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Wyższy Urząd Górniczy

Drugiego grudnia w Filharmonii Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczystość barbórkowa
nadzoru górniczego.

– Górnictwo wymaga najwyższych standardów bezpieczeństwa. Takiej kumulacji zagrożeń naturalnych i technicznych nie spotyka
się w innych sektorach gospodarki – tutaj każdy błąd może mieć tragiczne konsekwencje.
Rozszerzyliśmy w ostatnich latach sposoby
oddziaływania na przedsiębiorców i załogi górnicze. Obecny stan prawny daje nam
możność działania promocyjnego i informacyjnego. Możemy inicjować prace naukowo-badawcze w górnictwie oraz podejmować
przedsięwzięcia w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W naszej
gestii jest także wspieranie wdrożenia postępu
technicznego w górnictwie i ograniczenia oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko
– mówił prezes WUG Mirosław Koziura podczas tegorocznej Barbórki WUG.
Prezes WUG podkreślał, że nadzór górniczy chętnie sięga po metody miękkiego
oddziaływania, próbuje edukować górników
poprzez seminaria, szkolenia, konkursy, filmy,
broszury i ulotki. Do promocji dobrych praktyk wykorzystywane są narzędzia internetowe.
Czynny przez całą dobę telefon górniczego
zaufania jest instrumentem natychmiastowej
interwencji w niebezpiecznych sytuacjach,
które zdarzają się w zakładach górniczych.
Edukacją i promocją bezpiecznych zachowań wszystkiego załatwić nie można. Dlatego
nie zaniedbuje się władczych form oddziaływania, prowadząc energiczną działalność
kontrolną i nadzorczą. Wyznaczane są rejony
szczególnego nadzoru pod ziemią i na powierzchni. Z uwagi na relatywnie większe zagrożenia niż gdzie indziej są one częściej przez
inspektorów kontrolowane. Bezwzględnie zatrzymywane są niebezpiecznie prowadzone
roboty lub niesprawne maszyny.
– Celem wszystkich naszych starań jest
zero wypadków przy pracy w górnictwie.
Od powodzenia zamierzeń nadzoru zależy
bardzo wiele, gdyż nadzorujemy ponad 7000
zakładów górniczych, które zatrudniają prawie
215 tysięcy pracowników. Górnictwo pozostaje
nadal jedną z podstawowych gałęzi gospodarki
narodowej – zapewniał Mirosław Koziura.
Podczas uroczystości barbórkowej 41
pracowników nadzoru górniczego zostało
odznaczonych wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym 10 Krzyżami

Zasługi. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano Ireneusza Grzybka i Krzysztofa Króla.
Barbórka WUG była nie tylko dniem
dumy zawodowej nadzoru górniczego, ale
także ludzi przyczyniających się do poprawy
bezpieczeństwa pracy w branży wydobywającej różnorodne kopaliny na terenie całej
Polski. Po raz pierwszy w historii prezes
Wyższego Urzędu Górniczego, na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z 2013 roku,
przyznał Odznaki Honorowe Zasłużonego
dla Bezpieczeństwa w Górnictwie, zwłaszcza
za sukcesy w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań
technicznych oraz prac badawczych. Odznakami tymi wyróżniono w 2014 roku siedem
osób. Zbigniew Isakow, Beata Marynowska,
Mirosław Masiakiewicz, Zbigniew Stopa, Teodor Winkler zostali uhonorowani podczas
uroczystości WUG, a Józef Rajchel i Ryszard
Makara otrzymali nadane im odznaki podczas
Barbórki w PGNIG Oddział Sanok.
Zasługi dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie nagrodziła także
(działająca przy WUG) Fundacja Bezpieczne
Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego.
Po raz pierwszy przyznała szczególne wyróżnienie – Statuetkę Św. Barbary, patronki
górników, którą uhonorowani zostali: Iwona
Hickiewicz, główny inspektor pracy, oraz Piotr
Litwa – wojewoda śląski.
Uroczystość barbórkowa była okazją
do ogłoszenia wyników drugiej edycji konkursu „Z innowacją bezpieczniej w górnictwie”,
zorganizowanej podobnie jak w ub.r. przez
Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego oraz WUG. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu było „Zwalczanie zapylenia oraz zagrożenia wybuchem
pyłu węglowego”. Do konkursu można było
zgłaszać projekty innowacyjne zrealizowane
w latach 2012–2013. Kapituła konkursowa,
pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Cybulskiego, po ocenie nadesłanych projektów
przyznała nagrodę główną Przedsiębiorstwu
Handlowo-Usługowemu EKO-WIN (za urządzenie odpylające typu UO do zabudowy
na zestawie nośnym przenośnika podścianowego ściany eksploatacyjnej).
Poczucie przynależności jest jedną z najistotniejszych wartości, bez której ludzie się
gubią i tracą sens życia. Barbórka – oprócz
wielu swoich znaczeń, tradycji i obyczajów – jest właśnie świętem przynależności
do górniczej branży i dumy zawodowej.

Górnicy u prezydenta Bronisława Komorowskiego
Po raz drugi z okazji Dnia Górnika Bronisław
Komorowski zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli firm wydobywających różnorodne kopaliny. Okolicznościowe spotkanie
poprzedziła msza święta w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Po nabożeństwie delegacje górnicze, reprezentujące
około siedem tysięcy firm wydobywających kopaliny na terenie całej Polski, przemaszerowały
w zwartym szyku stołecznymi ulicami. Na czele
orszaku szedł poczet sztandarowy WUG.

Kilkusetosobowa reprezentacja branży
górniczej maszerowała przy akompaniamencie
dwóch orkiestr z Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów oraz Zakładu Górniczego Lubin
KGHM Polska Miedź.

Ceremonię w Pałacu Prezydenckim prowadził Józef Fudali, emerytowany pracownik
WUG, mistrz ceremonii górniczych. Bronisław Komorowski wysokimi odznaczeniami państwowymi uhonorował 49 górników.
Wśród odznaczonych przez Prezydenta RP
było trzech przedstawicieli nadzoru górniczego. Medale Srebrne za Długoletnią Służbę
z rąk Prezydenta RP otrzymali Czesław Koczyba i Andrzej Prokop. Medalem Brązowym
za Długoletnią Służbę odznaczony został Piotr
Opyrchała.
W warszawskich uroczystościach delegacji nadzoru górniczego przewodniczył Mirosław Koziura, prezes WUG.
MAT. PRAS. WUG
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Uroczysta Barbórka

Barbórka jest świętem przynależności do górniczej branży i dumy zawodowej

Odznaczenia za wyjątkowe zasługi
W okolicznościowym spotkaniu WUG
uczestniczyło kilkaset osób. Wśród gości byli
przedstawiciele władz państwowych, duchowieństwa, wojska, instytucji współpracujących
z WUG oraz delegacje zakładów górniczych
z całej Polski wydobywających różnorodne kopaliny (węgiel kamienny i brunatny, gaz ziemny, ropę, rudy miedzi, kruszywa, sól, siarkę).
Zgodnie z 92-letnią tradycją barbórkowe
spotkania pracownicy nadzoru górniczego
rozpoczęli wspólną modlitwą. Mszę świętą
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w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach
celebrował ks. abp senior Damian Zimoń.
Uroczystości barbórkowej w Filharmonii
Śląskiej towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotograficzna pt. „Górnictwo w kobiecym obiektywie”, autorstwa Jolanty Talarczyk.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił krótki
koncert górniczego zespołu muzycznego Happy Big Band z KHW SA pod batutą Mirosława
Kaszuby oraz wokalistów Anny Kamyk i Mateusza Wróbla.
MAT. PRAS. WUG

