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STRESZCZENIE. Inwestycje górnicze – a szczególnie odkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego –
natrafiaj¹ na znacz¹cy sprzeciw spo³eczny. Brak spo³ecznej zgody dla eksploatacji wêgla
brunatnego, a nawet postulat rezygnacji z energetyki opartej na wêglu brunatnym wynika
z przekonania o nadzwyczajnej szkodliwoœci bran¿y dla œrodowiska naturalnego. Artyku³ jest
prób¹ polemiki z przeciwnikami eksploatacji górniczej. Argumenty przedstawiono w kontekœcie zapotrzebowania na energiê oraz na tle postêpu technologicznego i ekologicznego
w dziedzinie wytwarzania energii z wêgla. Przedstawiono równie¿ wp³yw górnictwa na
standard ¿ycia w regionach górniczych. Ze wzglêdu na ochronê przyrody terenów z³o¿owych
zaproponowano zweryfikowanie podejœcia do iloœci dostêpnych krajowych zasobów wêgla
brunatnego. Analizê ilustruje studium przypadku wykonane na przyk³adzie jednego ze z³ó¿
wêgla brunatnego. W podsumowaniu wskazano na koniecznoœæ realizacji gwarantowanej
w Art. 5. Konstytucji RP ochrony zasobów naturalnych w tym, rozumian¹ przez pryzmat
rozwoju zrównowa¿onego, ochronê zasobów kopalin.
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Wprowadzenie
W maju br. up³ynê³o równo 40 lat od og³oszenia s³ynnego raportu U’Thanta – The
problems of human environment. W przeci¹gu czterech dekad nast¹pi³o przewartoœciowanie
w dziedzinie podejœcia do zasobów œrodowiska naturalnego. Ich ochrona sta³a siê zadaniem
priorytetowym.
Obecnie w górnictwie odkrywkowym problemy minimalizacji oddzia³ywañ eksploatacji
na œrodowisko stanowi¹ nie tylko o op³acalnoœci inwestycji ale wrêcz o byæ albo nie byæ
górnictwa w ogóle. Górnictwo wêgla brunatnego przez wielkopowierzchniowy charakter
przekszta³ceñ, du¿¹ koncentracjê wp³ywów na œrodowisko, iloœæ przemieszczanych mas
skalnych oraz iloœæ pompowanej przy tej okazji wody znalaz³o siê pod szczególnym „obstrza³em” ze strony obroñców œrodowiska naturalnego.
Czy czterdzieœci lat od prze³omu œwiatopogl¹dowego zapocz¹tkowanego raportem
U’Thanta, wobec wp³ywu na œrodowisko, który towarzyszy odkrywkowej eksploatacji
wêgla brunatnego oraz wobec niekorzystnego klimatu jaki wytworzy³ siê w Europie w stosunku do górnictwa, odkrywkowe wydobycie wêgla brunatnego ma jeszcze sens?
Artyku³ w zamyœle autora ma stanowiæ polemikê z panuj¹c¹ œwiadomoœci¹ spo³eczn¹ na
temat górnictwa wêgla brunatnego w kontekœcie jego wp³ywu na œrodowisko. Problem
braku akceptacji spo³ecznej dla górnictwa w Polsce i w innych krajach europejskich jest
bardzo wyraŸny. Wi¹¿e siê najczêœciej z dzia³alnoœci¹ organizacji ekologicznych, które
u¿ywaj¹c czêsto niemerytorycznych albo wrêcz nieprawdziwych argumentów wzbudzaj¹
w spo³eczeñstwie niechêæ dla eksploatacji kopalin. Towarzyszy temu powszechny brak
œwiadomoœci co do znaczenia bran¿y górniczej. Tymczasem gospodarki wszystkich krajów,
niezale¿nie od stopnia rozwoju uzale¿nione s¹ od dostarczanych przez górnictwo surowców.
Trudno sobie wyobraziæ aby w przeci¹gu nastêpnych kilkunastu dekad coœ siê w tej
dziedzinie zmieni³o, wrêcz przeciwnie, zapotrzebowanie na surowce, w tym energetyczne
bêdzie wzrastaæ.
W artykule podjêto próbê obrony górnictwa wêgla brunatnego i energetyki opartej na
tym surowcu przed argumentami stosowanymi przez jego przeciwników. Powsta³ on na
bazie doœwiadczeñ przy realizacji studiów mo¿liwoœci eksploatacji z³ó¿ oraz licznych
spotkañ z mieszkañcami gmin górniczych i rejonów wystêpowania surowców mineralnych
w ramach realizacji jednego z programów UE.

1. Dyskusja o potrzebie eksploatacji wêgla brunatnego
w kontekœcie energetycznym
Aby nie roztrz¹saæ problemu czy górnictwo jako takie ma w ogóle racjê bytu, zw³aszcza
w dobie rozwoju wysokich technologii, biopaliw i eko-energetyki, w niniejszym rozdziale
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skoncentrowano siê wy³¹cznie na wêglu brunatnym. Poniewa¿ w Polsce surowiec ten niemal
w 100% wykorzystuje siê do produkcji energii elektrycznej trudno broniæ bran¿y bez
znajomoœci kontekstu energetycznego.
Produkcja energii elektrycznej w Polsce opiera siê na dwóch rodzajach rodzimego
wêgla – na wêglu kamiennym i wêglu brunatnym. Elektrownie oparte na spalaniu wêgla
brunatnego zaspokajaj¹ ok. 1/3 krajowego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Z tak¹
struktur¹ produkcji energii Polska jest ewenementem na tle pañstw Unii Europejskiej.
Jednak to nie w Polsce spala siê najwiêcej tego paliwa. W Niemczech 23,5% produkcji
energii oparte jest na wêglu brunatnym tyle, ¿e wydobywa siê go 3 razy wiêcej ni¿ w Polsce
i prawie tyle samo siê go spala! To wa¿ne, zw³aszcza w kontekœcie dyskusji na temat emisji
CO2 do atmosfery.
W produkcji energii, w przeliczeniu na jednego mieszkañca (4,23 TWh/1 mln mieszkañców) na tle pañstw Unii Europejskiej Polska plasuje siê niemal na samym koñcu.
W stosunku do œredniej europejskiej osi¹gaj¹cej poziom 6,5 TWh/1 mln mieszkañców
w Polsce produkuje siê i zu¿ywa o oko³o 35% mniej energii. W stosunku do s¹siaduj¹cych
Niemiec (7,67 TWh/1 mln mieszkañców) prawie o po³owê mniej. Mo¿na z du¿ym stopniem
prawdopodobieñstwa za³o¿yæ, ¿e zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ mimo œwiatowego kryzysu bêdzie w Polsce wzrasta³o. Nale¿y przy tym dodaæ, ¿e wiêkszoœæ bloków
w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel brunatny to jednostki stare, maj¹ce grubo ponad 30 lat.
Z punktu widzenia technologicznego i ekonomicznego obiekty te s¹ ju¿ dawno zamortyzowane a ich funkcjonowanie jest mo¿liwe dziêki przeprowadzonej w latach dziewiêædziesi¹tych modernizacji. Wiele do ¿yczenia pozostawia jednak efektywnoœæ obecnie pracuj¹cych
bloków.
Maj¹c na uwadze wielkoœæ produkcji, prognozowane zwiêkszenie zapotrzebowania na
energiê oraz fakt, ¿e na podstawie zobowi¹zañ miêdzynarodowych do roku 2020 minimum
20% produkowanej energii powinno opieraæ siê na Ÿród³ach odnawialnych, nieracjonalne
wydaje siê propagowanie rezygnacji z elektrowni spalaj¹cych wêgiel brunatny. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju nale¿a³oby raczej utrzymaæ produkcjê
energii na dotychczasowym poziomie w oparciu o rodzime paliwa kopalne poprzez budowê
nowych, efektywnych bloków zastêpuj¹cych stare z równoczesnym zwiêkszaniem produkcji
energii opartej na Ÿród³ach odnawialnych (energia wiatru i wody, bioetanol, biodiesel,
biomasa itp.).
Podobna debata na temat rezygnacji z energetyki opartej na wêglu brunatnym ma
równie¿ miejsce w Niemczech. Mimo, ¿e wêgiel brunatny jest tam praktycznie jedynym
surowcem energetycznym którego nie trzeba importowaæ, nie wymaga kosztownego subsydiowania jak wêgiel kamienny i którego zasoby wystarcz¹ na d³ugie lata, wci¹¿ pojawiaj¹
siê g³osy o koniecznoœci rezygnacji z energetyki opartej na tym surowcu w imiê ochrony
œrodowiska. W odpowiedzi na te postulaty z inicjatywy DEBRIV uruchomiono na pocz¹tku
2008r szerok¹ kampaniê informacyjn¹ na temat przysz³oœci niemieckiej energetyki pt.
„Braunkohle – was liegt näher?”, do udzia³u w której zaproszono specjalistów ze œwiata
nauki, przemys³u i polityki [10].
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2. Rozwój technologiczny energetyki opartej na wêglu
brunatnym w kontekœcie minimalizacji wp³ywu na œrodowisko
Przeciwnicy eksploatacji odkrywkowej twierdz¹, ¿e wydobywanie wêgla przez kopanie
wielkich dziur w Ziemi jest z punktu widzenia „znanych naukowcom technologii” metod¹
zacofan¹. Klasycznym przyk³adem tego typu retoryki jest artyku³ Michonia pt. A wody
w jeziorach coraz mniej [6]. Jako technologie przyjazne dla œrodowisko przedstawia siê
m.in. podziemne zgazowanie wêgla lub biologiczne metody zgazowania oparte o bakterie.
Zdaniem przeciwników górnictwa mo¿na z wêgla brunatnego wyprodukowaæ gaz pod
ziemi¹ i metod¹ „bezinwazyjn¹” wydobyæ na powierzchniê nie zagra¿aj¹c przy tym przyrodzie, zabudowaniom czy krajobrazowi. Aby polemika z powy¿szymi twierdzeniami trafi³a
do w³aœciwej grupy celowej powinna mieæ raczej miejsce na ³amach gazet, w których s¹ one
publikowane ani¿eli w powa¿nym czasopiœmie naukowym. Kontynuuj¹c jednak ten w¹tek
wypada przytoczyæ tylko kilka najwa¿niejszych argumentów:
1. Nieodkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego nie jest metod¹ bezinwazyjn¹. Ubytek
mas spowodowany zgazowaniem wêgla spowoduje trudne do przewidzenia zmiany
w krajobrazie w postaci niecek i deformacji nieci¹g³ych (zapadlisk). Wybudowanie na
powierzchni terenu infrastruktury s³u¿¹cej do eksploatacji gazu bêdzie wymaga³o zmiany przeznaczenia terenu (wylesienie, rezygnacja z produkcji rolnej). Trudno przewidzieæ
rozmiary przekszta³ceñ œrodowiska wodnego – tak wód powierzchniowych jak i podziemnych. Zmianie ulegn¹ wszystkie komponenty œrodowiska, ³¹cznie z zanieczyszczeniem powietrza produktami ubocznymi podziemnego zgazowania.
2. Wykorzystanie zasobów wêgla przez podziemne zgazowanie siêgnie najwy¿ej 40%
ogólnej wielkoœci zasobów. Stoi to w sprzecznoœci z obowi¹zuj¹cymi obecnie przepisami dotycz¹cymi ochrony zasobów z³ó¿ kopalin.
3. Tylko nieliczne z³o¿a wêgla brunatnego ze wzglêdu na ich w³aœciwoœci fizykochemiczne oraz budowê geologiczn¹ nadk³adu nadaj¹ siê do podziemnego zgazowania.
4. Brak jest wystarczaj¹cych doœwiadczeñ prowadzonych w skali przemys³owej w dziedzinie podziemnego zgazowana termicznego jak i z wykorzystaniem bakterii.
W œwietle przytoczonych argumentów mo¿na stwierdziæ, ¿e w³aœnie odkrywkowa eksploatacja wêgla brunatnego z ca³ym jej baga¿em negatywnych wp³ywów na œrodowisko oraz
sposobem wykorzystania zasobów kopaliny jest w³aœnie t¹ metod¹ eksploatacji, któr¹
w jêzyku ocen oddzia³ywania na œrodowisko mo¿na okreœliæ mianem BAT (Best available
technology).
Czêstym argumentem u¿ywanym przez przeciwników energetyki wêglowej jest twierdzenie jakoby spalanie wêgla by³o najbardziej prymitywnym sposobem wykorzystania tego
surowca. Czy rzeczywiœcie? Warto przeœledziæ ewolucjê tej bran¿y. Najpierw wdro¿ono
systemy odpylania, nastêpnie systemy odsiarczania spalin, kolejnym krokiem by³y instalacje
usuwania tlenków azotu. Wymienione urz¹dzenia ochrony atmosfery osi¹gaj¹ dzisiaj sprawnoœæ powy¿ej 99%. Równolegle poprawiano efektywnoœæ wytwarzania energii. Dzisiaj
nowoczesne elektrownie oparte na wêglu brunatnym osi¹gaj¹ sprawnoœæ na poziomie 43%.
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Na horyzoncie jest poprawa o kolejne 4% [2]. Oprócz efektu ekonomicznego ma to oczywisty wymiar ekologiczny bo ka¿da poprawa sprawnoœci to zmniejszenie emisji na wytwarzan¹ jednostkê energii. Obecnie w Europie i na œwiecie (tak¿e w USA i w Chinach)
trwaj¹ prace nad kolejnym stopniem „ekologizacji” energetyki wêglowej. Testuje siê systemy CCS (Carbon Capture and Storage) minimalizuj¹ce emisjê CO2 do atmosfery. Instalacje
pilota¿owe w Niemczech ju¿ dzia³aj¹ (Vattenfall, RWE). Po wdro¿eniu rozwi¹zañ w skali
przemys³owej co najpewniej nast¹pi w przeci¹gu kilkunastu lat elektrownie wêglowe stan¹
siê rzeczywiœcie bezemisyjne czyli tzw. CCT (Clean Coal Technology).
Równoczeœnie w dziedzinie wydobycia wêgla pocz¹wszy od lat szeœædziesi¹tych opracowano i wdro¿ono skuteczne metody rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Zadbano
równie¿ o to aby przedsiêbiorca górniczy obligatoryjnie gromadzi³ œrodki na likwidacjê
zak³adu górniczego. Mimo to przeciwnicy górnictwa rozpowszechniaj¹ nieprawdziwe informacje, jakoby po wyeksploatowaniu wêgla mieszkañcy pozostawali sami „z wielkimi
dziurami w Ziemi”.
Czy dzisiejsi aktywiœci ekologiczni pamiêtaj¹ co to by³ s³ynny w latach osiemdziesi¹tych
tzw. Czarny Trójk¹t. Nale¿y w¹tpiæ, maj¹ przecie¿ œrednio po 20 lat. Czy do œwiadomoœci
spo³ecznej wystarczaj¹co wyraŸnie dotar³o, ¿e Ÿród³o masowej emisji py³ów, tlenków siarki
i azotu wywo³uj¹cych kwaœne deszcze zniknê³o bezpowrotnie? Emisja zosta³a zredukowana
niemal do zera, a przecie¿ w regionie wci¹¿ wydobywa siê i spala ponad 110 mln Mg wêgla
brunatnego rocznie. Czy te dzia³ania ograniczaj¹ce negatywny wp³yw na œrodowisko przynios³y jakiœ skutek? W sferze praktycznej bez w¹tpienia, ale wydaje siê, ¿e nie wywo³a³y
oczekiwanego efektu w dziedzinie poprawy wizerunku bran¿y w odbiorze spo³ecznym.
Ta lekcja pozostaje jeszcze do odrobienia.

3. Eksploatacja wêgla brunatnego w kontekœcie
ekonomicznego wp³ywu na jakoœæ ¿ycia w regionie
Przeciwnicy górnictwa wêgla brunatnego szermuj¹ twierdzeniem, jakoby kopalnie niszczy³y œrodowisko dla osi¹gniêcia „doraŸnych zysków”. Je¿eli to prawda to o czyje zyski
chodzi i czy s¹ one rzeczywiœcie doraŸne?
Eksploatacja odkrywkowa wêgla brunatnego jest z za³o¿enia procesem przejœciowym
tak w czasie, jak i w odniesieniu do przestrzeni. Mimo tej tymczasowoœci w ci¹gu kilku
dekad dzia³alnoœci utrzymanie znajduje kilka tysiêcy ludzi zatrudnionych bezpoœrednio
w kopalni, kilkaset do kilku tysiêcy w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel, kilkaset osób jest
zatrudnionych w przemyœle maszyn górniczych, w us³ugach, transporcie, handlu itd. Gminy,
na terenie których znajduje siê eksploatowane z³o¿e korzystaj¹ finansowo dziêki wysokim
podatkom od nieruchomoœci oraz dziêki wp³ywom z tytu³u op³aty eksploatacyjnej. Na bazie
tych œrodków mog¹ realizowaæ inwestycje, czêsto w³aœnie te proekologiczne jak np. oczyszczalnie, kanalizacjê, wodoci¹gi, sk³adowiska odpadów.
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Kopalnie maj¹ wp³yw miastotwórczy. Gdyby ograniczyæ siê tylko do Polski i tylko do
wêgla brunatnego to nale¿a³oby wymieniæ takie miasta jak Bogatynia, Zgorzelec, Be³chatów, Konin, Turek, które swój rozwój zawdziêczaj¹ bliskoœci kopalñ. Dziêki górnictwu
buduje siê miasta, rozwija gminy, a ich mieszkañcy na bazie kopalñ opieraj¹ swoj¹ egzystencjê. Czy w³aœnie to maj¹ na uwadze przeciwnicy „rycia dziur w Ziemi” mówi¹c o „doraŸnym zysku”?

4. Problem wielkoœci zasobów wêgla brunatnego
w kontekœcie obszarów chronionych
Polska jest krajem bogatym w wêgiel brunatny. Spojrzenie na mapê polskiego trzeciorzêdu
utwierdza w tym przekonaniu. Spoœród rozpoznanych z³ó¿ prawie 14 mld Mg stanowi¹
geologiczne zasoby bilansowe (udokumentowane w kat. A + B + C1 + C2) [1]. Przy
utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia zasobów tej kopaliny powinno teoretycznie wystarczyæ na ponad 200 lat. Tych kilka prawdziwych sk¹din¹d zdañ wyrabia w czytelniku
przekonanie, ¿e wêgla jest pod dostatkiem i nie ma powodu aby siê zamartwiaæ ochron¹ jego
zasobów. Wydaje siê, ¿e zmarnowanie z³o¿a o zasobach kilkuset milionów ton w perspektywie ponad 200-letniej bazy zasobowej nie powinno byæ przedmiotem dyskusji. Niestety,
przekonanie takie jest fa³szywe. Doœwiadczenia autora uzyskane podczas wykonywania analiz
mo¿liwoœci udostêpnienia z³ó¿ prowadz¹ do ca³kiem odmiennych wniosków. Szczegó³owa
analiza uwarunkowañ projektowanej eksploatacji konkretnego z³o¿a przy obecnych przepisach zwi¹zanych z ochron¹ przyrody powinna w³aœciwie wykluczaæ ka¿d¹ próbê górniczego
zagospodarowania zasobów metod¹ odkrywkow¹. Ró¿nymi formami ustawowej ochrony
objêto w Polsce ponad 30% powierzchni kraju. Sk³adaj¹ siê na to Parki Narodowe, Parki
Krajobrazowe, rezerwaty, Obszary Chronionego Krajobrazu. Do tego nale¿y dodaæ otuliny
parków, lasy ochronne, u¿ytki ekologiczne, tereny wystêpowania gleb o wysokich klasach bonitacyjnych, obszary udokumentowanych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)
czy wreszcie pomniki przyrody. W ostatnich latach wprowadzono dodatkowo now¹ formê
ochrony przyrody – obszary Natura 2000. Problem wspó³istnienia górnictwa w s¹siedztwie
obszarów Natura 2000 by³ czêsto poruszany [7, 9]. Wydaje siê jednak, ¿e jak dot¹d nie
wypracowano modelu postêpowania, który uwzglêdnia³by kompromis pomiêdzy racjonalnym
wykorzystaniem zasobów z³ó¿ kopalin i ochron¹ obszarów przyrodniczo cennych. Przeciwnie, obserwuje siê tendencjê do fetyszyzowania instytucji Natura 2000 i wykorzystywania
jej jako argument koronny przeciwko jakiejkolwiek dzia³alnoœci gospodarczej. Niebezpiecznym precedensem w tej dziedzinie jest wnioskowanie nowego obszaru Natura 2000 na ma³o
wartoœciowym i do tej pory nie chronionym obiekcie przyrodniczym, czego w³aœciwym celem
jest zablokowanie mo¿liwoœci eksploatacji jednego ze strategicznych z³ó¿ wêgla brunatnego.
Zreszt¹ ju¿ teraz nawet bez tworzenia nowych obszarów ochrony przyrody trudno znaleŸæ
z³o¿e wêgla brunatnego, którego eksploatacja, g³ównie na skutek odwodniania górotworu, nie
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wp³ywa³aby na obiekt objêty jedn¹ z wielu form ochrony. Przytoczone na koñcu studium
przypadku pokazuje, ¿e nawet nie s¹ konieczne ustawowe formy ochrony przyrody, aby
z koniecznoœci ochrony „walorów œrodowiska naturalnego” zablokowaæ eksploatacjê wyj¹tkowo jak na polskie warunki niekonfliktowego z³o¿a.
Podsumowuj¹c, nale¿a³oby zweryfikowaæ pogl¹dy na wielkoœæ krajowych zasobów
wêgla brunatnego – co prawda udokumentowanych zasobów bilansowych tej kopaliny jest
w Polsce prawie 14 mld Mg, jednak z powodu istniej¹cych i planowanych form ochrony
przyrody ¿adnego ze z³ó¿ nie mo¿na eksploatowaæ. Zdaj¹c sobie sprawê z wagi tego
twierdzenia nale¿y koniecznie dodaæ, ¿e zdanie to ma charakter ironicznej prowokacji.

5. Znaczenie uwarunkowañ przestrzennych
i œrodowiskowych dla projektowanej eksploatacji z³ó¿
Koncepcja albo studium zagospodarowania z³o¿a jako dokument poprzedzaj¹cy w³aœciwy
projekt zagospodarowania z³o¿a (PZZ) powinna swoim zakresem obejmowaæ wszystkie
zagadnienia, które w sposób szczegó³owy zostan¹ opisane i rozwi¹zane w PZZ. W studium
obok analizy z³o¿a szczególne miejsce zajmuje analiza uwarunkowañ przestrzennych (zabudowa, szlaki komunikacyjne, sieci energetyczne) oraz analiza uwarunkowañ zwi¹zanych
z ochron¹ œrodowiska. O ile niekorzystne uwarunkowania przestrzenne mog¹ zmniejszyæ
op³acalnoœæ planowanej inwestycji, to te drugie mog¹ zagra¿aæ jej realizacji. Problemy
zwi¹zane z zagro¿eniem dla œrodowiska chêtnie podejmowane s¹ przez przeciwników
eksploatacji na etapie ubiegania siê o koncesjê. Nowa ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r.
o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie
œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), przez
zwiêkszenie kompetencji organizacji ekologicznych dodatkowo skomplikowa³a problem
górniczego zagospodarowania z³ó¿ kopalin. Zgodnie z art. 44 organizacje ekologiczne,
które powo³uj¹c siê na swoje cele statutowe zg³osz¹ chêæ uczestniczenia w okreœlonym
postêpowaniu wymagaj¹cym udzia³u spo³eczeñstwa, uczestnicz¹ w nim na prawach strony.

6. Analiza uwarunkowañ przestrzennych i œrodowiskowych
eksploatacji zespo³u z³ó¿ wêgla brunatnego G³owaczów,
Owadów i Wola Owadowska – Studium przypadku
Analizowany zespó³ z³ó¿ po³o¿ony jest na terenie dwóch gmin: G³owaczów w powiecie
kozienickim i Jastrzêbia w powiecie radomskim [3]. Teren wystêpowania z³ó¿ rozci¹ga siê
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na pó³noc od Radomia po dwóch stronach rzeki Radomki. Geologiczne zasoby bilansowe
szacowane s¹ na poziomie 80 mln Mg. G³owaczów (76 mln Mg) jest z³o¿em g³ównym
a Owadów i Wola Owadowska stanowi¹ ma³e z³o¿a satelickie. Te ostatnie by³y ju¿ w latach
osiemdziesi¹tych przedmiotem analiz w ramach programu zagospodarowania ma³ych
z³ó¿ [8]. Wêgiel reprezentuj¹cy œrodkowopolski pok³ad wêgla brunatnego o mi¹¿szoœci od
3 do 8,3 metra zalega stosunkowo p³ytko. Œrednia g³êbokoœæ sp¹gu to 37,1 m p.p.t. Œrednia
zawartoœæ siarki ca³kowitej nie przekracza 0,6% przy œredniej wartoœci opa³owej oko³o
7860 kJ/kg [4, 5]. Mimo, ¿e zasoby zespo³u z³ó¿ nie s¹ imponuj¹ce, to jednak ich zagospodarowanie umo¿liwi³oby zapewnienie dostaw do œredniej wielkoœci bloku energetycznego w okresie koniecznym dla jego pe³nej amortyzacji (35–40 lat). Dodatkowym atutem
jest bliskoœæ elektrowni Kozienice wraz z pe³n¹ infrastruktur¹ konieczn¹ do rozprowadzania
mocy do sieci.
Zagospodarowanie powierzchni terenu z³o¿a G³owaczów jest korzystne pod k¹tem jego
ewentualnej eksploatacji. Przewa¿a u¿ytkowanie rolnicze, jedynie we wschodniej czêœci
z³o¿a wystêpuj¹ nieliczne i niewielkie zagajniki sosnowe. Lasy rozpatrywanego rejonu le¿¹
w obrêbie IV krainy przyrodniczo-leœnej – Krainy Mazowiecko-Podlaskiej. Nale¿y ona do
najbardziej wylesionych obszarów kraju. Na nielicznych zalesionych fragmentach terenu
z³o¿a przewa¿aj¹ ubogie siedliska borowe z dominuj¹cym udzia³em sosny zwyczajnej. Ze
wzglêdu na nisk¹ jakoœæ u¿ytków rolnych oraz ma³¹ lesistoœæ w studiach uwarunkowañ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin obszary bezleœne przeznacza siê pod
zalesienie.
Podstawowym sektorem w gospodarce analizowanego obszaru jest rolnictwo. Przewa¿aj¹ ma³e, indywidualne gospodarstwa rolne o œredniej powierzchni 7,2 ha, których
dzia³alnoœæ rolnicza stanowi podstawowe Ÿród³o utrzymania. Grunty orne kompleksu ¿ytniego-s³abego, ¿ytniego bardzo s³abego, zbo¿owo-pastewnego i zbo¿owo-pastewnego
s³abego cechuje niska jakoœæ. Przewa¿aj¹ gleby V i VI klasy bonitacyjnej.
W obydwu gminach odnotowuje siê ujemny przyrost naturalny, a spadek iloœci mieszkañców spotêgowany jest migracj¹ ludnoœci. W przypadku G³owaczowa szacuje siê, ¿e
do roku 2010 nast¹pi spadek liczby ludnoœci o 25% w stosunku do roku 2004. Udzia³
aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie mieszkañców jest niski i wynosi oko³o 10%. Na
terenie objêtym granicami ewentualnej odkrywki znajduje siê kilka ma³ych firm, g³ównie
z bran¿y handlowej, us³ugowej i produkcyjno-us³ugowej. Wœród nich do najwiêkszych
pracodawców nale¿¹: zak³ad stolarski, zak³ad masarski, zak³ad cynkowni ogniowej, piekarnia, zak³ad pogrzebowy.
Gmina G³owaczów jest terenem zagro¿onym rozwojowo. Wysoki stopieñ starzenia siê
ludnoœci, niski poziom aktywnoœci gospodarczej, wysokie bezrobocie i niska jakoœæ przestrzeni produkcyjnej w rolnictwie potêguj¹ ten stan. W strategiach rozwoju lokalnego gmin
wobec braku innych atutów k³adzie siê nacisk na rozwój agroturystyki i ekorolnictwa
w oparciu o walory œrodowiska naturalnego.
W odró¿nieniu od z³o¿a g³ównego, tereny z³ó¿ satelickich Owadów i Wola Owadowska
s¹ gêsto zabudowane. Zabudowania wsi Owadów, Wola Owadowska, Jastrzêbia oraz towarzysz¹ca im infrastruktura drogowa w po³¹czeniu z niewielkim zasobami tych z³ó¿
w praktyce uniemo¿liwia prowadzenie op³acalnej eksploatacji.
430

Na obszarze z³o¿a G³owaczów nie wystêpuj¹ tereny ani obiekty przyrodnicze objête
ochron¹ prawn¹, natomiast czêœæ z³o¿a Wola Owadowska tzw. Pole Jastrzêbia znajduje
siê w otulinie Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Rozporz¹dzenie Nr 11 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie Kozienickiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1980) nak³ada szereg ograniczeñ dotycz¹cych dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie Parku, natomiast nie nak³ada takich ograniczeñ w obszarze jego
otuliny. Park Krajobrazowy wraz z jego otulin¹ znalaz³ siê jednak w granicach obszaru
Natura 2000 (PLB 140013) o nazwie Ostoja Kozienicka objêtego ochron¹ jako Obszar
Specjalnej Ochrony.
Teren z³o¿a G³owaczów nie jest bogaty w cieki powierzchniowe ani wody stoj¹ce.
Obszar z³o¿a nale¿y do zlewni rzeki Radomki – lewobrze¿nego dop³ywu œrodkowej Wis³y.
Rzeka ta op³ywa w bezpiecznej z punktu widzenia eksploatacji odleg³oœci z³o¿e G³owaczów
od strony po³udniowej i wschodniej. Jej bieg rozdziela z³o¿e g³ówne od z³ó¿ satelickich.
Z punktu widzenia ewentualnej eksploatacji po³o¿enie rzeki w stosunku do z³o¿a G³owaczów stanowi atut, tak w okresie odwadniania jako odbiornik zrzucanych wód, jak i w okresie zagospodarowania wyrobiska koñcowego, stanowi¹c potencjalne Ÿród³o poboru wody.
O ile z³o¿e G³owaczów oddalone jest od rzeki Radomki, to z³o¿a satelickie – Owadów
i Wola Owadowska po³o¿one s¹ w bezpoœredniej jej bliskoœci. Ewentualna eksploatacja tych
z³ó¿ wi¹za³aby siê prawdopodobnie z infiltracj¹ wód rzeki do wyrobisk górniczych.
W analizowanym obszarze udokumentowano G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych,
które prawdopodobnie znalaz³yby siê w zasiêgu wp³ywów eksploatacji z³o¿a. S¹ to: GZWP
405 Niecka Radomska (w utworach kredowych) oraz GZWP 215A Subniecka Warszawska
(w utworach trzeciorzêdowych). Istniej¹ca dokumentacja geologiczna jest uboga w informacje na temat warunków hydrogeologicznych dlatego trudno jest okreœliæ wielkoœæ
wp³ywu odwadniania z³o¿a na zbiornik wód trzeciorzêdowych (215A). Wp³yw odwodnienia
z³o¿a na zbiornik kredowy (405) ze wzglêdu na niedu¿¹ g³êbokoœæ zalegania pok³adu wêgla
wydaje siê byæ ma³o prawdopodobny.
Podsumowuj¹c, ze wzglêdu na ma³e zasoby z³ó¿ Owadów i Wola Owadowska, bliskoœæ
rzeki Radomki, gêst¹ zabudowê oraz konfliktowoœæ w stosunku do obszaru Natura 2000
racjonalne wydaje siê odst¹pienie od ich eksploatacji. W przeciwieñstwie do z³ó¿ satelickich, eksploatacja z³o¿a G³owaczów jest ekonomicznie uzasadniona. Górnicze zagospodarowanie z³o¿a nie zagra¿a cennym pod wzglêdem przyrodniczym obiektom. Budowa
kopalni na terenie gmin zagro¿onych pod wzglêdem rozwojowym mog³aby przyczyniæ siê
do ich aktywizacji. Rozmowy przeprowadzone z mieszkañcami obydwu gmin potwierdzaj¹
wysokie zapotrzebowanie na miejsca pracy i poprawê warunków egzystencji.
Pointê dla tego rozdzia³u niech stanowi decyzja zarz¹du jednej z gmin, wykluczaj¹ca
mo¿liwoœæ eksploatacji górniczej wêgla ze z³o¿a G³owaczów ze wzglêdu na potrzebê
ochrony walorów œrodowiska naturalnego. Walory te, tak jak dotychczas, maj¹ stanowiæ
podstawê egzystencji mieszkañców gminy.
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Podsumowanie i wnioski
Trudno wyobraziæ sobie rozwój cywilizacji bez wytwarzania dóbr materialnych. Do ich
produkcji konieczne s¹ surowce. Tylko niewiele z dóbr powszechnego u¿ytku wytwarza siê na
bazie zasobów odnawialnych (bawe³na, drewno, kauczuk). Pozosta³e wymagaj¹ surowców,
a te dostarczane s¹ przez bran¿ê górnicz¹. Rozwój gospodarczy wymaga energii a jej produkcja, mimo ekspansji energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych, w du¿ej mierze opiera
siê na paliwach kopalnych. Znaczenie tych ostatnich w œwiatowej energetyce znacz¹co
wzrasta i wed³ug prognoz Miêdzynarodowej Agencji ds. Energetyki (IEA) bêdzie wci¹¿ ros³o.
Górnictwo mimo bezdyskusyjnego wp³ywu na œrodowisko jest bran¿¹ o du¿ym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego – w skali kraju i regionu. W kontekœcie zapotrzebowania
na energiê oraz koniecznoœci zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju energetyka
oparta na wêglu brunatnym powinna, zdaniem autora, utrzymaæ swoj¹ dotychczasow¹
pozycjê w sektorze, stanowi¹c obok innych Ÿróde³ energii jeden z elementów systemu
energetycznego.
Bior¹c pod uwagê uwarunkowania œrodowiskowe odkrywkowej eksploatacji wêgla
brunatnego nale¿y zweryfikowaæ pogl¹d na wielkoœæ krajowych zasobów. Ze wzglêdu na
ró¿norodne formy ochrony przyrody oraz zabudowê terenu tylko nieliczne z³o¿a, zdaniem
autora, bêd¹ mog³y staæ siê w przysz³oœci przedmiotem eksploatacji odkrywkowej. Wobec
postêpuj¹cego procesu zabudowy powierzchni terenów nad z³o¿ami konieczne jest wprowadzenie regulacji ustawowych okreœlaj¹cych sposób ochrony z³ó¿ – jako elementów
œrodowiska naturalnego i bazy zasobowej dla przysz³ych pokoleñ. Z³o¿a kopalin powinny
byæ objête tak¹ sam¹ ochron¹ jak inne zasoby œrodowiska naturalnego. Koniecznoœæ ich
ochrony wynika z Konstytucji oraz z zasady sprawiedliwoœci miêdzypokoleniowej. Art. 5.
Konstytucji brzmi: Rzeczpospolita Polska strze¿e niepodleg³oœci i nienaruszalnoœci swojego
terytorium, zapewnia wolnoœci i prawa cz³owieka i obywatela oraz bezpieczeñstwo obywateli, strze¿e dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronê œrodowiska, kieruj¹c siê
zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju (podkr. autora).
Górnictwo, mimo bezdyskusyjnego znaczenia dla gospodarki, wobec najczêœciej niemerytorycznych argumentów jego przeciwników jest zazwyczaj na straconej pozycji. Ci
ostatni wyposa¿eni s¹ w orê¿ w postaci programu ochrony obszarów Natura 2000 i nowej
ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie (…).
Gwarantowany w art. 5 Konstytucji RP rozwój zrównowa¿ony kraju mo¿liwy bêdzie
jedynie przez wypracowanie kompromisu pomiêdzy gospodark¹, której rozwój wymaga
dostarczania surowców a ochron¹ wszystkich komponentów œrodowiska naturalnego w tym
równie¿ zasobów kopalin.
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Wojciech NAWORYTA

The importance of environmental conditions for mining
accessibility of lignite deposits in Poland
Abstract
Mining projects, especially lignite opencast exploitation, are usually neglected by a society. The social
acceptance for development of new lignite deposits and for new lignite-based power plants is very low.
These is caused by impression of “enormous environmental impact” of extractive industry usually recalled
by environmental organizations. The paper presents the discussion with arguments used by opponents of
lignite mining. As a background for discussion the polish energy production and demand was described.
The efficiency improvement of power generation, the environment protection measures implemented
in lignite power plants and successful reclamation measures in opencast mines were recalled. The
contribution of lignite industry for regional prosperity and live standard of residents was shown.
Due to increasing nature protection above the polish lignite deposits many of them became not
accessible. In consequence the polish lignite reserves should be verified. As an example for the
analyze a case study, basing on one lignite deposit, was presented. In summary the need of lignite
deposits protection due to, guaranteed by polish law, sustainable development was stressed.
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