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Mariaż doświadczenia i Młodości
Ludzie są wszechstronni i dzięki temu praca przebiega szybko, sprawnie i – co najważniejsze – bezpiecznie
fot.: arc/kwk piast

kajetan Berezowski

Po szychcie ludzie są zmęczeni. Powrót na podszybie chodnikiem prowadzącym przez pochylnię
ułatwia im tzw. urządzenie wspomagające wychodzenie ludzi na pochylniach w postaci liny poprowadzonej po ociosie wyrobiska. dalszy odcinek pokonują przenośnikiem taśmowym do jazdy ludzi. i jeszcze jedna istotna kwestia – starszych wiekiem górników obydwu oddziałów charakteryzuje
wszechstronność.

kberezowski@gornicza.com.pl

ddział górniczych robót przygotowawczych gRP5 powstał przed dwoma laty. w jego skład weszli górnicy
z kopalń Piast i Brzeszcze. załoga
szybko się zintegrowała. Stanowi
prawdziwy mariaż doświadczenia i młodości.
Sztygar oddziałowy Szymon ciborowski chwali
swoich pracowników:
– Są doprawdy wyjątkowi. Potrafią sprostać każdemu zadaniu. dlatego zawsze kierowani jesteśmy
na najbardziej newralgiczne odcinki kopalni. w warunkach połączonych kopalń nie braknie jej dla nas
chyba przez kilka najbliższych lat – podkreśla.
lecz na początku istnienia oddziału mało kto
wierzył w pełny sukces mieszanej brygady. Starszym pracownikom bieruńskiej kopalni przyszło
spotkać się z kolegami z Brzeszcz. wiadomo, inna kopalnia, podobny, lecz nie ten sam styl pracy,
wreszcie nieco inny język potoczny, określający narzędzia i czynności. do starszych górników dołączyli ponadto górnicy o niewielkim stażu. Obawy
jednak okazały się złudne. Oddział gRP 5 od początku swego istnienia prezentował się z jak najlepszej strony. dziś liczy 70 pracowników i siedem
osób dozoru. Jego opiekunami są wiesław gawlas,
nadsztygar górniczy, oraz Sławomir Brusik, kierownik ds. robót przygotowawczych, przewozu dołowego i transportu. Pieczę nad całością sprawuje
Krzysztof Krasucki, kierownik działu górniczego.

o

ciągną mocno do przodu
– Jesteśmy właśnie odpowiedzialni za terminową
rozcinkę ściany 383 w pokładzie 209 w ruchu Piast
kopalni Piast-ziemowit. drążymy chodnik przyścianowy dowierzchnia Viii a – 1638. ciągniemy
mocno do przodu przy pomocy kombajnu chodnikowego R-130 w obudowie łP10V32. Postęp dobo-

Punkt

Unikają zbędnych przestojów

Oddział GRP 5 kopalni Piast-Ziemowit ruch Piast. Górny rząd (od lewej): Michał Nyga,
Sylwester Wanicki i Jarosław Halski, środkowy: Rafał Pindel, Mateusz Kania, Dawid
Sapek, Mateusz Tomaszek i Łukasz Korczyk oraz dolny: Bartosz Biel, zastępca
sztygara oddziałowego, Szymon Ciborowski, sztygar oddziałowy, oraz Krzysztof
Kaczmarczyk.

wy, mimo trudnych warunków, kształtuje się w granicach 14 m na dobę – melduje po wojskowemu
Bartosz Biel, zastępca sztygara oddziałowego.
drążony chodnik prowadzony jest w znacznej
odległości od szybu. załoga pokonuje część trasy
do pracy koleją szynową. niestety, pozostały, trzykilometrowy odcinek, musi przejść pieszo. Jednak
pięciozmianowy system pracy, który został wprowadzony w zakładzie pod koniec ub. r., sprawia, że
ludzie wymieniają się bezpośrednio na miejscu pracy. z przeprowadzonej wiosną br. analizy wynika,
że w systemie czterozmianowym dla oddziałów wydobywczych średni dobowy czas pracy wynosił

16,9 h/d, a dla oddziałów przodkowych 15,5 h/d.
w nowym systemie średni czas pracy dla ścian
i przodków wynosi 22 h/d. to spora różnica
i ogromna korzyść. maszyny pracują non stop.
– ze względu na zagrożenie klimatyczne pracujemy krócej, ale z pewnością wydajniej niż dwa lata temu. cały czas są w ruchu urządzenia klimatyzacji zabudowane w rejonie przodka. generują trochę hałasu, ale można wytrzymać – dodaje Bartosz
Biel.
górnikom towarzyszą również zagrożenia – metanowe, tąpaniowe. Praca przebiega jednak bez zakłóceń i – co najważniejsze – bezwypadkowo.

– doskonale radzimy sobie z obsługą odstawy
taśmowej dzięki kolegom, posiadającym specjalne
upoważnienia do obsługi przenośników zgrzebłowych i taśmowych. usuwamy też mniej skomplikowane awarie. we własnym zakresie montujemy
rurociągi, dobudowujemy kolejkę podwieszaną
i wykonujemy transport ręczny materiałów
do przodka oraz transport kolejkami podwieszanymi. dzięki licznym umiejętnościom, wyuczonym
i nabytym, unikamy zbędnych przestojów – tłumaczy kierownik oddziału.
Bywa, że nie wszyscy górnicy przypisani do danej
zmiany mogą zgłosić się do pracy. wszechstronność to istotna cecha górniczej roboty, ale żeby oddział mógł ją utrzymać, młodzi górnicy muszą się
kształcić na kursach. zdarzają się zatem absencje.
– tych nie unikniemy, ale pomimo małej liczby
pracowników na zmianie dzięki odpowiedniej organizacji pracy brak jednego czy dwóch kolegów nie
jest specjalnym obciążeniem. dla przykładu
przy rozcince ściany 383 pomagają nam górnicy
z oddziału energomaszynowego. z nimi również doskonale się rozumiemy, praktycznie bez słów, uzupełniamy się wzajemnie we wszystkich pracach
– zapewnia sztygar oddziałowy Szymon ciborowski.
Ściana 383 w pokładzie 209 ruszy do eksploatacji jeszcze w tym roku. Jej wysokość przekroczy 4 m. Kaloryczność pokładu dochodzi
do 25000 kJ/kg.
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SOR dla góRnictwa – O dużO za małO
dawid salamądry
dsalamadry@gornicza.com.pl

istoria sprzed tygodnia.
codzienny rytuał: wyprasowana koszula, krawat,
spinki do mankietów.
do jednej ręki biorę kubek
kawy, do drugiej „dziennik będący gazetą zajmującą się m.in. prawem”. Jest artykuł o ministerstwie Energii i o możliwej rekonstrukcji resortu. czytam: „(...)
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inna koncepcja mówi o wchłonięciu resortu energii przez ministerstwo Rozwoju.
Przemawiałoby
za
tym
SzEROKiE uJĘciE sektora energii
w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
przygotowanej przez ekipę wicepremiera
morawieckiego”. Pffffff, oblewam się kawą. cały rytuał od początku.
wypuszczona z ministerialnych gabinetów 29 lipca Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (w skrócie SOR,
skojarzenia ze szpitalnym oddziałem ra-

tunkowym chyba jak najbardziej
na miejscu) ma być mapą drogową dla
budowy silnej polskiej gospodarki
w najbliższych 3–7 latach (w zależności
od tego, ile czasu superminister morawiecki otrzyma od wyborców). Oczekiwania są spore, a zapowiada je już cytat
z Józefa Piłsudskiego na okładce: „Polska będzie albo wielka, albo nie będzie
jej wcale”. w całej Strategii nie mogło
zabraknąć rozdziału poświęconego energetyce, wszak aktualny rząd jest pierwszym, który tak dobitnie sygnalizuje powagę tej dziedziny gospodarki, że aż
stworzył dla niej oddzielne ministerstwo.
ad rem. Rozdział o energii w SOR
znalazł się na stronach 191–196.
wszystkim oburzonym, którzy uważają,
że to mało, od razu mówię, że dla górnictwa, czyli branży produkującej surowiec najważniejszy z punktu widzenia
krajowej energetyki, eksperci ministra
morawieckiego znaleźli jeszcze mnie
miejsca, bo tylko... pół strony. dokładnie 9 linijek plus 3 punkty, opisujące
planowane działania. Komentatorzy
od początku wskazują, że część poświęcona energetyce jest najgorzej opracowaną ze wszystkich w całym dokumencie, najmniej obiecującą w sensie atrakcyjności proponowanych inwestycji.
niestety, najgorzej wygląda to w odniesieniu do górnictwa, któremu poświęcono ostatni, czwarty punkt rozdziału.
Pierwszy, najdłuższy akapit wspomina o konieczności budowania jednostek
wysokosprawnych i niskoemisyjnych
z uwagi na fakt, że taki trend panuje
na świecie i w uE. w drugim wymieniono przyczyny słabej kondycji sektora,
którymi mają być nadpodaż, niskie ceny
węgla oraz wysokie koszty produkcji.
Po tym wstępie (a może rozwinięciu?)
wypunktowane są działania, jakie mają
być podjęte, żeby górnictwo węgla kamiennego wróciło do prosperity sprzed
kilku lat: zwiększenie wydajności, dostosowanie wydobycia do potrzeb rynku

(zwłaszcza zwiększenie produkcji węgli
grubych) oraz „zapewnienie odpowiedniego poziomu inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność ekonomiczną”. Koniec, kropka.
Pracą nad uzupełnieniem i korektą
części energetycznej SOR zajęło się już
kilka ośrodków, w tym Parlamentarny
zespół górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła ireneusza zyski oraz
centrum analiz Klubu Jagiellońskiego.
Jako że widać jak na dłoni, że drogowskazów w planie morawieckiego jest
jak na lekarstwo, tutaj też spróbujemy
wypunktować brakujące elementy tego,
jakie działania powinny być podjęte, żeby postawić polską branżę produkcji
węgla kamiennego.
1. dalsze etapy restrukturyzacji, czyli
w jakim kierunku będą zmierzały dalsze
procesy ratowania/przekształcania polskich producentów państwowych (Pgg,
PHw i JSw). czy będziemy mieli
do czynienia z konsolidacją i centralizacją produkcji, czy może ministerstwo
Energii powinno jednak postawić
na rozproszenie kopalń i wprowadzenie
większej konkurencji między nimi?
ważne też, jakimi środkami państwo
będzie chciało restrukturyzować górnictwo, kiedy po 2018 r. nie będzie mogło
w tym bezpośrednio uczestniczyć
na mocy decyzji 787/2010.
2. Kierunki rozwoju: jaka będzie
przewidywana produkcja w kolejnych
latach
(spadek
zapotrzebowania
w związku z rosnącą efektywnością
energetyczną), jak będą wyglądały kierunki dostaw rodzimego surowca i jak
przebiegnie dywersyfikacja portfela
klientów polskich producentów (ciepłownictwo i inni odbiorcy przemysłowi)? Powinniśmy też dowiedzieć się, co
zamierza mE w kontekście importu (jakimi instrumentami chce go ograniczać)
i przede wszystkim eksportu, który przecież jest ważniejszy od importu (bo ten
ma od lat charakter jakościowy, a nie ce-

nowy czy ilościowy). Jako że resort rozwoju powinien stawiać na innowacje,
powinny być również wskazane inne zastosowania węgla, np. naziemne zgazowanie (chińczycy już rozwijają pierwsze
projekty, w Polsce ma ruszyć pilotażowa
instalacja w grupie azoty, później wezmą się za to Enea i PgE).
3. Sytuacja w Europie, obecnie dość
niekorzystna i nic nie zapowiada poprawy. w obliczu unijnej szaleńczej polityki
antywęglowej Polska potrzebuje w Brukseli silnych argumentów merytorycznych
i mocnego zaplecza lobbingowego.
do wspomnianej decyzji 787/2010, która
zablokuje pomoc publiczną dla górnictwa, należy dopisać jeszcze surową politykę klimatyczną, dążącą do wyrugowania węgla z energetyki i przemysłu. Biorąc pod uwagę fakt, że unia Europejska
wciąż importuje rocznie 180-200 mln t
węgla kamiennego z różnych kierunków,
głównie z państw niestosujących jej polityki klimatycznej, polski rząd ma szansę
zbudować silną prowęglową narrację
i skuteczniej walczyć o swoje interesy.
4. węgiel jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego. w resorcie energii
pojęcie to jest często rozumiane jako
„suwerenność energetyczna”, które jest
węższe od samego tylko bezpieczeństwa
o element stawiania na własne surowce,
bez nadmiernego oglądania się na koszty paliw. wprawdzie minister andrzej
Piotrowski zaznaczał już wielokrotnie, że
jego resort nie będzie tworzyć dalekosiężnych polityk energetycznych na następne 20–30 lat, ale jednak przekalkulowanie własnych zasobów i podkreślenie, jak długo węgiel (w naturalnej postaci lub już zgazowany) będzie stanowił
fundament bezpieczeństwa energetycznego Polski, również powinno znaleźć
się w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
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