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Górnictwo to ciężka
praca i czasem
łzy, ale nie fabryka
śmierci…
Od 14 lat pełniąc zaszczytną funkcję Przewodniczącego Zw. Zaw.
Ratowników Górniczych w Polsce,
od 20 lat będąc ratownikiem górniczym zbyt często musiałem komentować katastrofy górnicze.
Z jednej strony pogarszają się warunki geologiczne w naszym górnictwie węgla kamiennego a z drugiej
strony kopalnie inwestują w nowe
maszyny i w bezpieczną pracę.
Dokończenie na stronie 3

Relacja z posiedzeń
Komisji
Już w dniu zaistniałego wypadku w KWK ”Wujek” ruch „Śląsk”
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Komisję. Celem Komisji
jest do 31 marca 2010 roku zbadać
przyczyny i okoliczności zapalenia
i wybuchu metanu oraz wypadku
zbiorowego jakiemu ulegli pracownicy zatrudnieni w dniu 18 września
br. w rejonie ściany 5-tej.
Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się na terenie kopalni 22 września.
Dyrektor Krzysztof Kurak zrelacjonował przebieg zdarzenia oraz akcji
ratowniczej. Dyrektor omówił roboty
górnicze prowadzone przed wypadkiem w rejonie ściany oraz aktualne
w ramach akcji ratowniczej. Pierwsze
pytania członków Komisji dotyczyły
zatrudnienia pracowników, ich zadań
i wykonywanych prac oraz rozmieszczenia czujników rejestrujących stężenie metanu.
Dokończenie na stronie 4
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Uwagi z wizji lokalnej
przeprowadzonej w dn.
25.09.2009r. w ścianie
5-tej w KWK ”WujekŚląsk” ruch Śląsk.
1. W oględzinach pokładu 409 na
poziomie 1050m w ramach Komisji
powypadkowej WUG wzięli udział:
Przewodniczący Komisji – W-ce Prezes WUG – Wojciech Magiera ,W-ce
Przewodniczący Komisji – Stanisław
Trenczek, W-ce Prezes KHW S.A.
Wojciech Dygdała, Dyrektor KWK
”Wujek-Śląsk” Krzysztof Kurak,
Nadsztygar TW Pan Bąk, W-ce Przewodniczący ZZG w Polsce Dariusz
Potyrała, Przewodniczący zakładowej
NSZZ ”Solidarność i autor notatki
Piotr Luberta.
2. Przed zjazdem w rejon katastrofy
udostępniono członkom Komisji badanie medyczne, podpisano stosowne
oświadczenie i zezwolenie na zjazd,
udostępniono ubrania robocze, sprzęt
ochrony dróg oddechowych, metanomierze, elektroniczne dyskietki potwierdzające czas zjazdu i wyjazdu
z dołu kopalni. Zjazd nastąpił o godz.
11.55 wyjazd o godz. 16.05.
Dokończenie na stronie 8

Manifestacja związków
zawodowych w KGHM
Polska Miedź S.A.

18 września 2009 r.
godzina 10.15...
Dla wielu czas się zatrzymał.
Dla wielu czas gonił jak oszalały.
Błysk, ogień, podmuch, chmura
pyłu, trujące gazy, ból... ból... ból...
Kolejna tragiczna data wpisana
w historię Śląska, w historię węgla,
w historię górniczego trudu. Pierwsze
tragiczne informacje: metan- zapłon
lub wybuch, trzech górników nie żyje,
dwóch jest reanimowanych, kilkunastu poparzonych. Z minuty na minutę,
z godziny na godzinę tragiczny bilans
się zmienia. Niestety, ofiar coraz więcej. Ryk silników i ryk syren pędzących karetek.
Dokończenie na stronie 5

Zawody wędkarskie
ZZRG

Dnia 3 października bieżącego
roku, na stawie Stowarzyszenia
Wędkarskiego „Górnik – Miechowice” w Bytomiu – Miechowicach,
odbyły się kolejne zawody wędkarskie zorganizowane przez Zarząd
Krajowy ZZRG w Polsce.
Ranek był pochmurny i chłodny.
Około godziny 6.00 pojawili się tu
pierwsi zawodnicy. Drużyny rywalizujące ze sobą składały się z czterech
osób każda, w tym kapitan drużyny
oraz kierownik.
Dokończenie na stronie 7
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Górnictwo to ciężka praca i czasem łzy, ale nie fabryka śmierci…
Dokończenie ze strony 1

Reformy zmniejszyły liczbę kopalń, liczbę ścian wydobywczych i liczbę górników, niestety nie spadła liczba wypadków i katastrof górniczych. Rosną zagrożenia naturalne wywołane tąpaniami, pożarami, a szczególnie zwiększa
się wydzielanie metanu. Rośnie temperatura skał w coraz
niżej eksploatowanych pokładach węgla. Trzeba instalować systemy chłodzące powietrze, by górnicy pracowali
w możliwie dobrym mikroklimacie. Trzeba tworzyć delikatne i skomplikowane sieci wentylacyjne. Niestety,
niegłębione od lat szyby wentylacyjne i eksploatacja pod
poziomowa powodują, że trzeba stosować wentylatory
i tamy pomocnicze, co często destabilizuje przepływy powietrza w ważnych wyrobiskach. Na takie momenty wyczekuje metan, wchodząc nagle do wyrobisk roboczych.
Coraz lepsza metanometria z automatycznymi czujnikami
stężenia metanu ostrzega, ale nie chroni przed wybuchem.
Wystarczy nagły wypływ metanu ze zrobów na wadliwie
działające urządzenie elektryczne, by czujnik metanu zarejestrował wybuch, nim wyłączy dopływ prądu. Wystarczy, by w zrobach ściany powstał pożar lub obwał skał,
by wybuch zrobowy zadziałał temperaturą i gazami na
górników.
Są zatem sytuacje w których natura wygrywa z nauką
i najlepszymi, najbardziej przepisowymi metodami wydobywania węgla ze ścian metanowych. Systemy odmetanowania są obok dobrej profilaktyki zwalczającej zagrożenie
dodatkowym wyposażeniem ścian, w których bezawaryjnie muszą pracować wiertnice, bezawaryjnie muszą wiercić koronki i żerdzie, rurociąg musi być szczelny. Zbyt
wiele zależności, aby metan nie doczekał się okazji do zapalenia i wybuchu.
Bolesne jest koncentrowanie wydobycia w pokładach
metanowych skłonnych do samozapalenia. Długie wybiegi ścian przekraczające 1000 metrów, to długi okres zapobiegania pożarom i długi okres zwalczania metanu. Obie
profilaktyki w obecnych systemach przewietrzania ścian
wykluczają się. Ograniczając pożar przyjmujemy więcej
metanu. Ograniczając metan podsycamy pożar dodając inkubacji oczekiwaną-większą ilość powietrza.
Zatem górnicy węgla kamiennego w polskich warunkach będą narażeni na wypadki w pracy. Ubolewam, że
w takich okolicznościach ustawa prawo geologiczne i górnicze rozluźnia wymogi związane z przepisami dotyczącymi ratownictwa górniczego i bezpieczeństwa pracy.
Cenne ogniwo w systemie zapobiegania zagrożeniom
oraz w systemie niesienia pomocy, jakim jest ratownictwo górnicze, ma być źle reformowane. Przecież wzrost
zagrożeń naturalnych i wypadków w górnictwie to wzrost
wymagań i oczekiwań od służb ratowniczych.
System bezpieczeństwa osłabia zatem polityka Rządu –
w złym projekcie ustawy i polityka nadzoru górniczego.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nie chce, aby ta
Instytucja była policyjnym organem kontrolnym, woli
być doradcą przedsiębiorców. Odwołuje się do zdrowe-

go rozsądku i sztuki górniczej. Nie dostrzega, że kontrole
nadzoru górniczego i tworzenie nowych rygorystycznych
przepisów mogą mieć istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w kopalniach.
Nasz pogląd na sprawę poparł Minister Spraw Wewnętrznych i obiecał zmianę administracyjną i powrót WUG pod
kompetencje MSWiA.
Być może WUG trzeba usytuować jeszcze wyżej.
Myślę, że pomyślny zwrot sytuacji powinien nastąpić
również w ustawowych regulacjach dotyczących ratownictwa górniczego. Ratownictwo górnicze w kopalniach
i w jednostkach zawodowych, musi stosować nowoczesny
sprzęt, musi gwarantować odpowiednią liczbę ratowników,
którzy będą najlepiej szkoleni, bez poszukiwania oszczędności w systemie ratowniczym. Przedsiębiorcy górnictwa
z kierownictwem zawodowych jednostek ratowniczych,
z nadzorem górniczym i związkami zawodowymi muszą
w końcu podjąć realną współpracę.
Ubolewam jak szalone medialne wywiady, po każdej
z katastrof biją w związki zawodowe, które rzekomo zajmują się sobą a nie troską o bezpieczeństwo pracy. Naszych działaczy wykreśla się z drużyn ratowniczych
i zwalnia z pracy, bo występują przeciw pracodawcy,
wskazując nieprawidłowości. Kiedy nie radzimy sobie w
konkretnej kopalni, informujemy Państwową Inspekcję
Pracy lub Okręgowy i Wyższy Urząd Górniczy. Inspekcje
często nie potwierdzają naszych wniosków. Nawet Prokuratury nie podejmują dochodzeń.
Jesteśmy często bezradni, bo Instytucje Państwowe
wypracowały koleżeński system ostrzegania i konsultacji przed podjęciem kontroli. Jedyną cenną zdobyczą
związkowych doniesień do Instytucji jest błyskawiczna,
choć krótkotrwała, poprawa warunków pracy. Służby bhp
i społecznej inspekcji pracy u przedsiębiorcy są pod ścisłą kontrolą przedsiębiorcy i nie potrafią wypełniać swych
kompetencji. Dotyczy to z pewnością kilku leniwych
i bojaźliwych działaczy związkowych, ale uogólnianie takiego poglądu jest niesprawiedliwe dla górniczych Central
związkowych.
Liczne manifestacje, również o bezpieczeństwo świadczą, że nie lekceważymy walki o bezpieczną pracę. Pracownicy po to mają działaczy związkowych by ich informować i tak czynią. Często działania związkowe z Central
w konkretnych kopalniach, normują sytuację i zapobiegają
tragediom.
Historia w KWK ”Wujek” zatoczyła bolesne koło. Były
ofiary walki o wolną Polskę, teraz są ofiary niebezpiecznej pracy. Zamiast podsycać złe komentarze przyłóżmy
starań, każdy wg swoich kompetencji, by nie mówiono
nigdy o kopalniach „fabryka śmierci”.
Luberta Piotr
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Relacja z posiedzeń Komisji.
Dokończenie ze strony 1

Komisja otrzymała raporty graficzne z czujników metanometrii automatycznej.
Znaczną część posiedzenia poświęcono omówieniu
zorganizowanej opieki medycznej dla poszkodowanych.
Z relacji kierownictwa kopalni wynika, że poszkodowani
objęci są najlepszą opieką lekarską. Niestety stan 25 osób
z 44 znajdujących się w szpitalach jest ciężki.W dniu
posiedzenia Komisji
12 osób uległo wypadkom śmiertelnym na miejscu,
1 zgon nastąpił w szpitalu, a z 57 poszkodowanych w całym zdarzeniu tylko w 2 przypadkach ich stan określa
się jako lekki, wywołany stresem. Nie określono liczby
pracowników, którzy odnieśli obrażenia spiesząc z pomocą poszkodowanym a nie będących w strefie zagrożenia
w chwili wybuchu metanu.
Omówiono konieczne prace ratownicze, które pozwolą
na szybkie dokonanie oględzin całego rejonu. Warunki
wentylacyjne i stan zagrożeń są dobre i jest szansa, że Komisja w zaledwie tydzień po wybuchu dokona wizji lokalnej. Przyjęto regulamin, powołano Zespoły specjalistyczne oraz ustalono niezbędne ekspertyzy. Równolegle trwają
prace Prokuratury i prace Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach .
W swym pierwszym – organizacyjnym posiedzeniu, Komisja nie była w stanie poczynić istotnych ustaleń. Od 24
do 29 września, Komisja w 7 zespołach, przeprowadziła
oględziny wyrobisk w rejonie ściany 5-tej w pokładzie
409 na poziomie 1050m.

Zespoły dokonywały zabezpieczeń dowodów w postaci
urządzeń, rzeczy osobistych poszkodowanych, aparatów
oddechowych oraz prób i pomiarów wraz z dokumentacją fotograficzną. Znalazłem się w zespole, który dokonał
oględzin 25 września. Osobista notatka z oględzin jest załączona do artykułu .
Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 06.10.br. w siedzibie WUG w Katowicach. Członkowie Komisji podzielili się uwagami z oględzin. Trwają próby w KD ”Barbara” dotyczące wypalenia się metanu i powstałych koksów.
Jest pewne że w rejonie ściany doszło do wybuchu metanu. Wykluczono złe umiejscowienie czujników oraz nagły
wypływ metanu, wskutek wstrząsu lub obwału skalnego.
Wykluczono inicjał z pożaru endogenicznego. Trwa transport na powierzchnię urządzeń i maszyn, które będą poddane ekspertyzom. Skały stropowe i spągowe nie stwarzają zagrożenia inicjału poprzez zaiskrzenie.
Trwają prace Zespołów eksperckich Komisji, jej kolejne
posiedzenie odbędzie się 3 listopada br.

Łączna liczba ofiar w dniu posiedzenia 20 osób.
Na wypadki śmiertelne składają się obrażenia wewnętrzne
w tym mechaniczne i oparzenia układu oddechowego oraz
powodowane działaniem płomienia, wysokiej temperatury
i zatruciem tlenkiem węgla. Wg relacji służb medycznych
w bezpośrednim zagrożeniu pozostają 2 osoby.
Luberta Piotr

100 lecie maszyny parowej w kopalni soli Bochnia
Dokończenie ze strony 11

Bębny linowe są wyłożone drzewem twardym dębowym, na których są wytoczone rowki na liny. Na
bębnie stałym zachodnim lina była nawinięta jako
podsiębierna, a na bębnie wschodnim lina była nawinięta jako nadsiębierna.Bębny są zasprzęglone sprzęgłem kłowym- służyło ono do przestawiania naczyń
wyciągowych do żądanych poziomów znajdujących
się w szybie.Na jednym bębnie było nawinięte około
550 metrów liny stalowej o średnicy 32 milimetrów.
Maksymalny udźwig maszyny to 4500 kilogramów.
Maszyna napędzana była parą przegrzaną o temperaturze około 200 - 250 stopni Celsjusza, ciśnienie
robocze to 4,5- 7,5 atmosfer.

Moc maszyny to około 450 KM.
Średnica cylindrów to 750 milimetrów.
Każdy cylinder posiada płaszcz grzewczy.
Tłoki maszyny uszczelnione są dwoma pierścieniami- waga tłoka to około 500 kilogramów.
Specyficzna budowa maszyny charakteryzuje się
tym, iż tłok jest podparty na jednej żerdzi podpiętej
do sań prowadzących (tzw. krzyżulec). Krzyżulec jest
podpięty z wałem głównym za pośrednictwem korbowodu.
Opracował Zbigniew Sobas
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18 września 2009 r. godzina 10.15...
Dokończenie ze strony 1

Ogromne cierpienie poparzonych, ogromne cierpienie rodzin.
Prokuratorska blokada informacyjna wyrządziła ogromną krzywdę żonom, matkom, córkom i synom wszystkich
poszkodowanych. Niepewność, obawa i nadzieja. Wielu
oczekujących na informację miało nadzieję, że ta tragiczna nie będzie dotyczyć właśnie ich. Dopiero przed północą, na polecenie Premiera, który przybył na Ruch „Śląsk”
kopalni „Wujek”, Dyrektor odczytał niepełną listę ofiar
i listę poszkodowanych. Krewni walczyli o informacje,
a w tym czasie media zalewały Polskę newsami o tragedii.
Każdy kolejny dolewał oliwy do ognia. Okazało się, że
mamy ogromną ilość fachowców od górnictwa, ratownictwa, zagrożeń naturalnych, metanu, oparzeń, prowadzenia
akcji i innych cudów.
Wszystkie tematy dobre, byle przyciągnąć widza do
telewizora, słuchacza do radia. Nie ważne czy przekaz
był rzetelny, czy może robił z ponad stutysięcznej rzeszy
górników idiotów, samobójców i przekręciarzy. Dobrym
tematem było wszystko. Film z metanomierzem pokazującym wybuchowe stężenia, informacja o fałszowaniu
odczytów metanomierzy automatycznych, stwierdzenie
o późnym wezwaniu karetek, relacja wskazująca, że kopalnia posiada tylko zaimprowizowany punkt sanitarny. Nawet szlochająca kobieta, z chusteczką w ręce. Nikt jej nie
zapytał, czy płacze z powodu poparzonego męża, czy też
jest w rozterce, bo mąż nie jest poszkodowany lecz dobry
sąsiad, przyjaciel rodziny jest w ciężkim stanie. Nikt nie
zapytał jak daleko z rejonu wypadku jest do szybu. Nikt
powiedział, że metanomierz nagrano w innej części kopalni. Nikt nie powiedział, że punkt sanitarny na kopalni to
nie oddział ratunkowy z dwudziestoma łóżkami. Wszelkie
próby wyjaśnień kwitowano podobnie. Kłamstwo, próba
ukrycia prawdy. Nawet związkowi się dostało. Za wyciągniętą rękę, próbę pomocy. Liczyły się tylko wiadomości
wzbudzające sensację lub trwogę. Jak ta, o dostarczeniu
do Centrum Leczenia Oparzeń respiratorów.
Rodzinom poparzonych zamarły serca. Gratuluję. To
był strzał w dziesiątkę. Podobnie jak prezentacja filmu dokumentalnego o ofiarach zapłonu metanu w kopalni „Bielszowice” w 2003 roku. Narzekam na media, a wśród nas,
mieszkańców regionu, mieszkańców Rudy Ślaskiej, prawdopodobnie pracowników kopalni są zwierzęta, bestie.
Nie obrażajmy zwierząt, to zwykłe gnoje. Bo jak inaczej
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można określić osobę nakręcająca telefonem komórkowym reanimację naszego współpracownika i rozsyłającą
ten film kolegom?
Koniec narzekań.
Mało tego było w mediach, więc spróbuję nadrobić te
zaległości. Gorące podziękowania dla Wszystkich niosących pomoc ofiarom wybuchu. Pracownikom pracującym
w pobliżu rejonu, którzy nie zważając na zagrożenie pospieszyli z pomocą. Ratownikom górniczym, tym z Ruchu
„Śląsk” i tym którzy przybyli na wezwanie z innych kopalń
i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Lekarzom
zakładowym, udzielającym pomocy już na dole i tym na
powierzchni. Lekarzom walczącym o zdrowie poszkodowanych w szpitalach, do których przetransportowano rannych. Ratownikom medycznym i kierowcom karetek. To
oni starali się szybko dotrzeć do szpitali. Policji i Straży
Miejskiej ułatwiającej przejazd karetkom i panującym nad
ruchem drogowym w rejonie kopalni.
Podsumowując: ogromna tragedia górnicza, tragedia
górników i ich rodzin. Metan wyrządził ogromne szkody,
a media starały się być jeszcze gorsze. Nie będę ferował
wyroków. Od tego mamy komisję WUG-u i prokuraturę.
Były uchybienia, to pewne. Jaki miały wpływ na zdarzenie
ocenią fachowcy. W komisji są również przedstawiciele
związków zawodowych, w tym nasz przewodniczący –
Piotr Luberta. Zapewne dołożą starań o rzetelny przebieg
dochodzenia i poinformują nas o przebiegu i wynikach
pracy komisji.
Mijające tygodnie to czas pożegnań naszych kolegów
których zabrała matka natura, którzy odeszli na wieczną
szychtę. Bez względu na miejsce pochówku w ostatniej
drodze towarzyszyły im rodziny, orkiestry górnicze, poczty sztandarowe, górnicy w gali mundurowej oraz tłumy
przyjaciół i kolegów. Nie zabrakło przedstawicieli Katowickiego Holdingu Węglowego, Dyrekcji kopalni „Wujek”, Rządu RP, Województwa i Miast Ruda Śląska i Katowice. Mam nadzieję, że za parę miesięcy, kiedy wrzawa
medialna ucichnie, a rekonwalescenci będą w potrzebie,
wszystkie te medialne osoby będą nadal pamiętać swoje
obietnice.

Ja zaś osobiście chcę podziękować wszystkim tym,
którzy towarzyszyli naszym kolegom w ostatniej,
ziemskiej drodze.
Andy

strona 6

RATOWNIK - PAŹDZIERNIK 2009

Relacja z przebiegu obrad Komisji
Trójstronnej ds. Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników.

VII Turniej Piłkarski O Puchar MZK
ZZRG W Polsce Przy KHW S.A.
Dokończenie ze strony 12

Obrady komisji odbyły się w Warszawie dnia
8.10.2009 r. rozpoczęły się zgodnie z programem
o godz. 11.00, w obradach uczestniczyli wiceminister gospodarki J. Strzelec-Łobodzińska, wiceminister skarbu państwa J. Bury, ministerstwo pracy
reprezentował R. Mleczko.

Kolejność miejsc była uzależniona od ilości zdobytych
punktów w poszczególnych pojedynkach, i tak zwycięzcą turnieju z kompletem punktów została Kopalnia Węgla
Kamiennego Staszic, drugie miejsce KWK Wieczorek,
trzecie miejsce KWK Wujek-Śląsk ruch Wujek, czwarte
miejsce KWK Mysłowice-Wesoła ruch Mysłowice, piąte
miejsce KWK Kazimierz Juliusz.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła minister J. StrzelecŁobodzińska w punkcie „Stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego” , głos zabrał Prezes WUG P.
Litwa, który w swoim wystąpieniu przedstawił sta bezpieczeństwa i omówił przebieg prac komisji powypadkowej
do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia się metanu
w KWK „Wujek” ruch Śląsk , strona społeczna odniosła
się negatywnie do stanu bezpieczeństwa w kontekście realizacji przez pracodawców uchwał i wniosków komisji
bezpieczeństwa przy WUG oraz wniosków i zaleceń ZSIP
w kopalniach żądając od pracodawców raportów z realizacji tych uchwał , wniosków i zaleceń na piśmie do następnego posiedzenia. Strona społeczna zakwestionowała
kwoty i rodzaj inwestycji na bezpieczeństwo przedstawione przez pracodawców. Wspólnym stanowiskiem jest podniesienie planowanej kwoty na inwestycje początkowe ,
planowane w budżecie państwa na rok 2010 do kwoty 490
milionów zł.

Dodatkowo wyłoniono najlepszego bramkarza turnieju, którym został Czesław Palowski KWK Staszic. Oraz
najlepszego piłkarza turnieju, został nim Krzysztof Bufi
KWK Wujek-Śląsk ruch Wujek, oraz najlepszego snajpera
turnieju został nim Łukasz Gondzik KWK Wieczorek.
Nagrodami w turnieju były puchary, dyplomy i statuetki
jako nagrody indywidualne.

Aktualną sytuację ekonomiczno-techniczną przedstawili
prezesi Spółek Węglowych, po trzech kwartałach zyski zanotowały KHW S.A., KW S.A. a JSW S.A. poniosła stratę
około 400 milionów zł.
Wiceminister Jan Bury poinformował, że ministerstwo
skarbu planuje całkowitą prywatyzację KWK „Bogdanka”
.Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu wykreśliła
ze Strategii dla Górnictwa Węgla Kamiennego w latach
2007-2015 w pkt. 5.2. podpunkty 1 i 2 co spotkało się
z ogólnym oburzenie strony społecznej.
Strona społeczna stwierdziła, jakim prawem tak istotne
zapisy bez konsultacji i bezprawnie Rada Ministrów wykreśla.
Stanowisko strony społecznej jest jednoznaczne decyzja ta
jest bezprawna i rzutować będzie na przyszłą prywatyzację całego sektora.
M. Czyżycki

Po ciekawym i męczącym turnieju, zarówno dla piłkarzy
jak i dla kibiców wszyscy przenieśli się do pobliskiego
Zajazdu, gdzie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników
oraz wręczenie pucharów i nagród. Wspólne biesiadowanie przy grillach i piwku umilała miejscowa Kapela Muzyczna, która nie tylko przygrywała do tańca ale również
bawiła nasze najmłodsze pociechy skeczami, zabawami
i quizami.
Turniejowi sprzyjała pogoda oraz miła atmosfera
stworzona przez wszystkich uczestników, którym jako
Zarząd MZK ZZRG w Polsce przy KHW S.A. bardzo
serdecznie i gorąco dziękujemy i zapraszamy za rok.
J. Stryjak

PIKNIK RODZINNY ZZRG
w Polsce przy ZGH Bolesław S.A.
Dokończenie ze strony 12

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone za zwycięstwa
i udziały w różnych konkurencjach.
Dorośli uczestnicy zabawiali się przy suto zastawionych
stołach (grochówka, karczek, kaszanka) oraz zimnym piwie i rytmicznej muzyce zapewnionej dzięki uprzejmości
p. Kubańskiego.
Zabawa skończyła się późną nocą.
Wspaniała rodzinna atmosfera oraz dopisująca pogoda to tylko dodatki organizacyjne udanej imprezy.
Uczestnicy zabawy czekaja na następny Piknik Rodzinny.
L.Nocoń
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Zawody wędkarskie ZZRG
Dokończenie ze strony 1

Około godziny 6.30 sędziowie sprawdzili obecność
w poszczególnych drużynach. Do zawodów zgłosiło się
piętnaście drużyn.
Następnie wśród zawodników rozlosowano sektory oraz
stanowiska w owych sektorach. Sędziowie ogłosili, że
o godzinie 8.30, na sygnał trąbki, rozpoczną się zawody.
Od godziny 7.00 do 8.30 zatem, zawodnicy mieli czas, by
dobrze przygotować się do rywalizacji. O tym właśnie czasie nad stawem, można było wyczuć rozmaite, tajemnicze
zapachy zanęt, skrzętnie skrywane przez wędkarzy, np.
zapach wanilii, które miały zapewnić zwycięstwo określonej drużynie. Sygnał trąbki rozpoczął zawody. W ruch
poszły kule zanęcające i zarzucono na wodę długie wędki.
Na pierwsze brania nie trzeba było długo czekać. Zanęta
podziałała i wyciągnięto pierwsze ryby.
Zawody trwały cztery godziny i były bardzo emocjonujące
a w miarę ich trwania, robiło się coraz cieplej i słońce dopingowało zawodników.
O godzinie 12.30 sędziowie odtrąbili koniec zawodów.
Zwycięzcą okazała się drużyna KWK „Bobrek- Centrum”,
Ruch „Bobrek”. Miejsce drugie zajęła drużyna KWK „Sośnica - Makoszowy”, Ruch „Sośnica”, natomiast trzecie
miejsce zajęła drużyna z KWK „Budryk”.
Miejsc premiowanych nagrodami w sektorach A,B,C było
sześć. Na zakończenie imprezy poczęstowano ratowników
– wędkarzy kiełbaskami z grilla i schłodzonym piwkiem.
Zawodnikiem, który złowił najwięcej ryb (3kg 98dag)
okazał się Hennig Zbigniew z KWK „Kazimierz – Juliusz”.
Drugie miejsce zajął kolega Połap Adam z KWK „Pokój”,
złowiwszy 1kg 96dag ryb. Miejsce trzecie zajął Szczygieł
Jan z KWK „Pniówek”, który złowił 1kg 71dag ryb.
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Klasyfikacja drużynowa wygląda następująco:

1 miejsce: KWK „Bobrek – Centrum”, Ruch „Bobrek”
(T.Pepłowski, K.Kreps, M.Grabiński)
2 miejsce: KWK „Sośnica–Makoszowy”, Ruch „Sośnica”
(B.Kossowski, K.Kłosek, J.Zieliński)
3 miejsce: KWK „Budryk”
(B.Dziurosz, A.Kalabis, T.Herko)
4 miejsce: KWK „Pokój” (Walenty – Wawel)
(A.Połap, L.Szałecki, A.Połap)
5 miejsce: KWK „Kazimierz – Juliusz”
(A.Jacko, D. Hejak, Z.Hennig)
6 miejsce: KWK „Pniówek”
(D.Sobór, M.Kuraś, J.Szczygieł)
7 miejsce: KWK „Mysłowice”
(B.Piątek, St.Warzocha, J.Cyran)
8 miejsce: KWK „Pokój”
(S.Skura, D.Grzeszczyk, M.Procz)
9 miejsce: KWK „Brzeszcze – Silesia”, Ruch II „Silesia”
(W.Herman, A.Chlewicki, K.Wantor)
10 miejsce: KWK „Szczygłowice”
(S.Białecki, K.Kołosianek, A.Bergielski)
11 miejsce: KWK „Wujek”, Ruch „Wujek”
(P.Juszczak, A.Kowalski, K.Przerwa)
12 miejsce: KWK „Bobrek – Centrum”, Ruch „Centrum”
(B.Bojnikowski, Z.Pepłowski, M.Hejser)
13 miejsce: KWK „Wujek”, Ruch „Śląsk”
(H.Skrajda, J.Skrajda, Z.Chojnacki)
14 miejsce: 14: KWK „Staszic”
(A.Piechocki, M.Krzanowski, J.Kałuża)
15 miejsce: ZG „Piekary”
(G.Morawski, Z.Janusz, R.Bochenek)
Jan Kozicki

Rejs żeglarski ratowników górniczych z KWK „Pniówek” i KWK
„Jas-Mos” 06.06 – 20.06.2009r.

Dokończenie ze strony 12

Tym razem rejs rozpoczęli koledzy z KWK „Pniówek”
wypływając z portu „Piękna Góra”. Po przejęciu łódek
i wymianie spostrzeżeń, 9 załóg rozpoczęło rejs w kierunku południowym przepływając jeziora: Niegocin, Boczne
Jagodne, kanały , Mikołajskie, Śniardwy i jezioro Roś
gdzie w Porcie Hotelu Roś nastąpiła zmiana załóg. Grupa
żeglarzy z KWK „Jas-Mos” pokonała tę samą trasę w odwrotnej kolejności kończąc rejs w „Piękna Góra”.

Na obydwu rejsach odbywały się regaty oraz tradycyjne chrzty „neofitów”. Rejs żeglarski cechuje się nabywaniem wytrwałości, męstwa, konsolidacji, pełnej współpracy, umiejętności podejmowania szybkich, ale rozważnych
decyzji, odpowiedzialności za wszystkich uczestników.
Uważamy, że jest to najbardziej odpowiedni sposób
spędzania wypoczynku i zawiązywania więzi „rodzin
ratowniczych” i dlatego polecamy go wszystkim.
Franciszek Klimek, Mirosław Giżyński
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Uwagi z wizji lokalnej przeprowadzonej w dn. 25.09.2009r. w ścianie 5-tej
w KWK”Wujek-Śląsk” ruch Śląsk.
Dokończenie ze strony 1

3. Komisji towarzyszyła grupa kopalnianych pomiarowców z indywidualnym sprzętem kontrolującym stan atmosfery panującej w wyrobiskach oraz osoba z aparatem
fotograficznym dokumentująca zdjęciami istotne uwagi
i wybrane urządzenia.
4.Wchodząc w kontrolowany rejon oraz ścianę nr 5 należy
zauważyć wydatną i dobrą ilość powietrza wentylującego
główne wyrobiska w ilości ponad 1300m3, pomiary składu atmosfery przepisowe, wartość stężenia metanu od 0,4
do 1% . Brak tlenku węgla (CO). Temperatura powietrza
300oC, wilgotność 75%. Warunki mikroklimatu dobre.
Kopalniany dział wentylacji i służby ratownictwa górniczego, z uwagi na zaledwie tydzień od katastrofy, wykonały wzorową pracę w ramach akcji ratowniczej umożliwiającą Komisji komfortową i bezpieczną wizję.
5.W chodniku 3, a tuż przed oknem ściany 5-tej zalegało
sporo elementów, które powinny być na bieżąco wytransportowywane. Chodnik zawałowy za ścianą liczył 8 metrów, co jest niezgodne z przepisami i z pewnością z dokumentem bezpieczeństwa dla ściany 5-tej. W dowierzchni
ścianowej zbyt wiele uwag do urządzeń elektrycznych. W
miejscu zgonu elektryka (Goszczycki) sekcja 129 przecięty
kabel i niedomknięty KWS co sugeruje, że elektryk wykonywał pracę prawdopodobnie związaną z uruchomieniem
chłodnic ścianowych (6 klimatyzatorów SCP - 40). Sporo
kabli oświetleniowych, telefonicznych oraz o nieustalonym przyłączu do konkretnego urządzenia było przerwanych lub wizualnie źle zaizolowanych. W okolicach sekcji
79 i 80 pierwsze objawy wysokiej temperatury. Fartuchy
ochronne sekcji w ich końcowych fragmentach postrzępione. Przy kombajnie ścianowym w okolicach sekcji 20tej, 28 i 29-tej fartuchy zjechały spod stropu sekcji w dół,
co prawdopodobnie spowodowała fala podmuchu.
6.Chodnik podścianowy w strefie zawałowej liczy aż 12
metrów. Podobnie pod ścianą w chodniku badawczym
5-tym bałagan związany z nagromadzeniem materiałów
do wytransportowania. Na kablach elektrycznych zasilających ścianę widoczne oznaki działania ognia i temperatury
(popękane i lekko przytopione powłoki izolacyjne). Wskazane zjawisko rozciąga się od skrzyżowania ściany z chodnikiem badawczym 5-tym, do skrzyżowań z dowierzchnią
1-ą i centralną oraz chodnikiem badawczym 5a. Na ocenę
niedużego wybuchu i niedużej fali podmuchu wskazują
częściowo zrzucone półki z pyłem kamiennym zapór przeciwdziałających rozprzestrzenianiu wybuchów.
7. Analizując trasę wizji lokalnej ze szkicem umiejscowienia poszkodowanych oraz ze szkicem odniesionych
obrażeń należy przypuszczać, że ogień przemieszczał się

chodnikiem badawczym 5-tym od skrzyżowania ze ścianą do skrzyżowania dowierzchni badawczej 1-ej oraz
przecinką 4-tą, do dowierzchni centralnej pod prąd obiegowy powietrza, nie wykluczając dowierzchni ścianowej
i chodnika wtórnego 3a. Wobec braku oznak płomienia
w dowierzchni ścianowej, od umiejscowienia kombajnu
między sekcjami 13-tą i 21-ą, aż do chodnika 3a co potwierdzą prawdopodobnie próby pomiarowe koksów można przypuszczać, że wybuch zainicjowany był pod ścianą.
Błyskawiczne działanie wysokiej temperatury, płomienia
oraz wysokiego stężenia tlenku węgla z pewnością uniemożliwiło wielu poszkodowanym na czas użycie aparatów
chroniących drogi oddechowe.
8.Wyjaśnienia wymaga duża liczba zatrudnionych w dniu
zdarzenia w chodniku badawczym 5-tym , w dowierzchni
badawczej 1 i w przecince 4-tej z uwagi na strefę szczególnego zagrożenia tąpaniami. Należy dokładnie ustalić
zespoły robocze pracowników i przeanalizować zlecone
prace.
9.Należy zaproponować ekspertyzę elektrycznego zestawu zasilającego ścianę i kabel zasilający kombajn oraz
inne urządzenia elektryczne w chodniku badawczym 5,
w chodniku 3a i przecince 4-tej. Należy sprawdzić księgi
raportowe czy wskazane urządzenia we wskazanym rejonie ulegały awarii. Ekspertyza powinna objąć również
możliwość rozszczelnienia systemu odmetanowania zainstalowanego w chodniku 3a, oraz zbadanie wiertnic dokonujących otwory do systemu odmetanowania.
10.Wyjaśnień wymaga uniemożliwione wejście Komisji
do przodka zawartego w chodniku 5a. W czasie zdarzenia
w przodku były wykonywane prace i przebywali tam pracownicy. Wyjaśnień wymaga jego długość i oznaczenie na
mapie.
11.Poza porównaniem rozkładów czasowych zarejestrowanych na czujnikach metanu wokół ściany 5-tej proponuję analizę czujników w chodniku badawczym 7-ym
i w całym chodniku badawczym 1-ym,oraz przepływów
powietrza i możliwych zaburzeń w systemie przewietrzania w całym rejonie ściany 5-tej.
12.Duże wątpliwości budzi zabezpieczenie wywiezionych
z rejonu rzeczy osobistych poszkodowanych i pozostawienie ich pod kontrolą Kopalni a nie nadzoru górniczego lub
prokuratury.
13.Po wyjeździe z oględzin ok. godz. 1640 podjąłem informację o zgonie 18 osoby poszkodowanej w zdarzeniu,
leczonej w Centrum Oparzeń w Siemianowicach.
Luberta Piotr
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Wycieczka ZZRG “Piekary” do
Polanicy Zdrój
Dokończenie ze strony 11

Ogrom budowli i skrywane dotąd tajemnice wywarły
ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki w czym
duża zasługa przewodników doskonale oprowadzających
nas po tym niesamowitym miejscu.
Wieczorem mieliśmy okazję podziwiać na rynku w Polanicy Zdrój pokaz kolorowych fontann “tańczacych” przy
dźwiękach muzyki.
W niedzielny poranek pojechaliśmy do Wambierzyc,
gdzie zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej, oraz znaną w całej Polsce ruchomą szopkę.
Pogoda przez wszystkie dni była piękna, o smaczne posiłki i dobre warunki pobytu postarał się szef i personel
Ośrodka Wypoczynkowego “Rzemieślnik”.Mimo że wycieczka była udana, na twarzach uczestników można było
dostrzec smutek i zmartwienie tragedią jaka w tym czasie
wydarzyła się w KWK “Wujek“ ruch ‘’ Śląsk”
Paweł Wyciślok

XI Festyn Rodzinny ZZRG
w Polsce
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Co z realizacją porozumienia płacowego?
W Kompanii Węglowej S.A trwają prace nad nowym
projektem wynagradzania.
Poprzedni zaproponowany projekt, który w założeniach
miał opierać się na zasadzie współczynnikowego wyliczania zarobków został zanegowany przez wszystkie organizacje związkowe, ponieważ był niesprawiedliwy i za
bardzo obwarowany warunkami wzrostu wynagrodzeń, na
które szeregowy pracownik ma bardzo mały wpływ. W tej
sytuacji przedstawiono stronie społecznej nowy projekt
który dotyczył tylko włączenia dodatku gwarantowanego
z 2008 r., oraz dodatku kwotowego z 2009 roku do stawki
osobistego zaszeregowania pracownika uśredniając dodatki w grupach pracowniczych w następujących kwotach:
robotnicy pod ziemią - 21 zł i 10 zł
robotnicy na powierzchni - 14 zł i 7 zł
inż. techniczni pod ziemią - 21 zł i 10 zł
inż. techniczni na powierzchni i adm – biurowi 10 zł
i 7 zł
Propozycja została tak sporządzona, że największy
wzrost wysokości stawki odnotowano w niższych grupach
zaszeregowania, jako motywacja dla nowo przyjętych
i młodych pracowników.
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Gospodarzem imprezy w tym roku była organizacja zakładowa przy KWK „Szczygłowie”. Po towarzyskim meczu
o Puchar Przechodni Przewodniczących ZZRG w Polsce
KWK „Szczygłowice” i KWK „Pniówek”, który rozegrany został na boisku KS. „Wilcza”, a który zakończył się
wynikiem 4:2 dla gości impreza przeniosła się na teren
Rancza „Sahara” w Knurowie – Krywałdzie.
Po wręczeniu Pucharu i ogłoszeniu wyników spotkania
na wszystkich uczestników czekał gorący żurek, kiełbaski
i krupnioki z rusztu, napoje i świetna zabawa.
Wśród atrakcji min. przejażdżka bryczką po lesie, jazda
na koniach dla dorosłych i dzieci a także konkursy i zabawy. Dla dzieci – zabawy odpowiednie do wieku, czyli
skakanka, rzutki do celu, rysowanie a dla dorosłych przeciąganie liny, strzelanie z wiatrówki (krótkiej i długiej).
Nie zabrakło też tańców pod gołym niebem.
Wszystko to przy muzyce jaką „serwował” DJ Jano. Cała
impreza upłynęła w miłej, rodzinnej atmosferze a uczestnicy zadeklarowali swój udział w przyszłorocznym, dwunastym już spotkaniu.
Andrzej J

Docelowo jednak projekt przewiduje, że w żadnej grupie
zawodowej nie będzie ani wysokiego wzrostu , ani drastycznego zaopatrzenia w ubrania i środki ochrony osobistej. Strona społeczna alarmowała, o spadku wynagrodzeń.
Projekt został przedstawiony do analizy i będzie negocjowany, na posiedzeniu w dniu 19.10. 2009 r.
Być może w ostatniej chwili zdążymy załączyć dalsze
ustalenia.
Paweł Wyciślok

Z ostaniej chwili
Zarząd Kompanii Węglowej i Związki Zawodowe działające w Kompanii Węglowej pozytywnie rozpatrzyły
i podpisały aneks własciwie regulujący wynagrodzenia ratowników górniczyych za okres dyżurów w Okręgowych
Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Redakcja w imieniu ratowników byłej Rybnickiej Spółki
Węglowej dziękue za pozytywny dialog.
Redakcja
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Turniej o Tytuł Mistrza Międzyzakładowego Zarządu Koordynacyjnego
Związku Zawodowego Ratowników w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A.
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ZZRG ”Knurów”
ZZRG ”Halemba”
ZZRG ”Bobrek – Centrum”
ZZRG “Piekary”
W pierwszym meczu półfinałowym debiutująca w turnieju
drużyna z Knurowa zmierzyła się z broniącą tytułu z ubiegłego roku ekipą z Piekar. Niespodzianki nie było. Ambitnie grająca drużyna z Knurowa uległa gospodarzom 0:3.
W drugim meczu półfinałów spotkały się drużyny ZZRG
“Halemba” z ZZRG “Bobrek – Centrum”. Po bardzo zaciętym pojedynku wygrali piłkarze z Halemby 2:0.
W meczu o trzecie miejsce drużyna ZZRG “Knurów” po emocjonującym meczu pokonała piłkarzy
z “Bobrka – Centrum“ 3:2 pogrążając w rozpaczy liczną
ekipę kibiców dopingujących drużynę z Bytomia.
W wielkim finale spotkały się drużyny ZZRG “Piekary”
i ZZRG “ Halemba”
Piłkarze z Piekar Śląskich bezlitośnie odprawili kolegów
z “Halemby” z bagażem 5 bramek, nietracąc przy tym żadnej i tym samym po raz trzeci z rzędu zdobyli Tytuł Mistrza MZK – ZZRG przy Kompanii Węglowej.

Po turnieju wszystkim drużynom wręczono puchary, a
także statuetkami uhonorowano najlepszego strzelca turnieju którym został Adam Kaps zdobywca trzech bramek
w turnieju, oraz najlepszego bramkarza turnieju Piotra
Kasznego który w rozgrywkach nie przepuścił żadnego
gola. Wyróżniona dwójka piłkarzy reprezentuje drużynę
ZZRG “Piekary”
Mecze mimo że bardzo zacięte przebiegały w miłej przyjacielskiej atmosferze, uczestnicy ugoszczeni zostali przez
organizatora smacznym poczęstunkiem. Drużyny niezależnie od uzyskanych wyników wyjeżdżały z Piekar Śląskich zadowolone.
Kolejny turniej już za rok.
Wyniki:
ZZRG “Piekary”: ZZRG “Knurów” 3:0
bramki: Piowczyk, Dramski, Dzionsko
ZZRG “Halemba”: ZZRG “Bobrek - Centrum” 2:0
bramki: Hyży , Colik
ZZRG “Knurów”: ZZRG “Bobrek - Centrum” 3:2
bramki: Twardowski, Wiercioch, Szołtysek – Kaleja , samobójcza
ZZRG “Piekary”: ZZRG “ Halemba” 5:0
bramki:Kaps 3, Dzionsko, Piowczyk
P. Wyciślok

Piknik Rodzinny ZZRG w Polsce
przy KWK Budryk

Emerytury Górnicze
Zagrożone czy Nie?

W rozgrywkach udział wzięły cztery drużyny które
zakwalifikowały się do ścisłego finału:

Dokończenie ze strony 11

W Pikniku wzięli udział również zaproszeni goście: Dyrektor Kopalni JSW S.A. KWK „Budryk” mgr inż. Piotr Chmiel, Przewodniczący
Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce Piotr Luberta, Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
ZZRG w Polsce przy JSW S.A. Tadeusz Siatkowski oraz
grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu
wraz Panią Dyrektor.
Wśród wszystkich rodzin Członków Związku biorących udział w Pikniku rozlosowano nagrody a dzieciom
rozdano paczki. Nagród dla nikogo nie zabrakło a dzieci
w konkursach zdobyway mnóstwo słodyczy. Przed rozpoczęciem Pikniku od godz. 7.00 w strugach deszczu były
rozgrywane zawody wędkarskie gdzie w grupie osób dorosłych I miejsce zdobył Dziurosz Bogdan ,. II miejsce
Herko Tadeusz , III miejsce Kalabis Arkadiusz a w grupie dzieci I miejsce Patrycja Wieczorek, II Miejsce Piotr
Szymura.
Dzieciom należą się bardzo gorące słowa uznania, że
mimo wczesnych godzin porannych oraz opadu deszczu nie zniechęciły się.
Wieczorek Paweł

W połowie września b.r. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich zakwestionował zapisy dotyczące górniczych emerytur, które wprowadzono
w 2005 roku Ustawą o emeryturach i rentach z ZUS.
RPO uznał te regulacje za niezgodne z konstytucją.
Wskazuje, że utrzymywanie odrębnego systemu emerytalnego dla górników budzi wątpliwości w kontekście równego dostępu do zabezpieczenia społecznego.
RPO wystąpił do Jolanty Fedak, ministra pracy i polityki
społecznej o przedstawienie stanowiska w sprawie emerytur górniczych przyznawanych niezależnie od wieku.
Na początku października b.r. dowiedzieliśmy się, że resort
pracy nie podejmie działań, aby zmienić sposób przyznawania emerytur górnikom, mimo, że zgadza się z rzecznikiem praw obywatelskich, iż są one sprzeczne z systemem
emerytalnym i bardzo kosztowne.
Czytając te informacje nasuwa się pytanie, czy panie
oraz panowie z Warszawy nie mają powarzniejszych problemów?. Dlaczego nie pozwalają górnikom spokojnie
pracować?
B.Kapusta
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Piknik Rodzinny ZZRG w Polsce przy KWK
Budryk

Mimo że pogoda, nie do końca
sprzyjała, to ponad 200 uczestników
. Bardzo dobrze się bawiło od godziny 12.00 do godziny 22.00. Oprawę
muzyczną oraz konkursy dla dzieci
i młodzieży zapewniał zespół RAM.

Organizacja

Podstawowa
Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce
przy KWK „Budryk” w dniu
20.06.2009r. na terenie Gminnego Ośrodka Rekreacyjnego
w Suszcu zorganizowała po raz
kolejny Piknik Rodzinny.

Dzieci oprócz, konkursów miały
do dyspozycji dmuchany plac zabaw,
malowanie buzi, strzelnicę sportową
(strzelanie z różnego rodzaju wiatrówek oraz paintbala), pokazy nowoczesnego sprzętu ratowniczego przez
specjalistów CSRG S.A.
Dokończenie na stronie 10

Turniej o Tytuł Mistrza Międzyzakładowego
Zarządu Koordynacyjnego Związku Zawodowego
Ratowników w Polsce przy Kompanii Węglowej S.A.

Dokończenie na stronie 10

W dniu 3 października 2009
roku na stadionie GKS “ Andaluzja” w Piekarach Śląskich
odbył się kolejny, coroczny
Turniej o Tytuł Mistrza Międzyzakładowego Zarządu Koordynacyjnego Związku Zawodowego Ratowników w Polsce
przy Kompanii Węglowej S.A.

100 lecie maszyny parowej w kopalni soli Bochnia
Maszyna parowa Nr.858 EINTRACH THUTTE została wyprodukowana w 1909 roku VEREINIGTE KONIGS & LAUA
HUTTE (Związkowa królewska
Laura Huta).Pracę na szybie
Campi, zakończyła w 1996 roku.
Jest to maszyna bliźniacza zasprzęglona wspólnym wałem, na którym są zabudowane dwa bębny linowe o średnicy 5000 milimetrów. Konstrukcja bębnów
to ceowniki, kątowniki stalowe połączone nitami stalowymi. Na każdym bębnie znajduje się jedna bieżnia hamulcowa. Dokończenie na stronie 4
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XI Festyn Rodzinny
ZZRG w Polsce

Dnia 05 września br. odbył się
XI już Festyn Rodzinny organizowany przez organizacje zakładowe ZZRG w Polsce KWK
„Szczygłowice” i KWK „Pniówek”.
Dokończenie na stronie 9

Wycieczka ZZRG
“Piekary” do Polanicy
Zdrój

W dniach 18-20 września 2009
roku stuosobowa grupa wypoczywała w pięknych okolicach
Polanicy Zdrój na wycieczce
zorganizowanej przez Związek
Zawodowy Ratowników Górniczych przy ZG ”Piekary”.

W pierwszym dniu pobytu zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką wraz z podziemnymi korytarzami tej potężnej
warowni. Wieczór spędziliśmy przy
smakołykach z grilla i kufelku piwa.
Następnego dnia wybraliśmy się do
miejscowości Głuszyca gdzie zwiedziliśmy tajemnicze podziemne miasto “ Osówka” wybudowane przez
hitlerowskie Niemcy w czasie drugiej wojny światowej.
Dokończenie na stronie 9
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VII Turniej Piłkarski O Puchar MZK ZZRG w Polsce Przy KHW S.A.
W dniu 05.09.2009r na Obiekcie Sportowym Unia Kaletyzostał rozegrany
już VII Turniej Piłkarski o Puchar MZK ZZRG w Polsce przy KHW S.A.
W Turnieju brało udział pięć drużyn, z ośmiu kopalń Katowickiej
Grupy Kapitałowej.
Były to kopalnie: KWK WujekŚląsk ruch Wujek, KWK Staszic,
KWK Wieczorek, KWK Kazimierz Juliusz, KWK Mysłowice-

Rejs żeglarski ratowników górniczych
z KWK „Pniówek” i KWK „Jas-Mos”
06.06 – 20.06.2009r.

Wesoła ruch Mysłowice. Turniej
rozgrywany był systemem „każdy
z każdym”, równolegle odbywały
się dwa mecze na połówkach pełno wymiarowego stadionu.
Dokończenie na stronie 6

Ratownicy zwiedzają
cały świat
„Dubrownik”.

Podobne jak w latach ubiegłych tak i w roku 2009 wspólnie Organizacje Podstawowe
ZZRG w Polsce przy KWK
„Jas-Mos” oraz KWK „Pniówek” zorganizowały tradycyjny Rejs Żeglarski Ratowników
Górniczych.
Dokończenie na stronie 7

PIKNIK RODZINNY ZZRG w Polsce przy ZGH
Bolesław S.A.

W dniu 18.07.2009 roku wczesnym popołudniem rozpoczął się
w ośrodku „Błękitne Wzgórza”
w Bukownie, piknik rodzinny
dla członków ZZRG w Polsce
przy ZGH Bolesław S.A.
Na imprezę przybyło około 250
osób, w tym zaproszeni goście m.in.

Prezes ZGH Bolesław S.A. Burmistrz
miasta Bukowno, Starosta powiatu olkuskiego.
Na pikniku były zorganizowane
gry i zabawy dla najmłodszych, którzy prowadzili zaciętą rywalizację w
konkurencjach sportowych m.in. w
paintball. Dokończenie na stronie 6

Adres Redakcji i siedziby Centrali
ZZRG w Polsce
41-902 BYTOM, ul. Chorzowska 25
tel./fax: (032) 386-99-68
e-mail: zarzadkrajowyzzrg@op.pl
www.zzrg.org

Pozdrowienia od ratowników
z Knurowa

Wycieczka ZZRG
w Polsce przy KGHM
Polska Miedź S.A.
Oddział ZG „Rudna”
do Berlina Tropical
Island 9-11.10.2009 r.
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