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Nie ma krechy

Racjonalna decyzja

Zofiówka i Borynia współpracowały ze sobą w zwalczaniu zagrożenia tąpaniami. Nigdy
nie było tak, że kopalnie dzieliła krecha.

Połączenie kopalń Borynia i Zofiówka jest krokiem w kierunku racjonalizacji kosztów wydobycia i przeróbki węgla. Zarząd planuje, że za dwa lata do kopalni Borynia-Zofiówka
dołączy kopalnia Jas-Mos.

fiówki i Boryni współpracowały ze sobą od 2009
roku. Od połączenia obu
kopalń przekopem łączącym na poziomie 900 m, mieliśmy techniczną
możliwość prowadzenia obserwacji rejonów
położonych w południowej części kopalni
Borynia poprzez stację geofizyki w kopalni
Zofiówka. Było to o tyle ważne, że pokłady
położone w tej części zostały zaliczone do
zagrożonych tąpaniami. Wcześniej kopalnia
Borynia eksploatowała pokłady niezagrożone
tąpaniami, dlatego nie posiadała stacji geofizyki. Wspólnie zabudowaliśmy stanowiska
sejsmometrów, aby móc prowadzić obserwację. Informacje z kopalni Zofiówka były
przekazywane na bieżąco do kopalni Borynia.
Połączenie od 1 stycznia 2011 nie spowodowało jakichś rewolucyjnych zmian w naszej
pracy. Jedyna zmiana polega na tym, że teraz
jest jeden dział tąpań i obudowy. Zwiększył się

zakres pracy. Schodzimy z wydobyciem coraz
głębiej, więc zagrożenie tąpaniami wzrasta.
Z tego powodu będziemy musieli rozbudować
sieć aparatury na Ruchu Borynia. Eksploatujemy pierwsze ściany w pokładzie siodłowym.
W miarę wzrostu eksploatacji w tych pokładach spodziewamy się większego zagrożenia
tąpaniami. Dobrą okazją do sprawdzenia, jak
będziemy sobie radzić z tym problemem była
eksploatacja ściany C-31 w Ruchu Borynia
oraz ściany C-2 w Ruchu Zofiówka. Teraz
będziemy eksploatować ścianę C-4 od strony
Zofiówki, która przejdzie w ścianę C-32 po
stronie Boryni. Będzie to druga ściana w tej
partii, więc zagrożenie znacznie wzrośnie.
Ruch Zofiówka eksploatuje pokłady zaliczone
do III stopnia zagrożenia tąpaniami z zastosowaniem profilaktyki w celu zmniejszenia tego
zagrożenia. Współpraca z kolegami z Ruchu
Borynia układa się bardzo dobrze. Nigdy nie
było sztywnej granicy między kopalniami,
poza którą nie wychodziliśmy i twierdziliśmy,
że to problem Boryni. Współpracowaliśmy
ze sobą przed połączeniem bez jakichkolwiek
problemów, dlatego teraz, tym bardziej nie
powinno ich być.

Rewolucji nie było
Łączenie kopalń nie jest niczym nowym w polskim górnictwie. Jeszcze kilka lat temu wywoływało jednak wielkie emocje wśród górników, którzy obawiali się, że będą przerzucani
z jednego miejsca pracy do drugiego. Okazuje się, że dobrze przygotowane połączenie
i dobra kampania informacyjna może zniwelować znaczną część obaw.

M arek C zakon ,
oddział elektryczny
szybowy, Ruch Zo fiówka: Myślę, że po-

łączenie odbyło się bez
większych problemów.
Dla mnie najistotniejsze
było pytanie: będę musiał zmieniać miejsce
pracy czy nie będę musiał tego robić? Pracowałem przez 10 lat w kopalni Moszczenica
w oddziale szybowym. Po jej połączeniu
z kopalnią Jastrzębie, nasze miejsca pracy
w macierzystej kopalni zostały zlikwidowane
a szyb zasypany. Do dziś pamiętam stres jaki
towarzyszył mi, kiedy zatrudniałem się w nowym miejscu pracy, dlatego nie chciałem po
raz kolejny szukać miejsca dla siebie. Tamto
łączenie było dla mnie olbrzymim stresem.
To łączenie to bezbolesny proces, którego
w zasadzie nawet nie zauważyłem.
Leszek Kryut, oddział szybowy
Ruch Zofiówka: Na razie nie odczułem
bezpośrednio tego, ze połączyliśmy się z Borynią. Wiedzieliśmy o tym z dużym wyprzedzeniem, mieliśmy wiele informacji na ten

temat. Jednak są pewne
obawy. Nie ma stuprocentowej gwarancji, że
nie będziemy przesuwani do pracy w Ruchu
Borynia, gdyby tam zaczęło brakować ludzi. To
chyba jest podstawowa
obawa, która wciąż nam
towarzyszy.

połączenie „Zofiówki”
i „Boryni” ma istotne
znaczenie dla dostosowania zdolności technologicznych poszczególnych ogniw procesu produkcyjnego do
zmniejszających się zdolności wydobywczych oraz optymalnego wykorzystania
złóż obu kopalń. Chodzi przede wszystkim
o węgiel zalegający w filarach ochronnych
dla szybów oraz rozdzielających obszary
górnicze obu kopalń. W planach jest połączenie z kopalnią „Jas-Mos”. Z wyliczeń
wynika, że połączenie „Boryni”, „Zofiówki” i kopalni „Jas-Mos” stworzy możliwość
wydobycia ze wszystkich filarów nawet 10
milionów ton węgla. Musimy sobie zdawać
sprawę z tego, że wszystkie trzy kopalnie
mają już za sobą czas, kiedy mogły zwiększać wydobycie w sposób znaczący. Teraz
chodzi o to, aby dobrze wykorzystać nie
tylko złoża, ale także infrastrukturę kopalń.
Szczególnie chodzi o zakłady przeróbcze
i szyby wydobywcze. Na przykład zakład
przeróbczy w kopalni „Jas- Mos” od pewnego momentu nie będzie musiał pracować
na trzy zmiany, kiedy część urobku będzie
transportowana na szyb wydobywczy i zakład przeróbczy Ruchu Zofiówka. W tym
celu zakład przeróbczy i szyb wydobywczy
Ruchu Zofiówka zostaną dostosowane do

zdolności wydobywczej 17 tys. ton netto na
dobę. Umożliwi to dodatkowy odbiór urobku z ruchów Borynia i Jas-Mos. Mniejsze
obciążenie szybów wydobywczych i zakładów przeróbczych na tych ruchach da
wymierne korzyści, bo zaoszczędzimy na
przykład na energii, remontach i obłożeniu
ciągów technologicznych. Ciąg technologiczny Ruchu Zofiówka będzie pracował
w systemie ciągłym, na pozostałych ruchach
dostosowywany będzie do zmniejszających
się zdolności wydobywczych. Fachowo nazywamy to redukcją ponadplanowych mocy
technologicznych, ponieważ już teraz wydobycie jest mniejsze niż możliwości techniczne wszystkich ciągów technologicznych
łączonych kopalń. Ważną rzeczą jest także
możliwość optymalnego zaplanowania zatrudnienia. Łączenie kopalń powoduje, że
unikamy sytuacji, w której w jednej kopalni
mamy zbyt wielu pracowników, a w innej
ich brakuje. Chciałbym zwrócić także uwagę, że rozpoczęliśmy inwestycję w złożu
„Bzie-Dębina 2-Zachód”. Racjonalniej będzie, kiedy do części robót zaangażujemy
naszych pracowników zamiast wynajmować
firmy zewnętrzne. Dostosowana zostanie
więc struktura zatrudnienia do rozłożonej
w czasie likwidowanej infrastruktury podziemnej i powierzchniowej poszczególnych
ruchów.
Racjonalizacja mocy wydobywczych,
lepsze efekty pracy zatrudnionych górników,
maszyn, urządzeń i wykorzystanie węgla
z filarów ochronnych – to wymierne pożytki
płynące z łączenia kopalń.

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA Sp. z o.o.
Sieć ośrodków wypoczynkowych i hoteli w Polsce

Wojciech Mazur,
nadsztygar elek tryczny urządzeń
szybowych i wyciągowych Ruch Zofiówka:

Dla mnie połączenie kopalń oznacza więcej pracy, bo zmieniamy urządzenia skipowe tak, aby
osiągnąć zdolność wydobywczą 17 tysięcy ton
na dobę netto. Zofiówka i Borynia są już jedną
kopalnią, ale na razie każdy oddział szybowy
i wyciągowy pracuje na siebie. Nikt nie oczekiwał rewolucji i rewolucji nie ma. To początek
administracyjnego połączenia i dotychczas
prace biurowe zabierają dużo czasu.

Fałszerstwo w Halembie
W kopalni Halemba-Wirek z Rudy Śląskiej, należącej do Kompanii Węglowej zawyżono dane o wydobyciu węgla o ponad 50
tys. ton –poinformowała katowicka „Gazeta
Wyborcza”.
Kilka miesięcy temu związkowcy zawiadomili Kompanię, że ze zwałów przy
kopalni Halemba-Wirek skradziono co najmniej 200 tys. ton węgla. Zlecono audyt
zewnętrznej firmie, która porównała dane
z wag z wynikami podziemnych pomiarów

J acek K apcia ,
główny inż ynier
przygotowania produkcji KWK „B orynia-Zofiówka” Ruch
Zofiówka: Uważam, że

w kopalni. Okazało się, że brakuje ponad 50
tys. ton węgla.
Jak czytamy w „GW”, w kopalni wszczęto
wewnętrzne śledztwo, które wykazało, że węgiel nie został skradziony. W ubiegłym roku
fałszowano raporty o jego wydobyciu. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Fałszerstwo jest
oceniane na około 18 milionów złotych. Taką
kwotę zaksięguje KW jako stratę nadzwyczajną. 
st

FB - 3 posiłki dziennie, HB - 2 posiłki

Jerzy Pierchała,
główny inżynier działu tąpań i obudowy
KWK Borynia-Zofiówka: Działy tąpań z Zo-

REZER
przez inteWrnUeJ
10% TANIEJ!t
OFERTY PROMOCYJNE:
• Wisła od 870 zł / 7 dni HB Karnet narciarski GRATIS
• Przyłęków od 630 zł / 7 dni FB Karnet narciarski GRATIS
• Piwniczna Zdrój od 680 zł / 7 dni FB Basen GRATIS
• Szczyrk od 70 zł / doba HB
• Ustroń od 75 zł / nocleg ze śniadaniem
• Karpacz od 450 zł / 7 dni HB
• Kołobrzeg od 710 zł / 7 dni FB Basen,
sauna i 2 zabiegi dziennie GRATIS
NOWOŚĆ!!! Stacja Narciarska Cieńków w Wiśle –
4 os. kolej linowa oraz strefa dla dzieci!
GRUPA KAPITAŁOWA
KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.
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