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A K T U A L N O Ś C I

Katastrofy w Zofiówce nie dało się przewidzieć. Akcja ratunkowa była jedną z najtrudniejszych w powojennej historii
górnictwa węgla kamiennego

Komisja o katastrofie w Zofiówce
Z dotychczasowych ustaleń komisji WUG powołanej do zbadania katastrofy w ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
wynika, że katastrofy, w której zginęło pięciu
górników, nie dało się przewidzieć. W wyniku tąpnięcia, do którego doszło 5 maja 2018
roku, zostało zniszczone ok. 800 metrów wyrobisk. Około 3 kilometry po zakończeniu
akcji zostało wyłączonych z sieci wentylacyjnej kopalni.

27 czerwca w siedzibie Wyższego Urzędu
Górniczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiono najnowsze ustalenia komisji powołanej
przez prezesa WUG-u, która bada katastrofę
w Zofiówce.
– Siła wstrząsu była tak duża, że kombajn górniczy ważący kilkadziesiąt ton został
wbity w strop, a jego górna część została
spłaszczona – powiedział Zbigniew Rawicki,

przewodniczący komisji Wyższego Urzędu
Górniczego, która bada przyczynę i okoliczności tąpnięcia.
W wyniku wstrząsu zostało uwolnione
około 0,5 mln metrów sześciennych metanu.
Żeby ratownicy mogli wkroczyć w bezpośredni rejon katastrofy, trzeba było usunąć
gaz, stosując metody wentylacyjne. W czasie
akcji użyto najlepszego sprzętu, jakim dysponują zespoły ratownicze. Z powodu wyjątkowo trudnych warunków nie można było
skorzystać z pomocy marynarki wojennej,
która zaoferowała użycie drona przystosowanego do pracy pod wodą. Do akcji nie mogli
także wejść płetwonurkowie. Psy tropiące,
wyszkolone do poszukiwania osób zasypanych przez lawiny śnieżne, błotne i kamienie, nie mogły dostać się w rejon, w którym
przebywali odcięci od świata górnicy. – Akcja
mimo przeszkód przebiegała sprawnie. Użyto
wszystkich możliwych środków i udzielono

wszelkiej możliwej pomocy – powiedział
Zbigniew Rawicki.
Strefa, w której doszło do tragedii, jest
szczególnie zagrożona tąpaniami. Dlatego wyznaczono limity określające, ilu pracowników
może przebywać w tej strefie i kto może w niej
przebywać. – Z dotychczasowych informacji
zebranych przez komisję wynika, że limity nie
były przekraczane, a wszystkie zasady monitorowania tej strefy były przestrzegane – powiedział Zbigniew Rawicki. Przewodniczący
komisji WUG nie wypowiedział się jednoznacznie o możliwym wznowieniu eksploatacji w odciętym rejonie Zofiówki. – W innych

Sukces JSW Innowacje na targach w Czechach

Trzy nagrody
z Invent Arena
W trakcie targów Invent Arena w Czechach
JSW Innowacje otrzymało trzy nagrody za automatyczny system do zbierania danych przestrzennych z wykorzystaniem bezzałogowych
statków powietrznych.

Zbigniew Rawicki, przewodniczący komisji WUG: – Akcja mimo przeszkód przebiegała sprawnie. Użyto
wszystkich możliwych środków i udzielono wszelkiej możliwej pomocy

PGG i PZU rozszerzają współpracę

Skorzystają pracownicy
Polska Grupa Górnicza i PZU zawarły umowę
partnerską w ramach programu PGG Family.
Umowa dotyczy specjalnego systemu rabatowego oraz usług dodatkowych dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej oraz ich rodzin
dzięki przynależności do Klubu PZU Pomoc
w Życiu.

Będąc członkami Klubu PZU Pomoc
w Życiu, pracownicy PGG otrzymują dostęp m.in. do 20-procentowej zniżki na polisy
komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne w PZU, a także mogą skorzystać z wielu
atrakcyjnych zniżek i ofert w ramach Klubu,
np. na zakup kursów językowych, usług hotelowych, stomatologicznych, zabawek i wielu
innych. Przystąpienie do Klubu PZU Pomoc
w Życiu jest całkowicie bezpłatne.
– Uczestnicy Klubu otrzymują m.in. zniżki na ubezpieczenia, rabaty na zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, mogą
wziąć udział w konkursach organizowanych
tylko dla członków Klubu, skorzystać z usług
organizacyjnych i informacyjnych na życzenie. Już wkrótce naszą współpracę będziemy

sukcesywnie rozszerzać o nowe obszary –
powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.
W oddziałach PGG uruchomione zostały
specjalne punkty informacyjne obsługiwane
przez przedstawicieli PZU, w których pracownicy Grupy uzyskają wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu partnerskiego.
– Ideą programu PGG Family jest wzmacnianie relacji z pracownikami i ich rodzinami
poprzez system benefitów pozwalający na pozostawienie wynegocjowanych z partnerami
programu oszczędności w kieszeniach naszych
pracowników. Tylko w ramach dwóch obecnie zawartych umów z naszymi kluczowymi
partnerami, jakimi są PKN ORLEN oraz PZU,
oszczędności naszych pracowników mogą
wzrosnąć o ok. 20 mln złotych rocznie. Mamy
zawarte umowy w kilku innych obszarach,
takich jak: rozrywka, sport, kultura oraz
turystyka. Można szacować, że w budżecie
rodzinnym naszych pracowników może pozostać ponad 40 mln złotych rocznie – powiedział Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy
Górniczej.
MAT. PGG

rejonach Zofiówki trwa normalne wydobycie
– w ten sposób uciął spekulacje o przyszłości
wydobycia w zamkniętym rejonie Zofiówki.
Wciąż nie wiadomo, co było bezpośrednią
przyczyną śmierci pięciu górników. – Mogły
to być obrażenia wielonarządowe spowodowane czynnikami mechanicznymi. Mogło dojść
do uduszenia, ponieważ metan wyparł tlen
z atmosfery w odciętym wyrobisku. Przyczyną
śmierci mogło być także utopienie, ponieważ
w jednym miejscu cały przekrój wyrobiska był
zalany wodą – poinformował przewodniczący
komisji WUG.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozwiązanie JSW Innowacje otrzymało
Złoty Medal Targów Invent Arena, specjalną
nagrodę Prezesa Huty Trzyniec oraz wygrało
w kategorii Inżynieria komputerowa, telekomunikacja, automatyzacja i informatyka.
AutoInvent jest systemem automatycznej
akwizycji i analizy danych przestrzennych
automatyzujących proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania objętości m.in. składowisk węgla w czasie quasi-rzeczywistym.

Do realizacji pomiaru system wykorzystuje
platformę bezzałogową autonomicznego startu i lądowania, a dzięki unikalnej fuzji technologii sensorowych i lokalizacji system cechuje
się bardzo wysoką dokładnością prowadzonych pomiarów. Pomiary odbywają się z minimalnym udziałem człowieka dzięki w pełni
zautomatyzowanemu procesowi startu, lądowania i planowania misji oraz bezobsługowej
stacji dokującej.
W czasie targów poseł Grzegorz Janik został wyróżniony przez JSW SA za zaangażowanie w budowanie polsko-czeskich partnerstw
w wymiarze transgranicznym.
JSW SA

