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Trwaj¹ca od kilku lat na œwiecie koniunktura gospodar-
cza najbardziej odzwierciedla siê w cenach wszystkich
surowców wydobywanych na naszej planecie. Najwy¿sze
ceny w swojej historii osi¹ga ropa naftowa, gaz ziemny
oraz wêgiel. Dotyczy to nawet tak prozaicznych kopalin
jak piasek, ¿wir i ró¿ne kruszywa. Na wszystkie tego
rodzaju towary wystêpuje zapotrzebowanie zarówno w
krajach Europy, jak i na ca³ym œwiecie. W Polsce nagle
okaza³o siê, ¿e brakuje wszystkiego. Wskutek wysokich
cen znaczne iloœci kopalin wydobywa siê nielegalnie bez
odpowiednich zezwoleñ, op³at i koncesji. Obni¿a to koszty
ich pozyskiwania i zwiêksza dochody oraz konkurencyj-
noœæ wielu firm na naszym rynku. Dochodzi do kolejnych
patologii i paradoksów, jak np. sprowadzanie kruszywa na
budowê autostrady A-1 ze Szwecji i Szkocji! W tej sytuacji
dot¹d niedoceniana, a nawet i likwidowana bran¿a górni-
cza prze¿ywa swoje wielkie chwile. Ich ukoronowaniem
sta³y siê obrady Polskiego Kongresu Górniczego, który po
raz pierwszy w swojej historii na trzydniowe obrady
(19–21.09.2007) zebra³ siê w historycznym mieœcie Krakowie.

Krakowska tradycja

Powszechnie górnictwo kojarzy siê ze Œl¹skiem, gdzie
wydobywany jest wêgiel, który stanowi podstawê polskiej
energetyki. Tymczasem wiele, wiele wieków wczeœniej
podkrakowska sól wydobywana by³a ju¿ w œredniowieczu.
W Wieliczce pozyskiwano j¹ od koñca X wieku. Kopalnia
w Wieliczce jest najd³u¿ej istniej¹c¹ czynn¹ kopalni¹ na
œwiecie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e sól by³a jeszcze przez d³ugie
nastêpne stulecia towarem bardzo poszukiwanym i drogim
nie tylko ze wzglêdu na swoje walory smakowe, ale przede
wszystkim w³aœciwoœci konserwuj¹ce ¿ywnoœæ, umo¿li-
wiaj¹ce jej d³ugotrwa³e przechowywanie. Najwiêkszy
postêp organizacyjny i ekonomiczny dokona³ siê za cza-
sów Kazimierza Wielkiego. Dochody z górnictwa solnego
umo¿liwi³y mu wybudowanie Wawelu, ufortyfikowanie
Krakowa i budowê wielu wspania³ych twierdz, które czê-
œciowo zachowa³y siê po dzieñ dzisiejszy. Kopalnia w Wie-
liczce jest jednym z pierwszych obiektów jakie zosta³y
wpisane na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego. Podobn¹ historiê i walory posiada kopal-
nia soli w Bochni. Jej specjalnoœci¹ jest turystyka m³odzie-
¿owa i szkolna, do której kopalnia jest wszechstronnie
przygotowana. W ten chwalebny ci¹g historyczny
ma³opolskiego górnictwa solnego wpisuje siê najstarsza w
Polsce Akademia Górniczo–Hutnicza im. Stanis³awa Sta-
szica w Krakowie. Jej pocz¹tki wi¹¿¹ siê z inicjatywami
pochodz¹cymi z 1912 r., lecz dopiero w niepodleg³ej Pol-
sce w dniu 8.04.1919 r. instytucja ta powo³ana zosta³a
decyzj¹ Rady Ministrów. Miesi¹c póŸniej pierwszych jej
profesorów mianowa³ naczelnik pañstwa Józef Pi³sudski.
Dziœ uczelnia ta zatrudnia kilkuset profesorów oraz dwa
tysi¹ce pracowników naukowych. Na siedemnastu
wydzia³ach studiuje ok. 30 000 studentów. To z inicjatywy
pracowników tej w³aœnie uczelni zorganizowano pierwszy
Polski Kongres Górniczy.

Energetyka

Sesja plenarna Kongresu poœwiêcona zosta³a proble-
mom energetycznym naszego kraju. Nie by³oby w tym nic
oryginalnego, gdyby nie to, ¿e omawiano tu sprawy, o któ-
rych na ogó³ g³ucho w mediach i wœród tzw. decydentów.
Zwrócono uwagê na posiadane zasoby wêgla kamiennego i
brunatnego, na których aktualnie bazuje ca³a polska ener-
getyka i nic nie wskazuje na potrzebê zmiany w tym zakre-
sie, gdy¿ mamy wystarczaj¹ce zasoby tego surowca na
kolejne setki lat. Mimo, ¿e stale temat zagro¿enia energe-
tycznego jest podnoszony zarówno przez polityków, jak i
przez media, i to czêsto w dramatycznej scenerii, Polska
jest pod tym wzglêdem najbezpieczniejszym krajem Euro-
py. Zale¿noœæ polskiej energetyki od dostaw z zewn¹trz
wynosi 18,4%. Pozosta³e kraje europejskie s¹ przynajmniej
w gorszej od nas sytuacji. Zale¿noœæ od dostaw z zewn¹trz
dla Portugalii wynosi — 99,4%, W³och — 86,8%, Hiszpa-
nii — 85,1%. W pozosta³ych krajach UE nie jest lepiej. W prze-
ciwieñstwie do Polski dominuj¹ca zale¿noœæ tych krajów
od dostaw energii z zewn¹trz jest czymœ naturalnym i
powszechnie akceptowanym. Krytycznej ocenie poddano
polsk¹ bazê zasobow¹ wêgla kamiennego, która przedsta-
wia „sztywne” oceny sprzed wielu lat dotycz¹ce zasobów
przemys³owych, czyli tych, których wydobycie jest ekono-
micznie op³acalne. Otó¿, sporz¹dzona w ten sposób baza
danych dawno odesz³a od aktualnych wymogów op³acal-
noœci. Wed³ug przedstawionych ocen po 2025 r. wobec bra-
ku inwestycji i dalszego zamykania nierentownych i
wyeksploatowanych kopalñ nast¹pi deficyt w wydobyciu
wêgla kamiennego w wysokoœci ok. 20 mln ton. W przy-
bli¿eniu deficyt ten bêdzie narasta³ co 5 lat o kolejne 20
mln ton. Wêgla koksowego mo¿e zabrakn¹æ ju¿ w 2016 r.
I tak „œpi¹c” na wêglu, mamy realn¹ szansê z jego ekspor-
tera staæ siê importerem. Na ca³ym œwiecie wzrasta wydo-
bycie wêgla, gdy¿ posiada on strategiczne zalety: nie
pochodzi z krajów uzale¿nionych i politycznie niepew-
nych, a wytwarzana z niego energia jest ci¹gle najtañsza.

Wêgiel brunatny

Lekarstwem na wszystkie polskie problemy energe-
tyczne mo¿e byæ górnictwo odkrywkowe wêgla brunatne-
go. Dostarcza ono ju¿ dzisiaj oko³o 34% najtañszej energii
elektrycznej, która jest o ok. 25% ni¿sza ni¿ uzyskiwana z
wêgla kamiennego. Tej energii przemys³ wêgla brunatnego
móg³by produkowaæ znacznie wiêcej, lecz niestety odbior-
cy musz¹ korzystaæ z dro¿szej energii z wêgla kamienne-
go! Oznacza to ograniczenie mocy produkcyjnych kopalñ i
elektrowni na wêglu brunatnym. Po odliczeniu ró¿nych
mar¿ i narzutów energetycznych ró¿nica w porównywal-
nych cenach wêgla kamiennego i brunatnego wynosi ok.
40%. Dobrze udokumentowana baza zasobów wêgla bru-
natnego wynosi ³¹cznie ok. 224 mld ton. Z tego zasoby
przemys³owe nadaj¹ce siê do eksploatacji to tylko ok. 1%.
Ten jeden procent przy aktualnej eksploatacji ok. 60 mln
ton rocznie wystarcza na razie na wydobycie przez ok. 40
lat. Ze wzglêdu na nierównomiernie roz³o¿one zasoby i
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wielkoœæ ich wydobycia ¿ywotnoœæ poszczególnych kopalñ
jest równie¿ zró¿nicowana. W ci¹gu najbli¿szych piêtnastu
lat likwidacji ulegnie kopalnia KWB Adamów, a za nastêp-
ne kilka lat ograniczy wydobycie kopalnia Be³chatów i
kopalnia Konin. £¹czny spadek wydobycia wyniesie ok. 40 %.
Je¿eli nie podejmie siê decyzji o uruchomieniu nastêpnych
z³ó¿ do eksploatacji to tylko z tego powodu cena energii
elektrycznej mo¿e ulec wyraŸnej podwy¿ce. Braki w
dostawach energii bêd¹ wyrównywane znacznie dro¿szym
importem. Jeszcze nie jest za póŸno na ratowanie tej sytu-
acji, gdy¿ proces przygotowania do aktywnej produkcji
energii z nowych z³ó¿ wêgla brunatnego liczy siê na kilka-
naœcie lat. Obecnie najlepiej do tego celu przygotowane
jest z³o¿e wêgla brunatnego Legnica o udokumentowanych
zasobach geologicznych ok. 5 mld ton. Dalsze perspekty-
wiczne zasoby to ok. 10 mld ton i w obszarach przyleg³ych
kolejne 25 mld ton. Z³o¿e to jest aktualnie najwiêkszym
nagromadzeniem tego rodzaju kopaliny w Europie! Dla
z³o¿a Legnica przewiduje siê piêcioletni okres prac przy-
gotowawczych i siedmioletni okres budowy i rozwoju do
osi¹gniêcia docelowego wydobycia. Razem 12 lat. Nastêp-
nym bardzo du¿ym z³o¿em wêgla brunatnego jest z³o¿e
Gubin-Mosty o zasobach oko³o 4,5 mld ton. Zagospodaro-
wanie tylko tych dwóch z³ó¿ pozwoli na wydobycie ponad
100 mln ton na rok i pracê elektrowni o mocy oko³o 15 000
MW. Górnictwo wêgla brunatnego oczekuje na strategicz-
ne decyzje. Odkrywkowe górnictwo wêgla brunatnego i
energetyka oparta na tym paliwie osi¹gnê³y w ostatnich
latach ogromny postêp technologiczny w zakresie wyso-
kiej sprawnoœci produkcji elektrycznej (spalanie wêgla w
tlenie i zgazowanie wêgla), a tak¿e w zakresie ochrony œro-
dowiska (oddawanie terenów zrekultywowanych do u¿yt-
ku na ogó³ poprawiaj¹c ich pierwotny standard przyrodniczy).
Nowe technologie spalania wêgla brunatnego, aktualnie
wdra¿ane w Niemczech, pozwalaj¹ na uzyskanie sprawnoœci
elektrowni w skali 45% oraz wychwytywanie CO2 w skali
90%. Usuwany ze spalin CO2 lokowany jest m.in. w g³êbo-
kich strukturach geologicznych. Z eksploatacj¹ wêgla bru-
natnego zwi¹zana jest produkcja ciê¿kich i wielkich
koparek oraz zwa³owarek. Niezwyk³e osi¹gniêcia w zakre-
sie ich projektowania i wykonania posiada SKW Biuro
Projektowo-Techniczne i Poltegor oraz ich wykonawca
KOPEX-FAMAGO ze Zgorzelca czy FUGO z Konina.
Nowoczesne rozwi¹zania techniczne naszych projektan-
tów i wykonawców budz¹ podziw na ca³ym œwiecie, a
nawet u Niemców posiadaj¹cych dot¹d monopol na nowo-
czesne rozwi¹zania tego rodzaju urz¹dzeñ. W kontekœcie
ochrony œrodowiska zwi¹zanego z rol¹ odkrywkowej eks-
ploatacji surowców, a przede wszystkim wêgla brunatne-
go, przyjêto konstytucyjn¹ zasadê zrównowa¿onego
rozwoju. Zasada ta jednak nie mo¿e dotyczyæ tylko i
wy³¹cznie ochrony œrodowiska za wszelk¹ cenê, bo nie ma
wtedy nic wspólnego ze zrównowa¿onym rozwojem.
Chroni¹c œrodowisko w ramach tej zasady musz¹ byæ te¿
akceptowane koszty rozwoju górnictwa, które dostarcza
niezbêdnych surowców dla rozwoju naszej cywilizacji.

Górnictwo odkrywkowe

Trudno jest w krótkim sprawozdaniu uj¹æ wszystkie
problemy choæby tylko jednej bran¿y górnictwa krajowe-
go. Najbardziej popularne i dostêpne s¹ surowce wydoby-
wane przez górnictwo odkrywkowe. Ze wzglêdu na rangê

bezpieczeñstwa energetycznego odkrywkow¹ eksploatacjê
wêgla brunatnego, jako najtañszego paliwa, omówiono
osobno. W tym miejscu warto przypomnieæ powszechnie
przyjêty pogl¹d, ¿e Polska jest krajem, w którym dominuje
górnictwo i wydobycie surowców ca³kowicie mija siê z
rzeczywistoœci¹. Otó¿ z krajów UE wyprzedzamy pod tym
wzglêdem tylko Bu³gariê i Rumuniê. Czo³owym euro-
pejskim potentatem surowcowym jest Irlandia, która
wydobywa 10 razy wiêcej surowców na jednego mieszkañ-
ca, ani¿eli Polska. Nawet œrednia europejska skala wydo-
bycia surowców jest prawie dwukrotnie wy¿sza ni¿ w Pol-
sce. Dlatego powinniœmy rozwijaæ górnictwo odkrywkowe
piasków, kruszyw naturalnych, surowców budowlanych i
drogowych. Ich import z bardzo prozaicznych powodów
nie powinien wchodziæ w rachubê, gdy¿ koszt transportu
na wiêksze ni¿ 30 km odleg³oœci zaczyna przekraczaæ koszt
wydobycia tony surowca. Zapotrzebowanie w Polsce na
ró¿nego rodzaju surowce budowlane i drogowe gwa³tow-
nie wzrasta wraz z realizacj¹ programu budowy autostrad,
dróg szybkiego ruchu i nowych inwestycji drogowych w
poszczególnych gminach. Baza zasobowa wystarcza na
zaspokojenie zwiêkszonego zapotrzebowania, lecz szyb-
kie inwestycje równomiernie roz³o¿one na terenie kraju
wydaj¹ siê niezbêdne dla zaspokojenia tego popytu. Gór-
nictwo odkrywkowe to równie¿ w znacznej czêœci zlikwi-
dowane zag³êbie siarki, to te¿ zagospodarowywanie
kopalin towarzysz¹cych, to równie¿ górnictwo zwi¹zane z
wydobyciem surowców ceramicznych, glin i i³ów ognio-
trwa³ych, których problemy bêdziemy przedstawiaæ w
kolejnych naszych relacjach z Kongresu Polskiego Górnic-
twa.

Blaski i cienie

Ogromna praca zwi¹zana z przygotowaniem i przebie-
giem pierwszego Polskiego Kongresu Górniczego budzi
podziw i uznanie dla jego organizatorów, autorów niezli-
czonej iloœci niezwyk³ych referatów oraz dla mobilizacji
œrodowiska naukowego i technicznego, które po raz pierw-
szy w swej historii podjê³o siê tak wielkiego zadania. Licz-
ba ponad tysi¹ca uczestników tego kongresu œwiadczy o
powszechnym zainteresowaniu jego obradami wœród „gór-
niczej braci”. Posiedzenia prowadzono jednoczeœnie w
sesji plenarnej oraz w 14 sesjach specjalistycznych. Dla
wszystkich sesji opracowano materia³y kongresowe, które
wydrukowano w formie elegancko wydanych ksi¹¿ek i
czasopism. W ramach Sesji Górnictwa Odkrywkowego
uczczono 70-lecie urodzin zas³u¿onych dla polskiego gór-
nictwa profesorów AGH: Ryszarda Ubermana i Stefana
Kukia³ki.

Jak ka¿da tak wielka i z rozmachem zaplanowana
impreza ma ona te¿ swoje cienie. Jednym z nich by³a tylko
symboliczna obecnoœæ na kongresie przedstawicieli w³adz
pañstwowych w osobach wiceministrów œrodowiska i
gospodarki. Na obrady nie przybyli politycy tak zawziêcie
peroruj¹cy wszêdzie o swojej dzia³alnoœci dla „dobra kra-
ju”. Centralna prasa codzienna, radio i telewizja obrady
kongresu odnotowa³a w nielicznych notatkach, kilku
wywiadach prasowych i radiowych, natomiast w sposób
marginesowy odniesiono siê do treœci obrad, postulatów i
propozycji. To, ¿e kolejne Polskie Kongresy Górnicze bêd¹
organizowane co kilka lat, jest najbardziej optymistyczn¹
wiadomoœci¹.
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Deklaracja programowa Polskiego Kongresu
Górniczego — Kraków 19–21.09.2007

1. Górnictwo odgrywa dzisiaj znacz¹c¹ rolê w polskiej
gospodarce daj¹c zatrudnienie dla ponad 200 000 osób.
Szczególnie górnictwo wêgla kamiennego i brunatnego
pe³ni wa¿n¹ rolê gwaranta bezpieczeñstwa energetycznego
Polski. Istotna w rozwoju Polski jest równie¿ rola pozo-
sta³ych bran¿ górniczych, w szczególnoœci górnictwa rud
metali i górnictwa surowców skalnych.

2. Dynamicznie rozwijaj¹ca siê gospodarka Polski spra-
wia, ¿e nasz kraj bêdzie potrzebowaæ coraz wiêcej energii,
a polski rynek energii bêdzie rós³ szybciej ni¿ europejski.
Wzmocnienie pozycji wêgla jako podstawowego noœnika
energii w Polsce staje siê wrêcz koniecznoœci¹, ale musi to
nast¹piæ poprzez wzrost efektywnoœci jego wykorzystania,
wdro¿enie zaawansowanych, wysokosprawnych i nisko-
emisyjnych technologii jego przetwarzania w istotny spo-
sób ograniczaj¹cych negatywne wp³ywy paliwa wêglowego
na œrodowisko.

3. Prognozowany wzrost zu¿ycia energii musi ozna-
czaæ w istniej¹cej sytuacji zmianê struktury zu¿ycia pod-
stawowych noœników energii. Konieczne s¹ dzia³ania na
rzecz skojarzonych systemów produkcji energii, ciep³a i
surowców chemicznych z udzia³em wêgla.

4. Rozwój nowych technologii przetwarzania wêgla to
równie¿ szansa dalszego rozwoju górnictwa wêgla brunatne-
go odgrywaj¹cego znacz¹c¹ rolê w polskiej energetyce.
Wymaga to zdecydowanych dzia³añ w zakresie zagospodaro-
wania nowych z³ó¿, ale tak¿e nowych regulacji prawnych w
zakresie rekultywacji terenów i likwidacji kopalñ oraz ochro-
ny z³ó¿ mo¿liwych do zagospodarowania w przysz³oœci.

5. Wzrost roli wêgla, szczególnie kamiennego, jest
œcis³e uzale¿niony od wielkoœci jego bazy zasobowej , któ-
ra kszta³towana jest przede wszystkim relacjami ekono-
micznymi kosztów jego pozyskania i cen sprzeda¿y. St¹d
weryfikacja ekonomiczna bazy zasobowej dla ró¿nych
wariantów rozwoju polskiej energetyki winna byæ dokona-
na wed³ug jednolitych standardów i stanowiæ punkt wyjœ-
cia dla opracowania polityki energetycznej Pañstwa.

6. Realizacja programu zapewnienia bezpieczeñstwa
energetycznego Polski to wielkie wyzwanie dla nauki, któ-
rej zadaniem jest podjêcie badañ maj¹cych na celu opraco-
wanie zarówno nowych technologii pozyskiwania energii,
jak i dalszy rozwój tradycyjnych metod wydobycia wêgla
ze szczególnym uwzglêdnieniem eksploatacji cienkich
pok³adów wêgla kamiennego. Bêdzie to mia³o zasadnicze
znaczenie dla poprawy wykorzystania zasobów z³ó¿ i
wzrostu ich wystarczalnoœci.

7. Spodziewany rozwój budownictwa i infrastruktury
drogowej w Polsce oznacza koniecznoœæ podjêcia dzia³añ
prawnych i gospodarczych sprzyjaj¹cych rozwojowi gór-
nictwa surowców skalnych i kruszyw, z równoczesnym
spojrzeniem przede wszystkim na rozwi¹zania z zakresu
ochrony œrodowiska.

8. Wzrost zapotrzebowania gospodarki œwiatowej na
energiê i surowce mineralne to wielka szansa i wyzwanie
dla eksportu polskiej myœli technicznej, w szczególnoœci w
zakresie mechanizacji i automatyzacji górnictwa. Tê szan-
sê musimy wykorzystaæ.

9. Wa¿nym elementem strategii prowadzenia dzia³al-
noœci górniczej, która ze swej natury jest procesem naru-
szaj¹cym œrodowisko naturalne, winna byæ realizacja poli-
tyki zrównowa¿onego rozwoju. Tak rozumiana strategia
wpisuje siê w kluczowe dzia³ania Unii Europejskiej, któ-

rych celem jest, jak g³osi Strategia Lizboñska, stworzenie
dynamicznej i najbardziej konkurencyjnej gospodarki œwia-
ta zdolnej do zrównowa¿onego rozwoju gospodarczego.

10. Przyœpieszone procesy restrukturyzacyjne spowo-
dowa³y, i¿ z ró¿nych wzglêdów wiele obiektów górniczych
uleg³o dewastacji b¹dŸ ulega powolnej degradacji. Ta sytu-
acja wymusza podjêcie prac o charakterze ponadregionalnym
w celu stworzenia jednolitego modelu dzia³añ, który pozwo-
li³by na ochronê tej czêsto unikalnej infrastruktury technicznej.

11. Polski Kongres Górniczy winien staæ siê w przysz³oœci
wa¿nym elementem integracji polskiego œrodowiska górni-
czego wokó³ dzia³añ podejmowanych na rzecz poprawy kon-
kurencyjnoœci bran¿y i kluczowych dla funkcjonowania
górnictwa dzia³añ na rzecz ochrony œrodowiska. Powinno to
byæ sta³e miejsce spotkañ ludzi polskiego górnictwa.

12. Apelujemy do wszystkich ludzi zwi¹zanych z gór-
nictwem o wspó³pracê w przygotowaniu XXI Œwiatowego
Kongresu Górniczego w Krakowie w dniach 7–11.09.2008 r.
Polska by³a organizatorem pierwszego Kongresu 50 lat
temu i za³o¿ycielem Œwiatowej Organizacji Kongresów
Górniczych. Kongres ten to wielka szansa prezentacji
osi¹gniêæ polskiej szko³y górniczej i polskiego górnictwa
na tym najwiêkszym miêdzynarodowym forum.

Œwiatowy Kongres Górniczy

Polski Kongres Górniczy sta³ siê prób¹ generaln¹ przed
przysz³orocznym organizowanym w tym samym miejscu
XXI Œwiatowym Kongresem Górniczym, który odbêdzie
siê w Krakowie w dniach 7–11.09.2008 r. Jego integraln¹
czêœci¹ bêdzie œwiatowa wystawa sprzêtu i maszyn dla gór-
nictwa MINING EXPO SILESIA — Sosnowiec 2008.
Kongres ten to najwa¿niejsze wydarzenie w bran¿y górni-
czej na œwiecie, organizowane co kilka lat. W kongresie
udzia³ weŸmie kilka tysiêcy specjalistów z ca³ego œwiata.
Odbêdzie siê on jednoczeœnie w 50. rocznicê powo³ania
World Mining Congress. Tematem przewodnim zebrania
bêd¹ nowe techniki i technologie górnicze, a obrady
odbêd¹ siê pod has³em Nowe wyzwania i wizje dla górnic-
twa. Referaty prezentowane bêd¹ w 5 równoleg³ych
sesjach naukowych poœwiêconych wszystkim aspektom
techniki górniczej. Miêdzynarodowy Komitet World
Mining Congress zrzesza 37 krajów, wœród nich m.in.: Chi-
ny, Indie, Australiê, Stany Zjednoczone, Rosjê, Ukrainê
oraz inne pañstwa, w których górnictwo stanowi znacz¹cy
sektor gospodarki. Celem nadrzêdnym World Mining Con-
gress bêdzie wymiana doœwiadczeñ pomiêdzy wszystkimi
pañstwami œwiata oraz promowanie techniki i nauki górni-
czej. XXI Œwiatowy Kongres Górniczy oraz towarzysz¹ca
mu wystawa EXPO odbêd¹ siê pod honorowym patrona-
tem prezydenta RP — Pana Lecha Kaczyñskiego. Ze swo-
jej strony Kopaliny bêd¹ w ka¿dym kolejnym numerze
zamieszczaæ informacje poprzedzaj¹ce XXI Œwiatowy
Kongres Górnictwa. Tytu³em informacji dla wszystkich
zainteresowanych tym kongresem podajemy jego stronê
internetow¹ MNING EXPO, oraz adres e-mail: mininge-
xpo@kolporter.com.pl. Biuro Komitetu Organizacyjnego
XXI Œwiatowego Kongresu Górniczego: Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, tel. 012-617-46-05, 617-46-04, fax 012 -617-46-04.
Do zobaczenia za rok na XXI Œwiatowym Kongresie Gór-
niczym w Krakowie.

Adam Maksymowicz
Redaktor czasopisma Kopaliny
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