestnicy w miêdzy zwi¹zkowej manifestacji pod Sejmem w sprawie ustawy
emerytalnej dla górników. Policja pod rzekomym zarzutem czynnej napaci
na funkcjonariuszy zatrzymuje 6 cz³. naszego Zwi¹zku. Podjêto natychmiastow¹ obronê naszych zwi¹zkowców, którzy po 24-godzinnym zatrzymaniu
powracaj¹ na l¹sk. Obrona i rozprawy s¹dowe w tej sprawie tocz¹ siê bez
orzeczeñ przez ca³y 2006 rok do nadal. Sejm i Senat ostatecznie uchwali³
ustawê emerytaln¹ dla górników a Prezydent pomimo zaskar¿eñ do Trybuna³u Konstytucyjnego j¹ podpisa³. Trybuna³ Konstytucyjny zaskar¿enie pracodawców prywatnych równie¿ oddali³. Kandydat na Prezydenta RP - Przeci¹g dalszy str 10
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II Halowy TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ o PUCHAR
ZZRG MZK w Polsce przy Kompani Wêglowej
Ponownie gospodarze
.
Ju¿ tradycyjnie o tej porze roku w Szczyg³owicach, odby³ siê "Turniej Pi³ki No¿nej - Halowej o Puchar Miêdzyzak³adowego Zarz¹du Koordynacyjnego Zwi¹zku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Kompanii Wêglowej S.A.".
W turnieju uczestniczy³y dru¿yny ZZRG w Polsce z kopalñ:
"Halemba"-"Piekary"-"Budryk"-"Ziemowit"-"Szczyg³owice" i "Pokój"
Pomimo, i¿ miejsca nie brakuje w Hali w Szczyg³owicach, nale¿y tylko ubolewaæ nad tym, ¿e z zaproszenia nie skorzysta³y pozosta³e zak³adowe
organizacje ZZRG.
MZK ZZRG w Polsce przy KW S.A. zapewni³ uczestnikom turnieju fachow¹ obs³ugê sêdziowsk¹, ubezpieczenie, fotoreportera, zimny i ciep³y posi³ek
wraz z "rozweselaczem" oraz jak zawsze kawê i herbatê które by³y dostêpne na bie¿¹co bez ograniczeñ.
Turniej odby³ siê 03 marca 2007r. w bardzo dobrych warunkach hali sportowej w Szczyg³owicach.
Po powitaniu uczestników - o godz. 900 odby³o siê losowanie dwóch grup eliminacyjnych. Rozegrano eliminacje i mecze fina³owe - zwyciêzc¹ zosta³a
ponownie dru¿yna gosopdarzy.
I miejsce ZZRG "Szczyg³owice", II miejsce ZZRG "Budryk", III miejsce ZZRG "Piekary" IV miejsce ZZRG "Ziemowit", V miejsce ZZRG
"Halemba" i VI miejsce ZZRG "Pokój".

Turniej przebiega³ w sportowej atmosferze, uczestników wyró¿niono pucharami, dyplomami i nagrodami. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano
Adama MERCIK z dru¿yny "Halemby" a najlepszym strzelcem zosta³ Daniel TA£AJKOWSKI z
dru¿yny "Szczyg³owic".

Odpowied: 1
Czy w tekcie by³o zaznaczone, ¿e jest noc?
Na wyró¿nienie zas³uguj¹, dru¿yna ZZRG "Piekary", która z roku na rok podwy¿sza swój poziom gry i w tym roku sprawi³a mi³¹ niespodziankê zdobywaj¹c
III miejsce oraz dru¿yna ZZRG "Ziemowit" startuj¹ca po raz pierwszy bardzo bliska by³a zdobycia miejsca medalowego.
RYNDAK Dariusz.
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dokoñczenie ze strony 8

wodnicz¹ca Zwi¹zku Pracodawców Prywatnych z pewnoci¹ na l¹sku owym zaskar¿eniem
ustawy górniczej zyska³a "zawrotny" elektorat wyborczy. Zwi¹zek po nieuwzglêdnieniu w
ustawie górniczej okresów oddelegowañ z kopalñ do jednostek ratownictwa jako uprawnionych do emerytury górniczej bez wzglêdu na wiek podj¹³ w Warszawie rozmowy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Pracy i z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych w sprawie
uregulowania uprawnieñ ratowników górniczych za szkolenia, æwiczenia i dy¿ury poza wyrobiskami do³owymi kopalñ. Obietnice Rz¹du SLD dotycz¹ce uwzglêdnienia ratowników przerwa³a zmiana w³adzy. Lewica odda³a w³adzê z kretesem przegrywaj¹c wybory Parlamentarne i
Prezydenckie. Niezrealizowane obietnice Rz¹du Millera i podzia³ lewicy zrobi³y swoje. W
padzierniku Zarz¹d Krajowy zorganizowa³ w wierklañcu plenerowy festyn rodzinny z udzia³em 1700 uczestników. Ta impreza zakoñczy³a obchody X - lecia ZZRG obchodzone w ró¿ny
sposób równie¿ w organizacjach zak³adowych.
2005 rok koñczy tragedia w KWK "Zofiówka". Tu¿ przed "Barbórk¹" (22 listopada) wyrzut
metanu i ska³ pozbawia ¿ycie 3 górników. To zagro¿enie posiada lukê prawn¹ w przepisach
górniczych, ze wzglêdu na sporadyczn¹ liczbê wyrzutów nie wypracowano dobrego monitoringu i profilaktyki chroni¹cej przed wyrzutami metanu i ska³.
W grudniu finalizuj¹ siê rokowania zwi¹zków zawodowych górnictwa z Zarz¹dami Spó³ek
Wêglowych w sprawie zak³adowych uk³adów zbiorowych pracy. ZZRG wszêdzie dopilnowa³ zapisów dotycz¹cych wynagrodzenia ratowników górniczych.
W styczniu 2006 r. ca³¹ Polsk¹ i l¹skiem wstrz¹snê³a tragedia w targowej hali MTK na
granicy Chorzowa i Katowic. S³u¿by ratownictwa górniczego spontanicznie z wielu kopalñ i
z Centralnej Stacji przyst¹pi³y do akcji ratunkowej. Nasi koledzy z determinacj¹ przeszukiwali rumowisko po zwalonym dachu. W wyniku ca³onocnej akcji ratowniczej górnicy wydostali
ze zwa³owiska 13 poszkodowanych i 29 ofiar miertelnych. £¹czny bilans akcji ratunkowej
s³u¿b medycznych, stra¿aków i policjantów to uratowanie ponad 100 poszkodowanych i 65
ofiar. ZZRG po raz kolejny wyst¹pi³o do Prezydenta RP i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych o ustawê powo³uj¹c¹ Krajowy System Ratownictwa reguluj¹cy akcje ratownicze na
rzecz spo³eczeñstwa, która skoordynuje dzia³ania wszelkich s³u¿b ratowniczych.

HUMOR

Dwóch w³acicieli psów k³óci siê, czyj pies
jest m¹drzejszy:
- mój pies, zawsze jak wraca do domu, to dzwoni do drzwi.
- mój nie musi , ma w³asny klucz.
Mama poprawia Jasiowi b³êdy w zeszycie. Po chwil sprawdzania pracy domowej rozz³oszczona idzie do ojca i czyta :
-fczolaj bylem f skole.
- widzisz co za g³upstwa tu popisa³? przecie¿ wczoraj by³a
niedziela.
Na lekcji biologii pani pyta siê Jasia:
- Co to jest?
- Szkielet.
- Czego?
- Zwierzêcia.
- Ale jakiego?!
- Nie¿ywego!
-Tatusiu z³apa³em dzisiaj a¿ 6 much - 3 samce i 3 samiczki!!
- chwali siê tatusiowi Jasio
-Tak?? a poczym pozna³e, ¿e to samce a tamte to samiczki??- pyta tata
-To proste 3 samiczki siedzia³y na lustrze, a samce na butelce od piwa!!!!!

Dwa przedszkolaki rozmawiaj¹ w przedszkolu
- Gdzie siê urodzi³e? Bo ja w domu!- mówi zadowolony
przedszkolak.
c.d.n.
Stan na dzieñ 31 styczeñ 2006 r. - opracowa³ - A ja w szpitalu! - krzyczy maluch
- A co ci by³o?- pyta zdziwiony przedszkolak.
Piotr Luberta
Idzie baca do sklepu miêsnego i pyta:
- Cy jes kie³basa?
Wieci z OBL - u
- Jest. Bezkidzka.
- Bez cego ?!?!?!?!
W Orodku Badañ Ratowniczych "CEN-MED." , badania ratowników przebiegaj¹
Mówi policjant do policjanta:
zgodnie
- Widzisz ten las
z harmonogramem i jak co roku do koñca marca z wiêkszym nasileniem iloci badanych.
Na co drugi odpowiada
Nie wszyscy wiemy jakie to s¹ iloci, dlatego trochê statystyki:
- Nie drzewa mi zas³aniaj¹
W ubieg³ym roku od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. wykonano:
Ø 6 909 badañ z orzeczeniem lekarskim -"zdolny do s³u¿by w ratownictwie
górniczym"
ZAGADKI
Ø 204 badania z orzeczeniem - "niezdolny do s³u¿by w ratownictwie górni czym"
Jak on go zobaczy³ ?
Ø 771 badañ z orzeczeniem - "czasowo niezdolny do s³u¿by w ratownictwie
Pewien facet jest ubrany na czarno. Ma czarne spodnie,
górniczym"
skarpetki, kurtkê, rêkawiczki i czapkê. Idzie tak ulic¹, na
Tegoroczna statystyka za 2 m-ce przedstawia siê nastêpuj¹co:
której nie wieci siê ¿adna latarnia, niebo jest zachmurzone, w oknach domów te¿ nie widaæ ¿adnych wiate³. Z
Ø 1708 badañ z orzeczeniem -"zdolny do s³u¿by w ratownictwie górniczym"
naprzeciwka jedzie czarny samochód z du¿¹ prêdkoci¹, z
Ø 45 badañ z orzeczeniem - "niezdolny do s³u¿by w ratownictwie górniczym"
wy³¹czonymi wiat³ami. Mimo to kierowca zauwa¿y³
Ø 177 badañ z orzeczeniem - "czasowo niezdolny do s³u¿by w ratownictwie
pieszego i zatrzyma³ siê przed nim. Jak to mo¿liwe? Teraz
górniczym"
zastanów siê nad odpowiedzi¹ i poszukaj odpowiedzi w
Orodek badañ wykona³ równie¿ w 2006 r. 885 badañ z zakresu profilaktyki kardionumerze (jeli nie znasz odpowiedzi, b¹d znasz i chcesz
logicznej na rzecz Kompanii Wêglowej badaj¹c górników z KWK "Pokój", "Boles³aw
sprawdziæ czy jest prawid³owa).
mia³y", "Polska Wirek" i "Centrum".
OBL prowadzi równie¿ badania okresowe - profilaktyczne i tak:
Kim jest chirurg?
Ø w 2006r. wykonano - 1862 badania
Jecha³ ojciec z synem samochodem. Mieli wypadek.
Ø w 2007r. : wykonano 266 badañ w styczniu i 296 badañ w lutym.
Ojciec niestety nie prze¿y³, czyli umar³. Syn trafi³ w
W krótkiej rozmowie z dr W. Richter dowiedzia³em siê, ¿e wydolnoæ wród ratowniciê¿kim stanie do szpitala. Od razu na blok operacyjny.
ków górniczych ronie i coraz mniej jest niezdolnoci z tego powodu.
Kiedy przyszed³ chirurg oznajmi³:
ledz¹c powy¿sz¹ statystykê zastanawia fakt, dlaczego do tej pory nikt nie skorzysta³
- Nie bêdê operowaæ tego m³odzieñca. To mój syn !!!
z 20 000,00 z³ odszkodowania za utratê zdolnoci wykonywania zawodu ratownika
Pytanie: kim jest chirurg dla operowanego m³odzieñgórniczego, które wynika z dobrowolnego Ubezpieczenia, i mo¿na je w ka¿dej chwili
ca???
podpisaæ w siedzibach ZZRG w Polsce.
Pomyl z minutkê - odpowied w numerze
RYNDAK Dariusz
Opracowa³ : WICZYÑSKI Zygmunt
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