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Chłopaki z Rudnej Północnej 
zdobyli najwyższy szczyt Gruzji

Masz problem, masz pomysł – napisz do nas: curier@kghm.com Więcej na portalu: extranet.kghm.com
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Krzysztof Odziomek z COPI tropi wszelkie stworzenia i rośliny wodne
w rzekach, jeziorach, morzach i oceanach na całym świecie. Spokojnie,
nie zrobi im nic złego, tylko sfotografuje.

Internauci wybrali tych, którzy rozsławią imię naszego kraju za
granicą. W gali wzięli udział politycy, przedstawiciele nauki, sportu
i kultury oraz pomysłodawca – prezes KGHM Marcin Chludziński6 2
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Technologia skaningu laserowego pozwala 

uzyskać pełną informację o wyrobiskach, jak również 

o występujących w wyrobisku urządzeniach górniczych. 

Trójwymiarowy model nadaje się do wizualizacji

proponowanych rozwiązań i umożliwia przetestowanie

planów realizacji robót górniczych 
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Stworzenie jak najlepszych warun-
ków dla maszyn jednoznaczne jest 
ze stworzeniem najlepszych i naj-
bezpieczniejszych warunków pracy 
dla ich operatorów. Takie założe-
nia przyświecały pierwszym dzia-
łaniom nowych służb mechanicz-
nych działu GC ZG Lubin od połowy 
2018 r. Podobne obowiązki dbałości 
o komfort i bezpieczeństwo wyzna-
czono wszystkim producentom ma-
szyn. Obie strony połączyły siły 
i przedstawiciele działu GC biorą 
czynny udział w nowych projektach 
KGHM Zanam.

Tylko nowoczesna, bezpieczna 
oraz komfortowa maszyna z do-
brze wyszkolonym operatorem jest 
w stanie sprostać realizacji zadań 
produkcyjnych. W kopalni ZG Lubin 
klimatyzacja w ładowarkach LK-4 
oraz LK-3 była standardem, ale po-
zostałe maszyny - typu WO, SWB, 
ładowarki pomocnicze ŁK-1 - już jej 
nie posiadały.

W drugiej połowie 2018 r. nowy 
szef działu Mirosław Rabenda za-
deklarował, że zmienia się podej-

ście do zakupów 
maszyn. Jesz-
cze tego same-

go roku wyne-
gocjował zakup 

4 dodatkowych 
maszyn z klimaty-

zowaną kabiną ope-
ratora ponad plan za-

kupowy. Po raz pierwszy 
udało się zakupić łado-

warkę ŁK-1 oraz samojezdny 
wóz do obrywki z kabiną klima-

tyzowaną. - Widzimy potrzebę, aby 
maszyny ZG Lubin zbliżyły się wy-
posażeniem do standardów sąsied-
nich kopalń. Podjęliśmy decyzję 
o przeprowadzeniu modernizacji 
już eksploatowanej maszyny typu 
SWB poprzez zabudowę klimaty-
zacji. To, co w innych kopalniach 
było już standardem, stało się dla ZG 
Lubin wreszcie osiągalne – mówi 
Rabenda.

Zakupy w roku bieżącym to już 33 
maszyny z układem klimatyzacji, 
wśród nich kupione po raz pierwszy 
do ZG Lubin wozy odstawcze WO-
-24TB, wozy do obrywki SWB2N/Z 
oraz ładowarki LKP-1001 oraz LKP-
0410.

- Na koniec tego roku, po zrealizo-
waniu podstawowych oraz dodat-
kowych planów zakupowych, bę-
dziemy z dumą mogli powiedzieć, że 
klimatyzowane kabiny posiadamy 
już we wszystkich samojezdnych 
maszynach górniczych, tak produk-
cyjnych jak i pomocniczych. Klima-
tyzowana kabina stanie się stan-
dardowym wyposażeniem SMG tak, 
jak to ma miejsce w Sierpolu oraz 
Rudnej – zapowiada.

Czy operatorzy dostrzegają taką 
zmianę? Oczywiście, że tak. - W ko-
palni Lubin pracuję 27 lat, a wozami 
jeżdżę od 2000 roku. Od trzech mie-
sięcy jeżdżę nowym typem wozu 
odstawczego, sterowanym joystic-
kiem, z klimatyzacją, amortyzo-
wanym pneumatycznie fotelem... 
Teraz to ja mogę pracować - mówi 
operator WO Leszek Uchański. - 
Nie ma porównania ze starym CB4 
PCK-em. Fotel mogę sobie indywi-
dualnie ustawić, kręgosłup tak nie 

dolega. Każdy, kto jeździł starym 
wozem, wie, o czym mówię. W koń-
cu ktoś o nas pomyślał. Pracuję 7,5 
godz., czuję się lepiej. Tylko „mamu-
śce” się nie przyznaję, bo by mi zaraz 
wymyślała jakąś robotę – śmieje się 
Uchański. - A tak na poważnie dzię-
ki tym warunkom pracy kobiety te-
raz nie poznają swoich facetów, tak 
nam się poprawiło! – dodaje.

Jak ocenia komfort pracy obecnie 
w porównaniu z poprzednim wo-
zem odstawczym? - Jest 200% lepiej! 
Gdybym miał wrócić na stary wóz, 
pewnie dałbym sobie radę, ale nie 
palę się. Jeden z operatorów powie-
dział mi wprost, że na stare wozy nie 
wróci! Człowiek szybko przyzwy-
czaja się do lepszego. Jak zacząłem 
jeździć, to powiedziałem sobie „dla-
czego nie wcześniej?” Ludzie często 
obawiają się nowego. Niepotrzebnie! 
- mówi operator Uchański.

To nie jedyne działania nowych 
służb działu GC. Mirosław Raben-
da ma dużo nowych pomysłów. 
- Przede wszystkim chcemy te po-
mysły wprowadzać ewolucyjnie. 
One muszą poprawiać bezpieczeń-
stwo i komfort pracownika. Dobrym 
przykładem jest zakup pierwszych 
akumulatorowych wkrętarek uda-
rowych dla mechaników pracują-
cych na komorach przeglądowo-na-
prawczych. Jeden z mechaników na 
oddziale C-2 przyszedł do mnie i po-
wiedział zwyczajnie „dziękuję”. Jak 
go zapytałem za co, to właśnie mi po-
kazał nową wkrętarkę i mówi „taka 
mała rzecz, a cieszy, ile ja się mniej 
nakręcę…” - opowiada Rabenda. 

Z dużych planów poprawy kom-
fortu i bezpieczeństwa pracy po-
zostaje odbudowa starej komory 
mechanicznej przy chodniku B-34, 
gdzie przeniosłoby się komorę C-
-1/B. - Chcemy też zmodernizować 
komorę paliw przy komorze C-2/A 
tak, aby poprawić jej funkcjonalność 
– twierdzi. Te i inne działania dzia-
łania nowych służb mechanicznych 
działu GC świadczą jednoznacznie 
o zmianie podejścia do maszyn do-
łowych oraz bezpiecznej pracy ope-
ratorów. Zmianie na lepsze!

Urszula Karst
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W Hucie Miedzi Głogów działa salka 
szkoleniowa z rozdzielnicą testową 
dla elektryków i automatyków. Roz-
dzielnicę na napięcie 400 V wraz 
z układami napędowymi wykonano 
w inteligentnym systemie. Sterow-
niki PLC, cyfrowe elementy nad-
zoru i panel operatorski dokładnie 
odtwarzają rzeczywiste układy na-
pędowe niskiego napięcia w hucie.

- Większość urządzeń wchodzących 
w skład agregatów hutniczych, jak dmu-
chawy, sprężarki, wentylatory, pompy 
czy przenośniki, jest napędzanych silni-
kiem elektrycznym. W ostatnich latach 
do zasilania, sterowania oraz monito-
rowania pracy napędów elektrycznych 
w HMG wykorzystujemy inteligentne 
rozdzielnice w technologii modułów 
wysuwnych, czyli dokładnie takie, jak 
ta zbudowana do celów szkoleniowych. 
Część silników jest zasilanych bezpo-
średnio z rozdzielnicy, a tam, gdzie wy-
maga to regulacji prędkości obrotowej, 
zostały zastosowane dodatkowo prze-
mienniki częstotliwości, dlatego w pro-
gramach szkoleniowych znajdziemy oba 
te rozwiązania - tłumaczy Tomasz Le-
śniak, główny inżynier-kierownik Od-
działu Utrzymania Ruchu HMG I.

Salka służy adaptacji nowo zatrud-
nionych pracowników i uczy obsługi, 
konserwacji oraz usuwania usterek 

tego typu rozdzielnic. To skróci okres 
adaptacji i umożliwi szybsze przejście 
na urządzenia w układzie technologicz-
nym. Poprzednio wdrażano nowicjuszy 
u boku doświadczonego kolegi przy 
czynnych urządzeniach, których nie 
można było wyłączyć, przez co szkole-
nie było niepełne. 

Rozdzielnica umożliwia załączanie 
i wyłączanie agregatów wraz z peł-
ną diagnostyką. Wszystko w dowol-
nym momencie można powtórzyć. To 
ogromna korzyść i szansa podwyższe-
nia kompetencji, także przez zasymulo-
wanie i przeanalizowanie usterek odpo-
wiadających rzeczywistym awariom na 
wydziałach technologicznych. 

– Odpowiednie przygotowanie pra-
cownika,  wiedza oraz przećwiczone 
scenariusze mają realny wpływ na czas 
usuwania usterek i awarii. Przekłada 
się to bezpośrednio na dyspozycję agre-
gatów hutniczych, bezpieczeństwo lu-
dzi i instalacji technologicznych, w tym 
ochronę środowiska – mówi Mariusz 
Grzelak, główny inżynier elektryk.

– Dzięki temu przedsięwzięciu znacz-
nie ograniczymy prawdopodobieństwo 
wystąpienia wypadków przy pracy. 
Według statystyk 80 procent tego typu 
zdarzeń występuje z powodu czynnika 
ludzkiego – opisuje zalety istotne dla 
bezpieczeństwa Robert Gregorczyk, 
kierownik działu BHP.

Iwona Jurek-Wower

Uruchomienie rozdzielnicy szkoleniowej w Hucie Miedzi Głogów.  
Od lewej: dyrektor naczelny Oddziału Leszek Garycki,
główny inżynier – kierownik Oddziału Utrzymania Ruchu HMG I Tomasz Leśniak

adaptacjaadaptacja
Inteligentna i bezpieczna
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Gdy w zespole dochodzi do rozłamu 
potrzebny jest ktoś z zewnątrz, kto 
pomoże rozwiązać konflikt. 

Mediator jest osobą, która dba o obie 
strony konfliktu, nie oceniając ich. Ma do-
prowadzić do ugody, umożliwia stronom 
wymianę informacji, wyrażenie emocji, 
oczekiwań oraz stanowisk. – Mediator 
nie wskazuje, po czyjej stronie spoczywa 

racja, lecz pomaga w osiągnięciu porozu-
mienia i rozwiązań możliwie korzystnych 
dla wszystkich stron konfliktu – mówi 
Aleksandra Szarek, inspektor w dziale 
HR, wyznaczona na jednego z mediato-
rów w ZG Polkowice-Sieroszowice.

– To proces dobrowolny, co oznacza, 
że nawet jeśli ktoś na niego przystał, 
w każdej chwili może się z niego wycofać 
– dodaje Szarek.

Postępowanie mediacyjne jest pouf-
ne, co oznacza, że osoby biorące w nim 
udział zobowiązane są zachować w ta-
jemnicy fakty, o których dowiedziały 
się w trakcie mediacji. – Osiągnięty 
kompromis zakłada, że obie strony 
mogą uważać się za wygrane w sprawie. 
Mediacja w wysokim stopniu uwzględ-
nia odczucia stron i pozwala zrozumieć 
podłoże konfliktu, co wzmacnia jakość 
komunikacji – mówi Krzysztof Brzo-
stek, mediator i główny koordynator 
mediatorów w Oddziale. 

– Mediator dbając o dobro stron kie-
ruje się zasadami dobrowolności, bez-
stronności, poufności, neutralności 
oraz bezinteresowności – mówi Anna 
Błażkiewicz, główny specjalista działu 
obsługi HR i rekrutacji. Z Aleksandrą 
Szarek, mediatorem, można się kontak-
tować telefonicznie (od godz. 7 do 15) 
pod nr tel. 887 663 640. Ze wszystki 
mediatorami mailowo: mediacje.zgps@
kghm.com.
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Pożegnanie pracowników, którzy 
przez ostatnich 12 miesięcy zakoń-
czyli aktywność zawodową i przeszli 
na emerytury, odbyło się w piątek 11 
października 2019 roku.

Praca zawodowa wypełnia ponad 
jedną trzecią część życia większości 
z nas. Przychodzi czas, kiedy aktyw-
ność zawodowa się kończy, czas na 
rozstanie z pracą i nowy etap życia. 
Pod koniec każdego roku kierow-
nictwo żegna pracowników, którzy 
odchodzą na emeryturę. 129 takich 
właśnie szczęściarzy z ZG Lubin 
odebrało dyplomy, kordziki i albumy 
z rąk Dariusza Jacha, dyrektora na-
czelnego, Pawła Piaseckiego, dyrek-

tora ds. technicznych, i Marka Wala-
sa, dyrektora ds. pracowniczych.

– Z zakładu odeszła doświadczona 
kadra, która ustąpiła miejsca młod-
szym, wcześniej przekazując im swoje 
doświadczenie zawodowe i tradycje 
górnicze. Mam nadzieję, że więź z za-
kładem pozostanie – mówiła prowa-
dząca spotkanie Marta Orlikowska, 
kierowniczka Działu Spraw Osobo-
wych.

Emeryci wspominali lata pracy peł-
ne zmian stanowisk i awansów. Pra-
cującym kolegom życzyli „szczęść 
Boże”, aby szczęśliwie dopracowali 
do emerytury.

Urszula Karst

MEDIACJA – MISJA DOBRYCH USŁUG
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PODZIĘKOWANIA ZA WYSIŁEK

Zwycięzców konkursu objętego pa-
tronatem honorowym Prezydenta 
RP poznaliśmy podczas uroczystej 
gali z udziałem wiceprezesa Rady 
Ministrów Piotra Glińskiego oraz ka-
pituły konkursu na czele z jej prze-
wodniczącym – Prezesem Zarządu 
KGHM Marcinem Chludzińskim.

– Poprzez ten plebiscyt chcemy wy-
różnić Polaków, którzy swoim talentem, 
pasją i codzienną ciężką pracą kreują 
i wzmacniają wizerunek Polski jako 
nowoczesnego, szybko rozwijającego 
się kraju o dużym potencjale, którego 
obywatele osiągają sukcesy w różnych 
dziedzinach życia społecznego, nauko-
wego i kulturalnego. Zainteresowanie 
konkursem przekroczyło nasze oczeki-
wania – powiedział prezes Chludziń-
ski. – Ambasador to najwyższy rangą 
przedstawiciel kraju poza jego grani-
cami. Laureaci plebiscytu zasługują 
na taki tytuł i wyróżnienie – zwrócił 
się w liście do zgromadzonych prezes 
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Laureatów konkursu wyłoniono spo-
śród nadesłanych przez internautów 
kandydatur. Wyróżnione mogły zostać 
osoby, dzięki którym wzrasta rozpozna-
walność i wartość polskiej kultury na 
świecie, które szczególnie przyczyniły 
się do promocji polskiej nauki lub odnio-
sły sukces w sporcie. Kapituła konkur-
su brała pod uwagę nie tylko dokonania 
kandydatów, ale także postawy, które 

przyczyniają się do budowania dobrej 
opinii o Polakach jako narodzie.

AMBASADORZY 
POLSKI WYBRANI

Huta Miedzi Głogów od 
12 lat gości rzadkie w Polsce sokoły 

wędrowne. Opiekę nad ptakami roztoczy-
li pracownicy ze Stowarzyszenia na rzecz Dzikich 

Zwierząt „Sokół” oraz pracownicy Działu Ochrony Śro-
dowiska. Oj, wrażliwi ci nasi hutnicy, wrażliwi, bo pomagają 

też innym ptakom.
Co roku do Działu Ochrony Środowiska trafia kilka ptaków, 

którym bez pomocy człowieka nie udałoby się przetrwać. Są 
to z reguły młode pustułki. Najczęstszym problemem są zranie-
nia albo zbyt szybki start z gniazda nieprzygotowanych do samo-
dzielnego życia młodych.

– Ostatnio osłabionego ptaka przyniósł pracownik Wydziału Kwa-
su Siarkowego P-6 – mówi Paweł Frąckowiak, starszy specjalista ds. 
ochrony środowiska i ochrony przyrody. – Hutnicy uratowali w tym 

roku osiem pustułek, jednego gołębia grzywacza oraz młodego so-
koła wędrownego. Z pomocą przyszedł nam doświadczony so-

kolnik i wszystkie ptaki udało się doprowadzić do zdrowia 
i wypuścić na wolność – podsumowuje Tomasz Gierus, 

główny specjalista-kierownik Działu Ochrony 
Środowiska.

Iwona Jurek-Wower

3,5 tony papieru zużyto w KGHM 
od początku roku w ramach obiegu 
dokumentów. Przy założeniu spo-
rządzenia jednego dokumentu w mi-
nutę kosztowało to 229 tysięcy mi-
nut czasu pracy, której wartość 
specjaliści wycenili na ponad 1 mln 
złotych. Warsztaty wdrożeniowe 
systemu elektronicznego obiegu do-
kumentów – eRW – to początek dro-
gi do zmiany tej statystyki. Będzie 
oszczędniej i proekologicznie.

Warsztaty zorganizował De-
partament Zarządzania Łań-
cuchem Dostaw wraz z zespo-
łem COPI. Uczestniczyli w nich 
przedstawiciele komórek orga-
nizacyjnych z dziewięciu Oddzia-
łów KGHM. Zapoznano ich z ca-
łym procesem elektronicznego 
obiegu dokumentów eRW i prze-
prowadzono ćwiczenia w środo-
wisku systemu SAP w praktyce. 

Wdrożenie eRW to ostatni 
etap digitalizacji procesu re-
alizacji zamówień, co pozwoli 
zastąpić papierowe dowody 
księgowe (RW) dokumentem 

elektronicznym (eRW) jako oryginalnej 
postaci dowodu księgowego podczas 
dokumentowania operacji magazy-
nowych. Realizacja pełnego procesu 
w systemie daje możliwość odwzoro-
wania procesu w czasie rzeczywistym, 
więc wszystkie operacje związane z za-
mówieniami, odnawianiem stanów ma-
gazynowych będą odnosić się do aktu-
alnego stanu posiadania. 

Korzyści? Oszczędność czasu pracy 
wszystkich uczestników procesu, którzy 

poświęcali czas na żmudny proces za-
twierdzania dokumentów papierowych, 
wzrost efektywności finansowo-proce-
sowej oraz sukces proekologiczny.

– Optymalizujemy procesy w firmie. 
Elektroniczny obieg dokumentów elimi-
nuje błędy i przyspiesza pracę całego 
przedsiębiorstwa. Zapewni też standa-
ryzację, usystematyzowanie i koordy-

nację przepływu informacji 
zarządczych w przedsiębior-
stwie, a w takiej globalnej 
firmie jak KGHM, działają-
cej na tylu polach produkcji 
i sprzedaży jest to po prostu 
konieczność. Proces cyfry-
zacji zamówień i wdrożenie 
pełnej logistyki pozwolą 
nam łatwiej zarządzać infor-
macjami z uwzględnieniem 
czynnika czasu – ocenił 
działania komórek wdraża-
jących procesy wiceprezes 
zarządu KGHM Radosław 
Stach.

Digitalizacja zamówień 

Artur Chmielewski – menadżer mi-
sji kosmicznych w NASA, zarządzał 
między innymi misją, której celem 
było lądowanie na komecie.

Patrycja Pacak – mistrzyni świata 
w akrobacji szybowcowej, zdobyła 
mistrzostwo świata w zdominowa-
nej przez mężczyzn dyscyplinie.

Krzysztof Jabłoński – pianista świa-
towej sławy, popularyzuje kulturę 
polską w najlepszym wydaniu i przy-
pomina uwielbianą na całym świecie 
twórczość Fryderyka Chopina. 

Linda i Robert Ollisowie – rodzice Mi-
chaela Ollisa, sierżanta wojska ame-
rykańskiego, który sześć lat temu 
w trakcie wspólnych walk w Afga-
nistanie oddał życie, ratując Karola 
Cierpicę, żołnierza Wojska Polskiego. 

Andrzej Bargiel – pierwszy czło-
wiek, który zjechał na nartach ze 
szczytu K2 i Broad Peak, lokalny pa-
triota, zakochany w Tatrach ratow-
nik TOPR.

LISTA LAUREATÓW
 AMBASADOR NAUKI POLSKIEJ 

AMBASADOR POLSKIEGO SPORTU

AMBASADOR KULTURY POLSKIEJ

NAGRODA PREZESA KGHM

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

PTAKOM

1 listopada 2019
ZG Lubin, ZG Rudna, ZWR, Huta 
Miedzi Legnica, COPI
1 grudnia 2019
Huta Miedzi Głogów, Huta Miedzi 
Cedynia, Zakład Hydrotechniczny

> WDROŻENIE eRW 

tuż-tuż

Księgowi, utrzymanie ruchu i pracownicy 
zarządzania łańcuchem dostaw pokazują, 
że współdziałanie ułatwia wdrażanie  
nowoczesnych narzędzi obiegu dokumentów

Pierwsza z lewej, Aleksandra Szarek, inspektor w dziale HR, mediator

– Jestem zaskoczony, jak wóz radzi sobie w trudnych warunkach. Mimo wysokiej 
temperatury w przodkach, nigdy się nie przegrzewa. A dla mnie jako operatora 
warunki naprawdę są fajne! Ja sobie chwalę. Dobrze mi się jeździ! – operator WO 
Leszek Uchański

– Na 10 punktów daję 11! Jak trzeba 
pojechać obrywakiem bez klimatyzacji, 
to też pojadę, wiadomo – taka praca. 
W starym obrywaku bez klimatyzacji 
człowiek się spoci, pył wlezie w nos, 
oczy, kurz oblepi go całego. Na koniec 
zmiany człowiek brudny, oklejony, 
można sobie blachą od kotwy 
zdrapywać tę skorupę. A w tym 
klimatyzowanym obrywaku cichutko, 
bo kabina zamknięta, czyściutko… 
W kopalni Lubin pracuję już 22 lata 
i jeśli miałbym w skali od 1 do 10 
ocenić nowy klimatyzowany w kabinie 
obrywak, dałbym mu... 11! – operator 
SWB Jarosław Niwiński

Ambasadorzy Polski zostali ogłoszeni podczas uroczystej gali

Wóz do obrywki SWB2N/Z, któym jeździ Jarosław Niwiński, 
jest standardowo wyposażony w klimatyzację

Pustułka

Uratowany 
sokół 

wędrowny



Klasyczne pomiary geometrii wy-
robisk górniczych są czasochłonne 
i wymagają wstrzymania pracy ba-
danego obiektu na czas ich wykony-
wania. Jakość i dokładność pomiaru 
jest naturalnie uzależniona od liczby 
wybranych punktów. W przypad-
ku wielkogabarytowych komór czy 
miejsc trudno dostępnych z pomocą 
przychodzą lasery, chmury punk-
tów, trójwymiarowe wizualizacje. Te 
technologie niedługo mogą stać się 
jednym z istotnych elementów pro-
jektowania robót górniczych w ko-
palni Rudna.

Naziemny Skaning Lasero-
wy (z ang. TLS – Terrestrial 
Laser Scanning) to meto-
da zdalnego i precyzyjnego 
pomiaru tysięcy punktów, 
czego efektem jest stworze-
nie modelu trójwymiarowego 
badanego obiektu. Oszczęd-
ność czasu i wysoka wierność 
dokumentacji 3D czynią metodę 
przydatnym narzędziem, wyko-
rzystywanym dotychczas choćby 
w inżynierii materiałowej, inwenta-
ryzacji zabytków, monitoringu sta-
nu mostów czy tuneli drogowych, 
a nawet w tworzeniu trójwymiaro-
wych powierzchni terenu. Jej atuty 
– szybkość i dokładność oraz całko-
wite uniezależnienie od warunków 
otoczenia sprawiły, że inżynierowie 
działu mierniczego oraz technolo-
gii górniczej ZG Rudna próbują zna-
leźć przestrzeń do zastosowania tej 
technologii również w górnictwie 
podziemnym rud miedzi.

Najważniejszym elementem sys-
temu jest skaner, który dzięki ana-
lizie kąta odbicia oraz odległości 
wiązki laserowej umożliwia stwo-
rzenie chmury punktów, na pod-

stawie której możliwe jest wyge-
nerowanie trójwymiarowego 
kształtu obiektu w postaci 
cyfrowej. – Dział Mierni-
czy ZG Rudna posiada 
dwie jednostki ska-
nujące: stacjonarną 
i ręczną (mobilną). 
Nasze skanery 
o niewielkich wy-
miarach i wadze 
są niezwykle pro-
ste w obsłudze 
i poręczne 

w prze-
mieszczaniu. 

Zazwyczaj dla 
zminimalizowania czasu pomiaru, 
tj. przebywania na dole kopalni, ska-
ner obsługują dwie osoby, ale może 
to robić nawet jedna osoba – mówi 
Marcin Moskal, starszy mierniczy 
górniczy. 

Wykonane w ten sposób obser-
wacje umożliwiają dokładny, wie-
lowymiarowy pomiar zeskanowa-
nych obiektów. Utworzone w oparciu 
o chmurę punktów przekroje umoż-
liwiają uzyskanie szczegółowych 
informacji, np. na temat kształtu 
poszczególnych elementów kon-
strukcji. – Stosowane dotychczas 
klasyczne metody pomiarowe odno-
szą się jedynie do wybranych punk-
tów. Ciężko jest odwzorować takie 
elementy jak: skrzyżowania wyro-

bisk, wypiętrzenie spągu, zaciśnię-
cie wyrobiska, a także odkształcenia 
obudowy łukowej, nierównomierne 
rozmieszczenie obudowy podporo-
wej itp. Technologia skaningu lase-
rowego pozwala uzyskać pełną in-
formację o wyrobiskach, jak również 
o występujących w wyrobisku urzą-
dzeniach górniczych, np.: przeno-
śnikach taśmowych, lutniociągach, 
rurociągach, kablach elektrycznych 
itp. Trójwymiarowy model nadaje 
się do wizualizacji proponowanych 
rozwiązań, np. zastosowania obu-
dowy, tam wentylacyjnych, mostów 
wentylacyjnych itp. Umożliwia prze-
testowanie planów realizacji robót 
górniczych – mówi Katarzyna Du-
sza-Pilarz, zastępca kierownika 
działu technologii górniczej w ZG 
Rudna.

Co ważne, przekroje pozyskiwane 
w kolejnych cyklach pomiarowych 
są porównywalne, co umożliwia 
wyznaczenie deformacji i odkształ-
ceń.

Zastosowanie skanowania lase-
rowego to zupełnie nowe możliwo-
ści w inżynierii górniczej. Nie tylko 
pod kątem realizacji zapisów aktów 
prawnych, które nakładają obowią-
zek monitorowania obiektów górni-
czych. 

– Często stosujemy tę metodę do 
inwentaryzacji 3D wyrobisk gór-
niczych przy budowie lub przebu-
dowie infrastruktury kopalnianej 
– komór maszyn ciężkich, najazdów 
na wysypy odstawy rudy, mostów 
wentylacyjnych – opowiada Marcin 
Moskal. – Jest ona pomocna przy od-
biorach robot górniczych, określaniu 
odległości, powierzchni, objętości, 
wyznaczaniu przekrojów poziomych 
i poprzecznych dowolnego obiek-
tu, inwentaryzacji hałd, a także przy 
wykonaniu dodatkowych operacji 
i analiz – dodaje inżynier.

Ważną kwestią jest również moż-
liwość zapisu danych przestrzen-
nych w formacie pdf, który nie 
wymaga specjalistycznego opro-
gramowania. – Format ten jest po-
wszechnie stosowany i może być 
wykorzystywany przez każdego 
pracownika kopalni. Jego użytkowa-
nie wymaga prostego przeszkolenia, 
ale zapewnia duży komfort pracy 

z danymi 3D – mówi Katarzyna Du-
sza-Pilarz. 

Podstawą zbierania, analizy wy-
ników badań i ich późniejszego 
wykorzystania jest interdyscypli-
narna współpraca oraz wymiana 
wiedzy i doświadczeń. – Coraz czę-
ściej dane ze skanowania po wstęp-
nej obróbce w Dziale Mierniczym, tj. 
nadaniu lokalizacji, przekazywane 
są w postaci chmury punktów do 
projektanta, który z otrzymanych 
danych wyciąga wszystkie potrzeb-
ne dla siebie informacje – mówi 
Marek Warchala, główny inżynier 
mierniczy kopalni Rudna. – Do-
tychczas pomiary były dość wyraź-
nie rozdzielone na sytuacyjne i wy-
sokościowe. W dobie skanowania 
laserowego i chmur punktów pra-
cujemy w przestrzeni 3D, co wyma-
ga pewnej zmiany podejścia zarów-
no ze strony naszego działu, jak i ze 
strony odbiorców tego typu danych 
– dodaje inżynier.

– Wizualizacja 3D umożliwia 
sprawdzenie i realizację koncepcji in-
żynierskich na niedostępnym wcze-
śniej poziomie. Przykładem może być 
zróżnicowanie typoszeregu obudowy 
podporowej w jednym ciągu wyrobi-
ska, z indywidualnym dostosowa-

Branża wydobywcza i metalurgiczna 
znajduje się pod szczególnym wpły-
wem regulacyjnym. Niemal każdego 
miesiąca pojawiają się nowe przepisy, 
które kształtują kolejne obszary dzia-
łania naszej firmy. Ich wdrażanie staje 
się coraz większym wyzwaniem orga-
nizacyjnym i niesie konieczność po-
noszenia coraz większych nakładów 
finansowych. 

Jednocześnie, w związku z tempem 
rozwoju technologicznego oraz wzrostu 
gospodarczego, prawo staje się coraz 
bardziej skomplikowane. W połącze-
niu z pośpiechem, w jakim często prze-
biegają procesy legislacyjne, tworzy to 
naturalne warunki do niedoskonałości 
pojawiających się przepisów. Takimi wy-
zwaniami na co dzień zajmuje się Depar-
tament Analiz Regulacyjnych i Strate-
gicznych (DARS).

Polska ma obecnie najbardziej zmien-
ne przepisy ze wszystkich państw Unii 
Europejskiej.

– Prawo tworzone jest coraz szybciej 
i w coraz większej ilości. Coraz mniej jest 
natomiast czasu na merytoryczną ana-
lizę, na przygotowanie się do zmian i ich 
wdrożenie. To tworzy pole do niedosko-
nałości, do nieprzyjemnych zaskoczeń. 
Dlatego tak ważne jest, żebyśmy efek-
tywnie monitorowali zmiany w prawie 
i skutecznie wpływali na ich treść, chro-
niąc interes KGHM, a pośrednio również 
gospodarki Dolnego Śląska i całej Polski 
– zwraca uwagę prezes Marcin Chludziń-
ski.

Skuteczna analiza oraz ekspertyzy 
w dziedzinie regulacji prawnych możli-
we są dzięki ścisłej współpracy sześcio-
osobowego departamentu, kierowanego 
przez Radosława Żydoka, z wieloma in-

nymi działami KGHM. DARS koordynuje 
oraz nadzoruje działania związane z od-
działywaniem na kształt powstających 
przepisów prawnych. Ma także przed-
stawić koncepcję prac utworzonego we 
wrześniu br. przedstawicielstwa KGHM 
w Brukseli. Decydująca jest sprawna 
wymiana informacji oraz uzyskiwanie 

opinii od specjalistów odpowiadających 
za poszczególne elementy działalności 
KGHM. Służyć temu ma Mapa Regulacji 
Zewnętrznych – narzędzie umożliwia-
jące skuteczne monitorowanie procesu 
powstawania nowych przepisów oraz 
bardziej efektywne wpływanie na ich 
ostateczną formę. 

Jeśli ze swojej perspektywy dostrze-
gacie Państwo istotne dla działania na-
szej firmy zagrożenia legislacyjne lub 
chcielibyście podzielić się spostrzeże-
niami na temat pożądanych z punktu 
widzenia KGHM zmian w już obowiązu-
jących przepisach prawa, prosimy o kon-
takt pod adresem: dars@kghm.com.

> NIE TAKI PRZEPIS STRASZNY…

Tajemnica chmury 
punktów 
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niem do jego rzeczywistych gaba-
rytów, upadów i powierzchni stropu. 
Poprawia to przepustowość, funkcje 
komunikacyjne, ale także ogranicza 
chociażby liczbę przybierek i  wiel-
kość pustek za obudową – mówi 
Katarzyna Dusza-Pilarz.

– Innym ciekawym rozwią-
zaniem była koncepcja zabu-
dowy rurociągów w wyłomie 
między obudową podporową 
a górotworem w wyrobisku 
U-5, zdeterminowana nie-
wielkimi gabarytami wyrobi-
ska oraz koniecznością zacho-
wania maksymalnej powierzchni 
wolnego przekroju. Dzięki omawia-
nej technologii udało się sprawdzić 
i zaprojektować możliwość takiego 
rozwiązania „na desce kreślarskiej” 
– wyjaśnia Katarzyna Dusza-Pilarz.

– Rzeczywiście metoda pomiaro-
wa stwarza perspektywę nowej ja-
kości i dokładności projektowania 
górniczego. Umożliwia optymaliza-
cję stosowanych rozwiązań i pono-
szonych kosztów. Wymaga jednak 
zastosowania i umiejętności obsługi 
specjalistycznego oprogramowania, 
bo nie szybka wizualizacja, a rzeczy-
wiste dane, które można wydobyć 
z chmury punktów, są najważniejsze 
– mówi Mariusz Kirej, główny inży-
nier ds. technologii górniczej, kie-
rownik działu technologii górniczej 
w ZG Rudna. 

- Mając na uwadze nową jakość 
oraz ograniczenie ekspozycji na za-
grożenia pracowników  warto pod-
jąć wysiłek i poświęcić dodatkowy 
czas na etapie projektowania. Naszą 
wizję podziela dyrektor kopalni, któ-
ry umożliwił zakup urządzeń oraz 
zorganizowanie i przeprowadzenie 
specjalistycznego szkolenia projek-
tantów. Na obecnym etapie obrób-
ka chmury punktów jest wdrażana, 
wymaga dopracowania i dokształ-
cania pracowników. Biorąc pod 
uwagę nacisk, jaki kładziony jest 
na bezpieczeństwo oraz ekonomię, 
przestrzenne modele wyrobisk, uzu-
pełnione o znajdującą się w nich in-
frastrukturę, a w przyszłości o dane 
geologiczne, mogą stać się niedługo 
istotnym elementem procesów za-
rządczych – tłumaczy inżynier. 

Michał Zaremba      

Tajemnica chmury 
punktów 

Gdzie i kiedy 
zgłaszać projekty  
do Giełdy Wynalazczości 
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 • wpływ na obniżenie podatku mie-
dziowego

 • wyłączenie żużli i gipsów z rozpo-
rządzenia o monitoringu wizyjnym 
miejsc magazynowania i składowa-
nia odpadów

 • wprowadzenie ośmioletniego 
okresu przejściowego na dojście do 
normy kadmu we frakcji wdychalnej 
wg UE

 • uwzględnienie postulatów KGHM 
w dyskusji nad projektem rozporzą-
dzenia w sprawie klasyfikacji wód 
powierzchniowych

> OSIĄGNIĘCIA DARS:

GIEŁDA WYNALAZCZOŚCI  
CORAZ BLIŻEJ

Zgłoś swój pomysł! Nie czekaj! Nie 
przegap! Jeżeli chcesz coś zmienić, 
poprawić bezpieczeństwo swojej pra-
cy i masz na to rozwiązanie, szansa 
na jego zgłoszenie już blisko! Od 12 
do 22 listopada w terminach i miej-
scach podanych w ramce odbędą się 
dyżury pracowników Departamentu 
Innowacji i Ochrony Własności Inte-
lektualnej wraz z przedstawicielami 
komórek rozwoju Oddziałów KGHM. 
Przyjmowane będą arkusze zgłoszeń 
projektów wynalazczych, można bę-
dzie uzyskać pomoc w formalnym 
opracowaniu zgłaszanych projektów. 

Od momentu powstania Giełda Wy-
nalazczości cieszy się popularnością. 
Wiele z rozwiązań, które zostały w jej 
trakcie zgłoszone, jest stosowanych 
w KGHM do dziś. 

Jednym z przykładów jest zgło-
szenie projektu wynalazczego w Hu-
cie Miedzi Głogów. W Wydziale Me-
tali Szlachetnych pracownicy mieli 
problem z hałasem, którego źródłem 
było głośne zderzenie podstawy for-
my anodowej o odbojnicę maszyny 

odlewniczej pieca indukcyjnego-ano-
dowego. Twórcy projektu, pracow-
nicy wydziału, zaproponowali układ 
amortyzujący według własnego 
pomysłu. Składał się z uchwytów 
ściskanych śrubami. W uchwytach 
zamontowali dwie gumy o różnych 
właściwościach. Górna, która pod-
czas uderzenia stykała się bezpośred-
nio z płaszczyzną podstawy formy 
anodowej, była ognioodporna oraz 

wzmocnio-
na płótnem, 
żeby prze-
dłużyć jej ży-
wotność. Dolna, 
miękka guma 
spełniała funk-
cję elastomera, tłumiąc uderzenia. 
W ten prosty sposób odizolowano 
metalowe powierzchnie, wytłumia-
jąc mocny wydźwięk ich zderzeń. 
Prosta budowa, minimalna ingeren-
cja w budowę istniejącego urządze-
nia, minimalne koszty eksploatacji 
oraz zmniejszenie natężenia hałasu 
poniżej normy dopuszczalnej – to 
zalety tego rozwiązania, które prze-
trwało lata i do dzisiaj stosowane 
jest w głogowskiej hucie. 

Jak widać na podstawie powyż-
szego, warto zgłaszać innowacyjne 
pomysły, rozwiązywać problemy, 
polepszając tym samym środowisko 
pracy swoje i swoich współpracow-
ników. 

 Tematy potencjalnych zgłoszeń 
projektów, arkusze zgłoszeń oraz 

inne przydatne informacje znajdziecie 
w Intranecie (Niezbędnik Innowato-
ra w zakładce Zarządzanie Wiedzą/
Innowatorzy KGHM) i w komórkach 
ds. rozwoju/wynalazczości w Centrali 
i Oddziałach KGHM.

W przypadku jakichkolwiek do-
datkowych pytań, związanych z te-
goroczną Giełdą Wynalazczości, za-
praszamy do kontaktu na adres: 
wlasnosc.intelektualna@kghm.com 

SERCEM SYSTEMU 
jest skaner, który wysyła 

wiązkę laserową w kierunku obiektu, 
a ta, po odbiciu wraca do urządzenia. Kąt 

jest rejestrowany jednocześnie z pomiarem 
odległości. Odległość, kąt pomiaru i poziomy 

stanowią współrzędne biegunowe  
(d – odległość skośna, α – kąt poziomy, β – kąt 
pionowy), które następnie zostają przekształ-
cone na współrzędne kartezjańskie (x,y,z) wg 

wzoru:
x = d cosβ cosα
y = d cosβ sinα

z = d sinβ
CECHY 

SKANERA
• rozbieżność wiązki

• krok kątowy
• zasięg 

• pole widzenia
• liczba punktów na 

sekundę

SZYBKOŚĆ 
POMIARU 

Ok. 1 miliona punktów na 
sekundę.

Jest to taka ilość informacji, 
że pomiar z jednego stano-

wiska zajmuje ok. 1 GB 
danych.

DOKŁADNOŚĆ
Przy zastosowaniu me-

tod modelowania z danych 
naziemnego  

skaningu laserowego uzyskujemy 
model 3D wnętrz, dla którego 
dokładność względnego poło-

żenia modelowanych obiek-
tów wynosi  
kilka mm. 

Dane 
z kilku po-

miarów skanera 
łączy się na podstawie 

sygnalizowanych punktów 
dostosowania. Punkty dos-
tosowania rozmieszcza się 

tak, aby widoczne były z 
jak największej liczby 

stanowisk.

12  
listopada

ZG Lubin sala konf., biurowiec główny (Rejon LG)

Zakład Hydrotechniczny sala konf. nr 8, biurowiec O/ZH

13 
listopada

Huta Miedzi Głogów sala 111, bud. dyrekcji

14
listopada

Huta Miedzi Legnica pok.101, bud. dyrekcji

ZG Polkowice-Sieroszowice sala konf. dyrekcji, przy szybie SW-1

15
listopada

ZG Rudna sala konf. 113

18
listopada

Huta Miedzi Cedynia sala konf. bud. walcowni (pok. 15)

Zakłady Wzbogacania Rud sala 207, budynek administracji

Gdzie i kiedy 
zgłaszać projekty  
do Giełdy Wynalazczości 

Uwaga 
dyżury  

od 8:30 do 14:00

Marcin Moskal, starszy mierniczy górniczy, 
podczas skanowania laserowego

Z CZEGO 
SKŁADA SIĘ SKANER 

LASEROWY
• nadajnik (dioda) generująca światło 

lasera,
• system wirujących luster, równomiernie 
rozrzucających wiązkę lasera po zadanej 

powierzchni,
• teleskop optyczny skupiający odbite sygnały 

lasera,
• detektor konwertuje energię świetlną do 

postaci gotowej do zapisania (oprócz 
współrzędnych biegunowych może 

zapisywać intensywność 
odbicia i kolor)

Chmura punktów 
z wprowadzonymi 

elementami obudowy 
podporowej

Gumowy układ amortyzujący - owoc pomysłu 
pracowników Wydziału Metali Szlachetnych
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Krzysztof Odziomek na co 
dzień zajmuje się admini-
strowaniem systemami 
informatycznymi w COPI. 
W KGHM pracuje od 1999 
r., od dzieciństwa fascyno-
wała go magia podwodne-
go świata. 

Przygoda z podwodną 
fotografią zaczęła się 15 
lat temu w jeziorze Szarcz 
na Pojezierzu Lubuskim. 
To zaledwie 150 km stąd, 
w ciągu kolejnych lat 
Krzysztof będzie pokony-
wał nawet tysiące kilome-
trów, by znaleźć fascynu-
jące okazy fauny i flory. Na 
jego stronie – www.criso.
webd.pl – zobaczycie, co 
kryją najpiękniejsze za-
kątki oceanów, jezior czy 
mórz na całym globie. Są 
tam także filmy dające na-

miastkę tego, jak wygląda 
nurkowanie w głębinach 
w poszukiwaniu ryb.

Oprócz polskich jezior 
Kosobudz, Głębokie, Lu-
bie, Lubikowskie znajdzie-
cie tam podwodne oka-
zy z kilku wyjazdów do 
Chorwacji, majestatyczne 
płaszczki z Morza Corteza 
w Meksyku, żółwie i ławi-
ce ryb z filipińskich wysp 
Siquior i Bohol, faunę i florę 
wód Egiptu, Madagaska-
ru, Kuby, Malediwów czy 
Wysp Azorskich. Oglądaj-
cie szybko, bo galeria roz-
rasta się w dużym tempie 
wyjazdów Krzysztofa. Nie-
długo pojawią się tu pew-
nie zdjęcia z indonezyjskiej 
wyspy Banda i malezyj-
skiej wyspy Sipadan, kró-
lestwa miłośników nur-
kowania i miejsce godów 
żółwi zielonych. 
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HOROSKOP DWUTYGODNIOWY

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

Baran (21.03-19.04)

Bliźnięta (22.05-21.06)

Byk (20.04-21.05)

Lew (24.07-23.08)

Ryby (20.02-20.03)Panna (24.08-23.09)

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE
Rak (22.06-23.07)

Skorpion (24.10-22.11) 

Waga (24.09-23.10) 

Koziorożec (23.12-20.01)

Wodnik (21.01-19.02) 

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

PRACA                        RODZINA                       ZDROWIE

Strzelec (23.11-22.12)

Twoja forma psychofizyczna może się obniżyć, 
będziesz odczuwać zmęczenie, rozdrażnienie 
i apatię. Najlepiej wziąć kilka dni urlopu, bo w tym 
nastroju nie będzie z ciebie dużego pożytku 
w pracy, a przynajmniej unikniesz niepotrzeb-
nych konfliktów. Zadbaj o siebie.

Kilka spraw zawodowych zwali ci się niespodzie-
wanie na głowę, ale wybrniesz z nich śpiewająco. 
Co więcej, mimo początkowego zdenerwowania 
zaskakującą sytuacją, pokażesz się z najlepszej 
strony i twoje wysiłki i opanowanie zostaną za-
uważone i docenione.

Jakieś niezależne od ciebie okoliczności spra-
wią, że twoja pozycja zawodowa urośnie i po-
każesz się z najlepszej, kompetentnej strony. 
To może mieć przełożenie na awans i finanse. 
W uczuciach stabilnie; warto gdzieś wysko-
czyć na romantyczny weekend. 

Skorpiony powinny się teraz skoncentrować 
na kwestiach finansowych, bo planety bardzo 
sprzyjają dobrym, odważnym pomysłom i wró-
żą im powodzenie. Możesz liczyć na życzliwość 
znajomych. Przed samotnymi nowa, interesują-
ca znajomość.

Nie musisz brać odpowiedzialności za cały świat 
i uważać, że wszystkich spraw trzeba osobiście 
dopilnować, a najlepiej osobiście wykonać. Nie. 
Daj innym więcej swobody, a szybko się przeko-
nasz, że dają sobie radę. Dobry czas na odważne 
zawodowe projekty.

Postanowisz wykorzystać w końcu odkładane 
zaproszenia na spotkania towarzyskie i imprezy 
i czeka cię miłe rozczarowanie– będziesz świet-
nie się bawić. Przy okazji wyjaśnisz też stare 
nieporozumienie, które kładło się cieniem na 
pewnej znajomości. Uwaga na kontuzje!

Przed tobą spokojniejszy zawodowo czas, więc 
nie ma się co napinać. Spróbuj rozwinąć bar-
dziej życie towarzyskie i rozrywkowe, tym bar-
dziej, że inni lubią spędzać z tobą czas. Samot-
ne Raki będą w nastroju uwodzicielskim i same 
mogą być uwodzone.

W końcu uda ci się pozamykać służbowe projekty 
i znaleźć trochę więcej czasu dla siebie. Nie miej 
wyrzutów sumienia– planety to przewidziały 
i gorąco namawiają. Nadrób wszystkie zaległości 
kulturalne, idź do kina, do teatru i najlepiej z dru-
gą połówką, bo miłość będzie kwitnąć.

Jak to zwykle z Lwami bywa, co sobie postano-
wisz, to wykonasz. Najważniejsze jest, by po-
stanowienia były rozsądne, a ten czas będzie 
wyjątkowo wymagał rozsądku, bo decyzje do 
podjęcia będą dotyczyć pieniędzy. W miłości 
wielkie ożywienie.

W pracy pewien nowy pomysł może okazać się 
przełomowy i warto go pociągnąć dalej i roz-
szerzyć. Pójdzie ci to tym łatwiej, że w najbliż-
szym okresie będziesz wulkanem energii i do-
brego samopoczucia. Pomoże ci ktoś, kto ma 
wobec ciebie dług wdzięczności.

Pora przestać się oglądać za siebie, przywo-
ływać dawne niepowodzenia i spory w pra-
cy – otwiera się nowy etap zawodowy i nowe 
możliwości, które warto wykorzystać. Planety 
wróżą sukces. Samotne Panny będą teraz ro-
mantycznie uwrażliwione.

Wpływ Merkurego pomoże i uprości załatwie-
nie kilku spraw, które od dawna wiszą ci nad 
głową, więc warto się teraz nimi zająć. Ten sam 
Merkury zadba o powodzenie Ryb w miłości, 
więc, jeżeli masz kogoś na oku, nie wahaj się. 

będzie lepiej słabo bez zmian

Rozwiąż krzyżówkę, wpisz hasło i wygraj plecak z logo KGHM. 
Aby wziąć udział w losowaniu nagrody, zaloguj się do Extrane-
tu (extranet.kghm.com) i wypełnij krótką ankietę. Na prawi-
dłowe odpowiedzi czekamy do 30 października 2019. PUK do 
pierwszego logowania znajduje się w  prawym górnym rogu 
w fiszce z wypłatą. Zwycięzcą z poprzedniego numeru został 
Mirosław Gidel z ZWR.

POZIOMO 
1. Płytki odcinek rzeki; 3. Pewna ilość czegoś; 6. Dostawcza konkurentka 
Żuka; 8. Obwieszczenie króla; 11. Legolas z Drużyny Pierścienia; 12. Minerał z gromady 
krzemianów; 13. Z Rotterdamu; 14. Dawniej duży gwóźdź wykuty z rozżarzonego pręta; 
15. Gra w niego Tiger Woods; 16. Nad kuchenką; 18. Chroni żarówkę; 20. Prawy dopływ 
Drawy; 22. Zajmuje najwięcej miejsca w łazience; 24. Organizacja do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa przy ONZ; 25. Klub z Gliwic; 27. Międzynarodowa sieć hotelowa; 28. Genowefa 
dla rodziny i przyjaciół; 29. Rubik i Orthodox.

PIONOWO
1. Przyrząd gimnastyczny do skoków z akrobacjami; 2. Moczanowa; 3. Nauka o organi-
zmach kopalnych; 4. Guzik po śląsku; 5. Nauka o moralności; 7. Podstawowy składnik ma-
terii; 9. Mineraloid zaliczany do kamieni szlachetnych; 10. Polski ubezpieczyciel; 17. Imma-
nuel z Królewca; 18. Może być bezpieczeństwa; 19. Wzbogaca rudę; 20. Narzuta; 21. Kolor 
ochronny; 23. Wydzielina z jelit wieloryba używana w produkcji perfum; 26. Właściciel 
marek Peugeot i Opel.

„Było ich trzech, w każdym z nich 
inna krew, ale jeden przyświecał im 
cel...”. Dwóch z nich było już kiedyś 
w Gruzji u podnóża Kazbeku. Wte-
dy wydawał im się nie do zdoby-
cia. Paweł Ślusarczyk, nadsztygar 
górniczy w GG-3, Dariusz Pachuta, 
sztygar zmianowy oddziału wydo-
bywczego G-24, i Andrzej Zasada, 
mierniczy górniczy, czyli Chłopaki 
z Rudnej Północnej uznali, że pora 
zmierzyć się z kaukaskim gigantem.

– Bodźcem do zorganizowania 
wyprawy był jubileusz 45-lecia ZG 
Rudna. Chcieliśmy z przyjaciółmi 
uczcić tę rocznicę, zwłaszcza kiedy 
przeczytaliśmy o zdobyciu Mont 
Blanc przez kolegów z ZG Lubin 
– opowiada Ślusarczyk. – W kil-
ka chwil podjęliśmy decyzję – Ka-
zbek. Po przejściu szczytów poni-
żej 5000 m n.p.m. przyszedł czas na 
przekroczenie tej bariery. Kazbek, 
5054 m, jest idealnym sprawdzia-
nem umiejętności oraz zdolno-
ści organizmu do przebywania na 
takich wysokościach. Sądzę, że 
spisaliśmy się na medal – z dumą 
podkreśla Paweł.

Wcześniejsze osiągnięcia? – Pol-
skie góry od Sudetów po Bieszcza-
dy, Alpy, może nie te najwyższe, ale 
na to przyjdzie jeszcze czas, Andy 
z wulkanem Cotopaxi, góry Elburs 
w Iranie ze szczytem Damavand 
oraz Sierra Nevada w Hiszpanii. 
Kazbek jest pierwszą górą, która 
wymagała odpowiedniego sprzętu 
oraz umiejętności do jej zdobycia – 
twierdzą bardzo zgodnie.

Skompletowanie sprzętu i do-
granie urlopów całej trójki nie było 
łatwe. – To nic w porównaniu 
z przekonaniem naszych żon. To 
zajęło najwięcej czasu, dobrze, że 
każdy z nas ma dar przekonywania 
i wyrozumiałą kobietę – chwalą się.

Obiecali sobie, że zrobią wszyst-
ko, aby zdobyć szczyt, ale zrezy-
gnują, gdy choć jeden z nich nie bę-
dzie mógł kontynuować wyprawy. 
– Pomimo różnych zawirowań akli-
matyzacyjnych każdy wiedział, że 
na kolegę może liczyć w każdej sy-
tuacji – mówi Andrzej. – Atak szczy-
towy rozpoczęliśmy o 3:20 wycho-
dząc ze Meteo Bethlemi Hut (3653 m 
n.p.m.). Po pięciu godzinach dotarli-
śmy na wysokość 4900 m. Do osią-
gnięcia wymarzonego celu pozosta-
ło tylko lub aż 150 m przewyższenia 
o nachyleniu do 40 stopni. Zbliżając 
się na szczyt Kazbeku krok po kro-

ku, czuliśmy, jak wysokość i zmę-
czenie dawały nam w kość.

Po prawie 6 godzinach udało się, 
Lodowy Szczyt, jak go nazywają 
Gruzini, został zdobyty! Gdy tylko 
stanęli na szczycie, emocje sięgnęły 
zenitu. – Duma nas rozpierała, a wi-
dok zapierał dech. – Paweł, Darek 
i Andrzej raz jeszcze przywołują te 
chwile. – Brzmi tak, jakby był to Mo-
unt Everest, bo każdy gdzieś w życiu 

ma taki własny Everest do zdobycia. 
I dla nas w tej chwili to był Kazbek. 

Dlaczego natura górnika ciągnie 
w góry? – Praca górnika i góry mają 
wiele wspólnego. W obu przypad-
kach ważne są praca zespołowa, 
zaufanie do kolegów i wzajemne 
wspieranie się. Praca w ciasnych 
wyrobiskach górniczych sprawia, 
że człowieka ciągnie do wielkich 
przestrzeni – komentują.

Elżbieta Sawicka

wszyscy za jednegoDZIKIE ZWIERZĘ DO MNIE LGNIE

45 miłośników sportów wodnych 
z Sierpolu przeżyło niezapomnianą 
przygodę w malowniczych Borach 
Dolnośląskich. Zamienili kajaki na 
pontony raftingowe i tak spłynę-
li rzeką Kwisą. – Ponton mieści do 
5 osób i jest idealny dla całej rodzi-
ny – mówi Arkadiusz Staniszewski, 
główny specjalista ds. socjalno-ad-
ministracyjnych. 

– Nurt Kwisy jest bystry, przez co 
temperatura wody często jest niższa 
niż się spodziewamy – dodaje Stani-
szewski. Kąpieli nieprzewidzianej nie 
było, była za to świetna zabawa.

Spływ pontonowy okazał się 
znakomitą zabawą dla pracowni-
ków i ich rodzin. – Spływ był dla 
mojej rodziny kapitalnym sposobem 

na wspólne spędzenie czasu. Rze-
ka skrywała wiele niespodzianek – 
mówi Jakub Hatka, operator samo-
jezdnych maszyn górniczych pod 
ziemią.

Rzeka Kwisa ma czyste wody, obfi-
tuje w ryby, a jej dolina w ptaki takie 
jak kolorowe zimorodki czy pliszki. 
W większej części jest nieuregulowa-
na, stąd częste zwalone pnie drzew 
oraz wysokie skarpy brzegów, odsła-
niające przekrój geologiczny ziemi. 
Dziewiczy wygląd Doliny Rzeki Kwi-
sy zapewnia niepowtarzalne wra-
żenia, więc spływ w Świętoszowie 
Sierpolanie zakończyli wyczerpani, 
ale szczęśliwi. Następne spotkanie 
z rzeką dopiero na wiosnę.

Justyna Żołnierczyk

DZIKIE ZWIERZĘ DO MNIE LGNIE

Do 
swojej pasji 

podchodzę profesjonalnie. 
Każdy sfotografowany przeze 

mnie okaz jest opisany i zindeksowany 
na stronie internetowej, tak żeby ktoś 

szukający danego okazu znalazł go. Nazwy ryb 
znajduję w internecie albo w zdobytym w Egipcie 

indeksie ryb. Dbam też o utrzymanie strony 
internetowej, nie jest to dziś drogie, to wydatek 
ledwie kilkudziesięciu zł rocznie. Tu na zdjęciu 
Angelfish grey, po polsku Ustniczek francuzik, 

a w łacińskiej terminologii Pomacanthus 
arcuatus, okoniokształtna ryba z rodziny 

pomakantowatych. Fotografowałem 
ją u wybrzeży  

Kuby.

Tyle 
zdjęć zrobiłem, 

że nie mam swojego 
ulubionego. Wciąż poruszają 
mnie chwile z podwodnego 
polowania w jeziorze Dziarg 

w Kosobudzu jakieś 7 lat temu. 
Szczupaki majestatycznie i bez 
ruchu pozowały mi przez wiele 

minut, pozwalały się głaskać. To 
przeżycie było tak mocne, 

że często wracam w to 
miejsce.

Prawdziwe 
koszty to podróże 

i sprzęt. Ceny sprzętu 
potrzebnego do fotografii 

podwodnej sukcesywnie maleją. Ja 
zaczynałem od Olympusa C5060, to 
był 5-megapikselowy kompaktowy 

aparat cyfrowy. Następna już 
była lustrzanka – Canon Eos 

500D, a w tej chwili pstrykam 
bezlusterkowcem Sony 

Nex-7.

Kwisą na pontonachKwisą na pontonach 

Jeden za wszystkich

Nie 
trzeba dobrze 

pływać, żeby nurkować. 
choć czym lepsze umiejętności 
w pływaniu, tym lepiej. Żeby 

nurkować, wystarczy się pewnie 
czuć w wodzie. Czy można się czuć 

pewnie, kiedy obok przepływa rekin? 
No pewnie, pływanie z rekinami nie 

jest ani niebezpieczne ani trudne 
wbrew temu, co się  

uważa.

Spływ pontonowy okazał się świetną zabawą dla pracowników oraz 
ich rodzin, którzy mieli możliwość przeżyć niezapomnianą przygodę 
oraz podziwiać malownicze widoki Borów Dolnośląskich

Na szczycie 
Kazbeku: Andrzej 
Zasada, Paweł 
Ślusarczyk 
i Dariusz Pachuta

RATOWNICY W JASKINIACH
Tegoroczny obóz kondycyjno-

-szkoleniowy specjalistycznej 
służby ratowniczej z zastoso-
waniem technik alpinistycznych 
JRGH odbył się na terenie Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej. 
– Jest tu ponad 270 jaskiń, to do-
skonały poligon do trenowania 
technik ratowniczych – mówi 
kierownik sekcji Arkadiusz 
Grządziel.

– Jedną z jaskiń była Piętrowa 
Szczelina, uważana przez GOPR 
za wyjątkowo trudną pod wzglę-
dem ratowniczym. Nieskromnie 
powiem, że koledzy z GOPR-u byli 
pod wrażeniem naszej sprawno-
ści w tym miejscu – chwali kole-
gów Grządziel. 

W dwóch tygodniowych tur-
nusach uczestniczyło 42 ratow-
ników po 21 w każdym turnusie. 
Byli wśród nich także ratownicy 
wsparcia medycznego.

– Oprócz budowania kondy-
cji ratowników były szkolenia 
z technik ratownictwa wysoko-
ściowego i postępowania w razie 
wypadku na wysokości. Chłopaki 
mieli za zadanie podjęcie nieprzy-
tomnego poszkodowanego, któ-
ry nie jest w stanie uwolnić się 
z lin, bezpieczne opuszczenie go 
i przekazanie ratownikom wspar-
cia medycznego. Ci ostatni mieli 
przygotować poszkodowanego 
do dalszego transportu – wspo-
mina Grządziel.

Tomek Siedlak podejmuje 
Marcina Burdę (w noszach) 
w jednej z konkurencji



Druga edycja rajdu rowerowego 
Polskiego Stowarzyszenia Geolo-
gów Górniczych (PSGG) odbyła się 
na trasach Legnicko-Głogowskie-
go Okręgu Miedziowego. PSGG po-
wstało 3 lata temu i skupia osoby 
zawodowo związane z geologią 
górniczą, uprawnione do poszu-
kiwania, rozpoznawania, doku-
mentowania złóż kopalin oraz 
geologicznej obsługi zakładów 
górniczych. 

Rok temu powołano Sekcję 
PSGG Polska Miedź, przewodni-
czącym sekcji skupiającej 31 osób 
ze wszystkich oddziałów zakła-

dów górniczych należących do 
KGHM został Robert Rożek – dy-
rektor departamentu gospodar-
ki zasobami w Centrali KGHM. 
Wyprawę tej grupy relacjonuje 
Wojciech Kaczmarek, główny in-
żynier geolog z Departamentu Go-
spodarki Zasobami.

„Geolodzy rajd rozpoczęli w Pol- 
kowicach. Stąd malowniczą trasą 
pomiędzy szybami R I, R II, R V i R 
7 ZG Rudna dotarli do wsi Rudna. 
Tam w Zakładzie Hydrotechnicz-
nym obejrzeli film o zagospodaro-
waniu odpadów poflotacyjnych i… 
zorganizowali seminarium na ko-
ronie zbiornika Żelazny Most! 

W dalszą trasę, zaplanowaną 
w okolicach szybów R 11 i R IX ZG 

Rudna oraz szybów SW-1 Jan Wy-
żykowski i SW-3 ZG Polkowice-
-Sieroszowice, wyruszyli w pięk-
nej pogodzie. W Sieroszowicach 
rowerzyści odwiedzili Izbę Pamięci 
Jana Wyżykowskiego, wybitnego 
geologa, odkrywcy złóż rudy mie-
dzi o przemysłowym znaczeniu. 
Geolodzy zostali mile ugoszcze-
ni przez członków Towarzystwa 
Przyjaciół im. Jana Wyżykow-
skiego, co pomogło w regeneracji 
na dalszą część trasy w kierunku 
mety. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji raj-
du, a także uczestnikom za bez-
pieczną jazdę i wspaniałą atmos-
ferę”.
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Niektóre kontuzje trzeba rozcho-
dzić – do takich wniosków doszedł 
reprezentujący ZG Rudna Wiesław 
Kiwacki, który mimo urazu barku 
cztery razy stawał na podium pod-
czas mistrzostw Polski w trójboju 
siłowym federacji WPC.

Stypendysta programu KGHM 
„Miedziane rywalizacje” potwierdził 
formę w wyciskaniu sztangi leżąc 
oraz w martwym ciągu. – Dzięki 
wsparciu programu mogłem zainwe-
stować w profesjonalny sprzęt – opo-
wiada mistrz świata i Europy.

Pracujący na co dzień na Oddzia-
le Wiertniczym Kiwacki zajął drugie 
miejsce w wyciskaniu sztangi leżąc 
do 75 kg, w martwym ciągu był dru-
gi z wynikiem 197,5 kg.

– Moim celem był udany start 
w rywalizacji z młodszymi kolegami 
i wyszło lepiej niż się spodziewałem. 
Mam nadzieję, że kontuzja barku to 
nic poważnego, bo w dniach wyda-
nia Curiera startuję w mistrzostwach 
świata na Słowacji – mówi Wiesław 
Kiwacki.

Michał Zaremba

Finałową rundę w Cross Country 
zaliczył po ponadmiesięcznej prze-
rwie. – Zawody były bardzo trudne, 
również z powodu warunków atmos-
ferycznych. Dzięki rozważnej jeździe 
i zimnej krwi, mimo słabszego startu, 
przebijałem się na czoło całej stawki – 
mówi Paweł Szturomski. W tym roku 
zwyciężył we wszystkich (!) rundach 

mistrzostw Polski, zdobywając siód-
my z rzędu tytuł! Dołożył do tego me-
dal w motocrossie. Przed Obornikami 
Wlkp. miał aż 14 punktów przewagi 
nad drugim zawodnikiem w klasyfika-
cji generalnej. – Po nie najlepszym wyj-
ściu na piątej pozycji z bramki starto-
wej w pierwszym wyścigu, w połowie 
dystansu objąłem prowadzenie, które-

go nie oddałem już do końca – z dumą 
informuje. Zajęcie drugiego miejsca 
w drugim wyścigu gwarantowało mu 
zdobycie tytułu mistrza Polski w mo-
tocrossie, pierwszego w karierze. Był 
drugi, zdobył tytuł, chwała dziesię-
ciokrotnemu mistrzowi Polski Pawło-
wi Szturomskiemu!

Elżbieta Sawicka 

Drugi Rajd Rowerowy Szlakiem Szy-
bów Sierpolu dla pracowników oraz ich 
rodzin zgromadził 46 rowerzystów. 
W tej liczbie było też kilku przedsta-
wicieli lokalnej społeczności. Trasa 
liczyła 55 km i nie należała do najła-
twiejszych. 

Przy szybach na rowerzystów cze-
kała herbata z imbirem, a w Sieroszo-
wicach, w Izbie Pamięci Jana Wyży-
kowskiego, „jaśkowe” pierogi. – Rajd 
był okazją, by połączyć pasję z histo-

rią – mówi Arkadiusz Staniszewski, 
główny specjalista ds. socjalno-ad-
ministracyjnych Sierpolu. – Miłośnicy 
dwóch kółek zbierali przy odwiedza-
nych szybach pieczątki, a wypełniona 
nimi karta potwierdzała, iż zaliczyli 
każdą z wymaganych lokalizacji – do-
daje.

Rajd na stałe wpisał się do kalenda-
rza imprez, za co wszystkim uczestni-
kom serdecznie dziękujemy!

Justyna Żołnierczyk

Paweł Szturomski, elektromonter z oddziału elektrycznego E-10 ZG Rudna, osiągnął ba-
rierę dziesięciu tytułów mistrza Polski! Dziewiąty tytuł zdobył w krajowych mistrzostwa 
w Cross Country w Romanówce koło Siemiatycz, dziesiąty, z pewnością nie ostatni, w mo-
tocrossie w Obornikach Wielkopolskich. 

NA DWÓCH KÓŁKACH SLALOMEM DOOKOŁA SZYBÓW

NOWATORSKA METODA  
LECZENIA URAZÓW

 POJECHALI NA RAJD,
 ZORGANIZOWALI SEMINARIUM

DebeściakDebeściak

Wiesław Kiwacki (po lewej) w ramach przygotowań do mistrzostw 
świata cztery razy stawał na podium mistrzostw Polski

Geolodzy 
podczas odpo-
czynku przy biu-
rowcu Zakładu 
Hydrotechnicz-
nego. W środku, 
oparty o kie-
rownicę prezes 
Stowarzyszenia 
Geologów Górni-
czych Jarosław 
Mgłosiek

Rajd szlakiem szybów na stałe wpisał się do kalendarza imprez 
ZG Polkowice-Sieroszowice i cieszy się zainteresowaniem rowerzystów


