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Sukces minionego roku
Przedsiębiorcy zostali uhonorowani w kategoriach Osobowość Roku,
Innowacyjność, Ekologia.
Prezes KGHM Polska Miedź Herbert
Wirth, Kopalnia Soli Wieliczka oraz
Fabryka Taśm Transporterowych
Wolbrom zostali laureatami konkursu Górniczy Sukces Roku 2014, organizowanego przez Górniczą Izbę
Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę
Eksploatacji Podziemnej. Nagrody
zostały wręczone 26 lutego w krakowskim teatrze im. Juliusza Słowackiego. Tam, w czasie uroczystej gali,
wyniki konkursu przedstawił prezes
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski.
Herbert Wirth triumfował w kategorii Osobowość Roku. Kapituła konkursu
przyznała nagrodę za „szczególne i wybitne osiągnięcia w zarządzaniu globalnym
przedsiębiorstwem górniczym”. Prezes
Wirth, który kieruje zarządem miedziowego koncernu od 2009 r., nie mógł osobiście odebrać statuetki. Dlatego prezes
Janusz Olszowski, szef komitetu organizacyjnego SEP dr Jerzy Kicki oraz prof.
Piotr Czaja, dziekan Wydziału Górnictwa
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej przekazali nagrodę Pawłowi Markowskiemu, dyrektorowi ds. produkcji
w KGHM.
Kolejną kategorią w ramach konkursu
Górniczy Sukces Roku była Innowacyjność. Tu poza nagrodą główną kapituła
postanowiła także przyznać dwa wyróżnienia. Zwycięzcą została Fabryka
Taśm Transporterowych Wolbrom za
energooszczędną taśmę 1600 GTPeM
ST-2500/10+6V/L. Wyróżnienia przy-

W imieniu nieobecnego na gali Herberta Wirtha, prezesa KGHM Miedź tytuł Osobowość Roku i przynależną mu statuetkę odebrał
Paweł Markowski, dyrektor ds. produkcji w miedziowym gigancie.

znano natomiast Zakładowi Hydrauliki
Siłowej Hydromech SA za hydrauliczną
wiertarkę górniczą typ H-WH1 z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem
typu Hydromech oraz Agencji Rozwoju
Przemysłu Oddział Katowice za internetowy portal branży górniczej „Polski rynek
węgla”.
Nagrody z rąk prezesa Olszowskiego,
dr. Jerzego Kickiego i prof. Piotra Czai
odebrali prezes wolbromskiego zakładu
Piotr Pięta, prezes Hydromechu Karina Gronkowska oraz dyrektor Oddziału
Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach
Henryk Paszcza.

Prezes zarządu Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom, Piotr Pięta odbiera główną nagrodę w kategorii Innowacyjność z rąk Janusza
Olszowskiego, prezesa GIPH.
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Prezes Olszowski podkreślił, że Kapituła w czasie rozpatrywania zgłoszeń
w kategorii Innowacyjność zwróciła też
szczególną uwagę na projekt przedstawiony przez Kopalnię Soli Wieliczka. Dotyczył on szerzenia nowoczesnych technik
multimedialno-wystawienniczych na terenach kopalni. Przykładem takich działań
jest ekspozycja w komorach Lill Górna
i Kazanów pod nazwą „Sól życia”.
- Co prawda projekt ten nie dostał
nagrody, ani wyróżnienia, ale stwierdziliśmy, że musimy głośno o nim powiedzieć.
Mamy nadzieję, że jego twórcy odbiorą to
jako szczególny rodzaj gratulacji z naszej

Prezes Zakładu Hydrauliki Siłowej Hydromech SA, Karina Gronkowska otrzymuje
wyróżnienie, przyznane za innowacyjną hydrauliczną wiertarkę górniczą typ
H-WH1.

Dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju P
brał wyróżnienie za internetowy porta
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strony – mówił w czasie ogłaszania wyników prezes Janusz Olszowski.
W przypadku Wieliczki można rzecz,
że co się odwlecze, to nie uciecze. Zabytkowa Kopalnia triumfowała bowiem w kategorii Ekologia, która zamykała konkurs
Górniczy Sukces Roku. Wieliczka została
nagrodzona za projekt pt. „Ochrona powierzchni i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych przed negatywnymi
skutkami zagrożeń naturalnych likwidowanej Kopalni Otworowej Barycz, przyległej
do zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka”.
W kategorii tej przyznano także wyróżnienie. Trafiło ono do Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego za
ekologiczny sposób wzbogacania energetycznych surowców mineralnych i gospodarczego wykorzystania uzyskanych produktów odpadowych. Nagrody odebrali
Dariusz Wojciechowski, członek zarządu
ds. technicznych Kopalni Soli Wieliczka
oraz dr Ireneusz Baic, dyrektor Oddziału
Zamiejscowego IMBiGS w Katowicach.
Konkurs Górniczy Sukces Roku odbył
się już po raz szósty. Przypomnijmy, że

Przemysłu w Katowicach Henryk Paszcza odeal branży górniczej „Polski rynek węgla”.

jego celem jest promocja i popularyzacja
przedsięwzięć na rzecz innowacyjności
i rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, a także kształtowanie dobrego wizerunku sektora wydobywczego.
W czasie gali ogłoszono także wyniki
innych konkursów. Kopalnią Roku została
Bogdanka.
Natomiast konkurs Bezpieczna Kopalnia został zdominowany przez zakłady należące do Kompanii Węglowej. Na pierwszym miejscu znalazły się Jankowice, na
drugim Brzeszcze, a na trzecim ex aeguo:
Bolesław Śmiały, Piast i Ziemowit. W kategorii rud miedzi nagrody nie przyznano.
Swoją chwilę na scenie krakowskiego teatru mogli także przeżyć zwycięzcy X Turnieju Wiedzy Górniczej, w którym uczestniczyli studenci kierunków górniczych
m.in. z Polski, Ukrainy, Rosji, Niemiec,
Węgier, Bułgarii i Czech. Czempionem
w tym gronie okazał się Wojciech Pachnik
z Politechniki Wrocławskiej.
Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl

Wyróżnienie odbiera dr Ireneusz Baic, dyrektor Oddziału Zamiejscowego Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Katowicach.

Górnictwo
jest innowacyjne
Mówi JANUSZ OLSZOWSKI,
prezes Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej:
– Wybór laureatów jak zwykle był
trudny, tym bardziej, że co roku mamy
wiele zgłoszeń. W tej edycji najwięcej
wniosków było w kategorii innowacyjność, co mnie osobiście bardzo cieszy,
bo zawsze podkreślam, że nasze górnictwo jest innowacyjne, wbrew temu
co niektórzy twierdzą.
Kandydatura prezesa Herberta
Wirtha w kategorii Osobowość Roku
w zasadzie nie miała konkurencji. Jury
nie miało najmniejszych wątpliwości,
komu przyznać ten tytuł. Także nagroda
dla Wieliczki nie powinna być zaskoczeniem, bo ideą naszego konkursu jest to,
aby promować górnictwo podziemne.
Wprawdzie nie jest to obecnie zakład
typowo wydobywczy, ale ma ważne
miejsce w historii polskiego górnictwa.
Nie będę ukrywał, że w tym roku
było mało zgłoszeń z górnictwa węgla
kamiennego. Były natomiast bardzo
ciekawe wnioski o nagrody ze strony
firm, które działają w otoczeniu tej
branży, a ich pomysły znajdują zastosowanie w kopalniach. Kładliśmy
nacisk na to, żeby docenić nie tylko
wielkie spółki, ale też małych i średnich
przedsiębiorców, którzy mają wspaniałe pomysły i rozwiązania wpływające
na poprawę bezpieczeństwa. Można
tu wymienić tegorocznych laureatów,
czyli właśnie Fabrykę Wolbrom oraz
firmę Hydromech z Lublewa Gdańskiego, która jest najdalej na północ
wysuniętym członkiem Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
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