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XVII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych

W Krakowie o rekultywacji terenów pogórniczych

Spotkania szefów urzędów górniczych
mają charakter cykliczny – odbywają się
raz do roku na zaproszenie nadzoru górniczego danego państwa europejskiego i są
elementem współpracy sektorowej w zakresie górnictwa krajów Unii oraz krajów
współdziałających na tej płaszczyźnie ze
wspólnotą europejską. Jak mówi Jolanta
Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego
Urzędu Górniczego, mają one na celu
przede wszystkim wymianę doświadczeń
w zakresie funkcjonowania nadzoru górniczego oraz przemysłu wydobywczego
w poszczególnych krajach Europy. – Mamy

spore doświadczenia w rekultywacji terenów pogórniczych, dlatego tegoroczne
obrady były dla nas, po pierwsze, okazją, by się swoimi doświadczeniami pochwalić. Zwykle się mówi, że górnictwo
jedynie szkodzi, bo stanowi ingerencję
w środowisko naturalne. Sztuką jest
wszak oddać tereny po przemysłowym

czy górniczym wykorzystaniu w lepszym
stanie, niż się je obejmowało – mówi Jolanta Talarczyk, odnosząc się do tematu
tegorocznego spotkania. – Oczywiście,
problemem, który zawsze będzie nam
spędzał sen z powiek, są wstrząsy górnicze, które powodują różnego rodzaju
szkody, oraz kwestia odwadniania terenów

po zlikwidowanych kopalniach. Kopalnie
były jednak likwidowane w wielu krajach
europejskich, dlatego dzięki spotkaniom,
na których możemy poznać rozwiązania,
za pomocą których z tymi problemami
radzą sobie inne państwa, stajemy się o ich
doświadczenia bogatsi.
MACIEJ RZEPECKI
ARCHIWUM WUG

W dniach 27–29 września w krakowskim
Hotelu Novotel odbyło się XVII Spotkanie
Szefów Urzędów Górniczych. Polska już po
raz trzeci była gospodarzem tego ważnego
wydarzenia (wcześniej gościliśmy przedstawicieli nadzoru górniczego w 1996 r.
w Katowicach oraz w 2004 r. we Wrocławiu),
na które zjechali reprezentanci 16 państw
europejskich, głównie z krajów Unii Europejskiej, ale także z państw współdziałających na tym polu z Unią (w tym roku byli
to m.in. przedstawiciele z Bośni i Hercegowiny, Serbii oraz Turcji). Tematem tegorocznego spotkania były przepisy prawne
i doświadczenie w zakresie rekultywacji
terenów pogórniczych. Ostatniego dnia
obrad uczestnicy podpisali memorandum,
po czym goście mieli okazję zwiedzić m.in.
kopalnię soli w Wieliczce.

Tematem tegorocznego spotkania były przepisy prawne i doświadczenie w zakresie rekultywacji terenów pogórniczych

Minęły dwa lata od tragedii w kopalni Wujek-Śląsk. Była to jedna z największych tragedii w polskim górnictwie, jaka miała miejsce w ostatnich latach. W wyniku wybuchu
i zapalenia metanu zginęło wówczas 20
górników, a 37 zostało rannych. Ku czci tych,
którzy ponieśli śmierć, odsłonięto pomnik
będący wyrazem pamięci oraz górniczej
solidarności.

 września przed wejściem do kopalni odsłonięto monument o prostej i wyrazistej formie, który składa się z dwóch

SYLWESTER OLBRYCH

W hołdzie tym, którzy zginęli
granitowych obelisków o blisko trzymetrowej wysokości. Pusta przestrzeń pomiędzy
granitami tworzy postać górnika. Odsłonięcia pomnika dokonali górnicy, którzy ocaleli
z katastrofy, oraz członkowie rodzin tych,
którzy zginęli. W uroczystościach wzięło
udział kilkaset osób. Kwiaty złożyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, wiceminister
gospodarki Maciej Kaliski, wojewoda śląski
Zygmunt Łukaszczyk, a także przedstawiciele Katowickiego Holdingu Węglowego
oraz władz miasta.


Kwiaty złożyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, wiceminister gospodarki Maciej Kaliski,
wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk

Pomnik odsłonili górnicy, którzy ocaleli z katastrofy oraz członkowie rodzin tych, którzy zginęli

W wyniku wybuchu i zapalenia metanu zginęło wówczas 20 górników, a 37 zostało rannych

