
Likwidacja zbf dnych wyrobisk nalezy do szczegolnie ryzykownych elementow gorniczego rzemiosta.

!TERZY CHROMIK
jchromik@gornicza.com.pl

poczatku roku w nast^p-
stwie opadow lub zawalow

skal stropowych zgine^o w branzy
wydobywczej osmiu gornikow,
w tym pi^ciu w kopalniach w^gla ka-
miennego. W reakcji na niepokojace
ustalenia powypadkowe Wyzszy
Urzad Gorniczy zaalarmowal przed-
sie,biorcow, sugerujac odchodzenie
od anachronicznej, r^cznej likwidacji

chodnikow przyscianowych i zb^d-
nych wyrobisk korytarzowych.

Tak zwane rabowanie odrzwi obu-
dowy w tych wyrobiskach dose po-
wszechnie stosowanajeszcze, trady-
cyjnq. metoda, nalezy do najbardziej
pracochlonnych i niebezpiecznych
robot, Jaczy sie. bowiem z pozosta-
waniem pracownikow w bezposred-
nim s^siedztwie stref szczegolnego
zagrozenia zawalem. Niebezpiecz-
nych tym bardziej, kiedy — jak dowo-
dza^ ustalenia powypadkowe — mno-

zq. sie. odst^pstwa od technologii, ra-
bunkiem zajmujn sie^ ludzie nieprzy-
gotowani oraz zawodzi koordynacja
robot i wjasciwy nadzor nad ich wy-
konywaniem.

W rozeslanym w sierpniu liscie
do prezesow spolek w^glowych
WUG zaleca stosowanie w wi^k-
szym niz dotychczas zakresie no-
woczesniejszego, systemowego roz-
wi^zania, czyli obudow zmechani-
zowanych skrzyzowan sciana-chod-
nik.

- Sajo tak zwane sekcje chodniko-
we, zabezpieczaj^ce cale skrzyzowa-
nie. Rabunek odbywa sie. w ten spo-
sob, ze obudowa chodnika jest wyci^-
gana przy przestawianiu sekcji, a wie.c
mechanicznie. Rabunkarz operuje
urzadzeniem z bezpiecznej odleglosci,
a wie.c bez koniecznosci pozostawa-
nia w sasiedztwie usuwanych frag-
mentow odrzwi — wyjasnia Andrzej
St^pieh, glowny specjalista z Depar-
tamentu Gornictwa WUG.
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Od 24 do 26 wrzesnia 2012 r. Famur
b^dzie prezentowat swoje maszyny
i rozwiazania dla gdrnictwa na targach
MINExpo International 2012. W Las Ve-
gas spblka pokaze m.in. informatyczny
system e-kopalnia, atakze bogaty asor-
tyment maszyn do eksploatacji w^gla,
w tym kompleks wydobywczy, stuzacy
do eksploatacji niskich poktadow.

Drugie zycie Michala
W niedzielQ, 9 wrzesnia, w Siemiano-
wicach Sla.skich otwarto Park Tradycji,
w ktorym znalazty siQ eksponaty zwia.-
zane ze sl̂ skim przemystem, a takze
sala koncertowa i restauracja. Obiekt
powstat w dawnej maszynowni nie-
czynnej kopalni Michat. Koszt inwesty-
cjiwyniost16mlnzt. MD
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Porozmawiamy o gornictwie inaczej
KONFERENCJA Czy bezprzemyslu wydobywczego wojewodztwo slqskie radziloby sobie znacznie gorzej?

>KIE RADIO
KATOWICE

W jaki sposob gornictwo wptywa na rozwoj wojewodztwa sla^-
skiego? Jak uporz^dkowac wspotprac^ mi^dzy gornictwem

a samorz^dami? - to tylko niektore z tematow, ktore omawiane b§-
da. 21 bm., w trakcie konferencji ..Sla.skie gornictwo". Jej organizato-
rami sa. Wydawnictwo Gornicze oraz Polskie Radio Katowice.
Co do tego, ze debata b^dzie burzliwa, nie mozna miec w^tpliwo-
sci. Swoja obecnosc zapowiedziaty bowiem czotowe osobistosci
z gorniczej branzy, politycy, a takze przedstawiciele samorza.dow
wojewodztwa sla^skiego. Sa. wsrod nich: Tomasz Tomczykiewicz, wi-
ceminister gospodarki, Zygmunt Lukaszczyk, wojewoda sla.ski,
Aleksandra Banasiak, wicemarszatek wojewodztwa sla.skiego, Piotr
Litwa, prezes Wyzszego Urz^du Gorniczego, Jaroslaw Zagorowski,
prezes zarzadu Jastrz^bskiej Spotki W^glowej, Artur Trzeciakowski,
wiceprezes zarza.du Katowickiego Holdingu W^glowego, Kazimierz
Grzechnik, prezes zarza.du Potudniowego Koncernu W^glowego,
Tadeusz Chroszcz, przewodnicza^cy Stowarzyszenia Gmin Gorni-
czych w Polsce, Grazyna Dziedzic, prezydent Rudy Slaskiej, oraz

Dawid Kostepmski, przewodniczacy G6rnosla.skiego Zwiazku Me-
tropolitalnego.
Ich gtos w sprawach zwiazanych z gornicz^ branza., najwi^kszym
pracodawc^ w wojewodztwie sl^skim, branzq coraz bardziej zaan-
gazowan^ spotecznie, ma istotne znaczenie, podnosi tez zdecydo-
wanie rang^ debaty. Z kolei przedstawiciele czotowych firm produ-
kujapych maszyny i urza.dzenia dla przemyslu wydobywczego,
a takze naukowcy pokaz^, w jaki sposob mozna rozwijac nowocze-
sne technologie, ktorymi zainteresowany jest caty gorniczy swiat.
- Chcemy zorganizowac konferencj^ inna. niz wszystkie dotychcza-
sowe, ktorych tematyka obracata si§ gtownie wokot przysztosci w^-
gla i potrzeb gornictwa. Celem naszej debaty b^dzie udowodnienie,
ze bez gornictwa wojewodztwo sla,skie radztoby sobie znacznie go-
rzej. Woko) gornictwa koncentruje si? slaska nauka i rozwijaja. nowo-
czesne technologie. Pokazemy zatem gornictwo jako kreatora, a nie
destruktora wojewodztwa sla.skiego - wyjasnia Witold Pustufka, pre-
zes zarza.du Wydawnictwa Gorniczego.
Cenionym publikatorem informacji o gornictwie jest od dawna Pol-
skie Radio Katowice. Tuz po wojnie na antenie sla.skiej rozgtosni po-
pularna byta audycja Stanistawa Ligonia zatytutowana ,,Na filarze

407". poruszata ona problem tradycji kulturowych regionu. WystQpo-
wa) w niej sam autor. Dzis tematyka gornicza pojawia si? w wielu
audycjach, ktore realizowane sa. przy wsparciu Kompanii W^glowej
i Katowickiego Holdingu W^glowego. Jedna. z nich jest ,,G6rnicze
pî c minut" Moniki Krasinskiej.
- Wiele razy styszalam o tym, jak to niektore miasta chca. zrobic
wszystko, by nie kojarzyc si? z gornictwem i w^glem. Tak, jakby ko-
palnie byty najwi^kszym ztem, jakie spadto na nasz region, i przy-
nosity nam wstyd. Nie jestem w stanie tego zrozumiec i chyba sta.d
wtasnie wzi^t si^ pomyst konferencji ,,Sla.skie gornictwo". Przeciez
wtasnie ta branza daje prac^ wielu ludziom, nie tylko tym pracuja.-
cym w spotkach w^glowych - przyznaje autorka audycji.
Niewykluczone, ze te i inne watpliwosci rozwieje wtasnie nasza de-
bata.
- Uwazam, ze radio jest doskonatym miejscem, aby takie konferen-
cje organizowac. Rozgtosnia ma 85 lat i zostata uruchomiona w dniu
gorniczego swi^ta. To nie byt przypadek! B^dziemy rejestrowac
przebieg konferencji, a najciekawsze jej fragmenty wykorzystamy
z pewnosci^ w naszych audycjach - zapewnia Henryk Grzonka,
prezes zarza.du i redaktor naczelny Polskiego Radia Katowice.


