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spólnota jest głównym
założeniem ustawy metropolitalnej dla województwa
śląskiego
– tłumaczył prezydent
Rp andrzej duda, który we wtorek, 4
kwietnia, podpisał w katowicach akt
o metropolii, a w Rudzie Śląskiej przemawiał do mieszkańców, tłumacząc
znaczenie ustawy. – Gminy, miasta Górnego Śląska i części zagłębia dąbrowskiego będą wspólnie poszukiwały dla
siebie najlepszej drogi rozwoju, wspólnie
układając strategię i planując, jak najlepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców
– mówił prezydent do tłumnie przybyłych rudzian, którzy dziękowali mu, że
symbolicznie podpisał ustawę na Śląsku, a nie w warszawie.
– dlaczego Śląsk? – pytał retorycznie
duda i podkreślił: – Śląsk w całej polsce
kojarzy się najbardziej z górnictwem węgla kamiennego. znak rozpoznawczy to
kręcące się koło szybowe. celem ustawy
jest, aby właśnie ten region odradzał się
w tym, co najlepsze. aby stał się miejscem, gdzie łączy się szansa na samorealizację osobistą, życiową, zawodową
i biznesową w czystym środowisku
– mówił andrzej duda. podkreślił, że
między katowicami a nowym Byto-
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Tworzona jest właśnie lista rezerwowa, na której nie brakuje również podmiotów zagranicznych. w 2015 r.
w imprezie uczestniczyło ponad 400
firm z 19 krajów. Tym razem będzie
podobnie.
– kryzysu w branży na Targach nie
widać. najliczniej reprezentowaną grupą
zagranicznych wystawców będą czesi.
Będą oni mieli też swoje stoisko narodowe, podobnie jak chińczycy. poza tym
stawią się u nas wystawcy ze słowacji,
niemiec, wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji, Rosji i Ukrainy – wyjaśnia Marek
Brzenczek, prezes zarządu polskiej
Techniki Górniczej, głównego organizatora imprezy.

Punkt

polskich kopalniach
roczna ilość metanu
uwalnianego w czasie
eksploatacji
węgla
od kilkunastu już lat
przekracza 900 mln m sześc., co
pod względem potencjału cieplarnianego porównywalne jest z emisją równoważną ok. 20 mld m sześc. dwutlenku
węgla. Główną przyczyną rosnącego
wydzielania metanu w trakcie wydobycia węgla jest m.in. wzrost głębokości
eksploatacji i związana z tym wyższa
metanowość udostępnianych pokładów. katowicki Oddział agencji Rozwoju przemysłu zestawił dane dotyczące wydzielania i emisji metanu z kopalń
w 2016 r. wynika z nich, że w przedsiębiorstwach górniczych w procesie
eksploatacji węgla wydzieliło się całkowicie 922,2 mln m sześc. metanu, czyli
o 0,1 proc. mniej niż w roku 2015.
– niekorzystny od kilku lat trend
wzrostu ilości wydzielanego metanu
został zahamowany. Oczywiście można powiedzieć, że ograniczenie to jest
spowodowane spadkiem produkcji węgla oraz liczby kopalń, w których prowadzona jest eksploatacja, ale z drugiej
strony wpływ na to miała racjonalna gospodarka złożem i prowadzenie
wydobycia węgla w nowych rejonach
o bardziej sprzyjających warunkach
górniczo-geologicznych, a przede
wszystkim w rejonach mniej metanowych. wymownym miernikiem jest
jednak metanowość bezwzględna eksploatowanych ścian, która w 2016 r.
wyniosła 1543,33 m sześc. metanu
na minutę i była niższa w stosunku
do poprzedniego roku o 5,6 proc. – informuje Henryk paszcza, dyrektor katowickiego Oddziału aRp.
zagrożenie metanem i możliwość jego zagospodarowania dostrzegane jest
nie tylko w czynnych kopalniach, lecz
także w kopalniach likwidowanych.
wymiernym tego przykładem jest ujmowanie metanu i jego zbywanie dla
odbiorców przemysłowych z kopalni
jas-Mos, przekazanej nie tak dawno
do spółki Restrukturyzacji kopalń.
kolejną kopalnią, w której zastosowane
będzie podobne rozwiązanie dotyczące
ujęcia i zagospodarowania metanu, będzie kopalnia krupiński, która w ostatnim dniu marca znalazła się w strukturach sRk. dla umożliwienia ujęcia
i zagospodarowania metanu z kopalń
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Prezydent RP Andrzej Duda złożył hołd pod pomnikiem poległych
górników na cmentarzu w Halembie.

miem przykląkł w Halembie przed pomnikiem poległym górników i ofiar wojen oraz prześladowań politycznych.
– To dzięki tym górnikom i Ślązakom, którzy oddawali życie, mamy dzisiaj wolną i demokratyczną polskę – zaznaczył. prezydent przyznał, że wcześniej
kraj czerpał korzyści z naszego regionu,
ale dzięki metropolii jest szansa na odwrócenie ról. Region zwiększy swój
udział w podatku dochodowym oraz będzie mógł realizować specjalne plany
„ukierunkowane na ułatwienie działalności, głównie gospodarczej”.

– Śląsk otrzyma więcej pieniędzy
na rewitalizację obszarów poprzemysłowych, aby mogły one wrócić do roli produkcyjnej (ale już w nowoczesnym i innowacyjnym przemyśle), albo stały się
przyjazne dla mieszkańców i służyły
do rekreacji – mówił prezydent. dodał,
że podpisana ustawa o metropolii przyczyni się do sprawiedliwszego rozwoju
całej polski.
– właśnie przez rozwój Śląska, ważnej części naszej wspólnej ojczyzny!
– zakończył prezydent Rp, oklaskiwany
przez mieszkańców.

Targi wychodzą ze Spodka
Na NiespełNa pięć miesięcy
przed otwarciem tegoroczNej
edycji międzyNarodowych targów górNictwa, przemysłu
eNergetyczNego i hutNiczego Katowice 2017 cała przestrzeń wystawowa jest już
sprzedaNa.

Katowicki Oddział ARP zestawił dane
dotyczące metanowości w 2016 r.

Ukraińcy od czterech lat prowadzą
dość mocną ekspansję na rynki zagraniczne. do katowic, prócz corum Group, tamtejszego potentata w dziedzinie
maszyn i urządzeń górniczych, działającego w polsce pod szyldem MMc poland, zawitają także przedstawiciele firmy
nkMz. spółka również zajmuje się produkcją maszyn i urządzeń górniczych.
jakie eksponaty przywiozą z sobą
do katowic zagraniczni i krajowi wystawcy? Tego jeszcze nie wiadomo, ale
z pewnością będzie na co popatrzeć.
do ich dyspozycji oddanych zostanie 30 tys. m kw. powierzchni. 10 tys.
w hali Międzynarodowego centrum
kongresowego i dwa razy tyle
przy spodku. natomiast sam spodek
będzie w tym roku wyłączony z ruchu
ze względu na rozgrywki sportowe.
duże zainteresowanie towarzyszy jak
zwykle stoiskom rodzimych firm produkujących dla górnictwa i tych, które posiadają w polsce swoje oddziały. największe będzie należało do Grupy Fa-

mur. i to ona właśnie wystawi najprawdopodobniej największe eksponaty w postaci maszyn i urządzeń górniczych. duże
przestrzenie wystawowe zakupiły ponadto carboautomatyka, Huta łabędy, joy
i eickhoff. swoją produkcję zaprezentuje
też sandvik. pod znakiem zapytania stoi
jeszcze wystawa amerykanów i Finów.
w ramach targów odbędzie się międzynarodowa konferencja branżowa
zorganizowana przez Górniczą izbę
przemysłowo-Handlową, a redakcja
miesięcznika „napędy i sterowanie”
ogłosi wyniki konkursu na najbardziej
innowacyjny produkt. nie zabraknie
również tradycyjnej loterii promocyjnej,
w której nagrodą główną będzie samochód osobowy.
prócz górnictwa na Międzynarodowych Targach Górnictwa, przemysłu
energetycznego i Hutniczego w katowicach zaprezentują także swą ofertę branże: narzędziowa, hydrauliczna i energetyczna. impreza potrwa cztery dni, od 29
sierpnia do 1 września br. Kaj

przekazywanych do sRk, dokonano
zmiany zapisów w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. 30 listopada 2016 r. zmodyfikowano w ustawie zapis art. 8f, który umożliwia wydobywanie metanu w przestrzeni objętej planem ruchu likwidowanego zakładu górniczego bez uzyskania zgody na koncesję, jeżeli jest to
podyktowane ochroną środowiska lub
zapewnieniem bezpieczeństwa likwidowanego zakładu górniczego.
istotne jest także to, że coraz większa
ilość wydzielonego metanu zostaje ujęta w powierzchniowych stacjach odmetanowania.
jak wyjaśnia Henryk paszcza, kopalnie zwalczają zagrożenie metanowe instalując specjalne systemy metanometrii, odpowiednio przewietrzając wyrobiska i stosując systemy odmetanowania. Od wielu lat następuje stopniowy
rozwój odmetanowania podziemnego
i gospodarczego wykorzystania ujętego
metanu w instalacjach ciepłowniczo-energetycznych. Metan ujęty w procesie odmetanowania zagospodarowany
jest głównie poprzez wykorzystanie
w kotłowniach (dla kotłów różnego typu), suszarniach flotokoncentratu oraz
przekazywany odbiorcom przemysłowym. część wydzielanego metanu ujmowana jest w stacjach przypowierzchniowych zlokalizowanych bezpośrednio w kopalniach. w powierzchniowych stacjach odmetanowania w 2016 r. ujęte zostało 346,6 mln m
sześc. metanu, co w porównaniu
do 2015 r. stanowiło zwiększenie ilości
ujętego gazu o prawie 5 proc. na potrzeby własne przedsiębiorstwa górnicze wykorzystały 147,6 mln m sześc.,
co stanowi już wzrost 8,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego. jak podkreśla dyrektor paszcza, większe wykorzystanie przez przedsiębiorstwa górnicze wydzielającego się z górotworu metanu zmniejsza jego emisję do atmosfery, co oprócz ograniczenia skutków
efektu cieplarnianego ma istotne znaczenie dla obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa z tytułu opłat
emisyjnych. jest to istotne zwłaszcza
w aspekcie planowanego od 2021 r.
wprowadzenia metanu do europejskiego systemu handlu emisjami eTs.
podkreślenia wymaga fakt, iż we
własnych instalacjach górnictwo
w 2016 r. wyprodukowało z wykorzystaniem metanu 270 312 Mwh energii
elektrycznej oraz 760 296 Gj energii
cieplnej.
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omimo sukcesu, jakim niewątpliwie
było zmieszczenie się w dedlajnie,
nie było salw armatnich, ani nawet
gromkich wybuchów radości. Może
część twarzy była zwyczajnie zmęczona tygodniowymi negocjacjami? a może to
weekendowy termin powodował, że świętowanie
i tak przeszłoby bez echa, kiedy polacy w znakomitej większości myśleli tylko o tym, żeby wygrzewać się w słońcu? istnieje też teoria, że
uśmiechy mogłyby wyczulonym na primaaprilisowe żarty w mediach odbiorcom sugerować, że
to kolejna podpucha. jakie są fakty?
Fakt pierwszy – resort energii wyrobił się
w terminie i doszło do obiecywanego wchłonięcia kopalń katowickiego Holdingu węglowego
do struktur polskiej Grupy Górniczej. Fakt drugi
– obeszło się bez „rozlewu krwi i łez”, bo choć
rozmowy były trudne, to jednak m.in. dzięki negocjacyjnym umiejętnościom ministrów nie doszło do większych niepokojów społecznych. Fakt
trzeci – pGG umocniła swoją pozycję największego producenta węgla kamiennego w Unii eu-
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ropejskiej (w skali europy wciąż jeszcze trochę
brakuje jej do ukraińskiego dTek, chociaż
przy obecnym zamieszaniu za wschodnią granicą
ciężko stwierdzić, kto, gdzie i dla kogo pracuje).
Fakt czwarty – nie wszyscy – jak zawsze – mają
powody do radości.
od koniec ub. tygodnia i miesiąca
pGe Giek, energa kogeneracja,
enea, pGniG Termika, węglokoks,
TF silesia i Fipp Fizan podpisały
umowę inwestycyjną, która określa
warunki inwestycji finansowej w polską Grupę
Górniczą. poprzez zaangażowanie spółek energetycznych resort energii pomału zmierza w kierunku wertykalnej integracji, na wzór wspomnianego wcześniej dTek. z silnej gromady inwestorów najmniej do śmiechu jest chyba poznańskiej enei, która z projektem pt. polski Holding
węglowy mogła wiązać spore nadzieje.
jeszcze kilka miesięcy temu pisaliśmy, że według różnych pogłosek spółka miała spory apetyt
na kopalnie kHw (punkt widzenia z 20 października ub.r.), do których dostęp pozwoliłby jej rozwinąć tradingowe skrzydło firmy. dzisiaj, po dołączeniu do szerokiego grona udziałowców pGG,
enea Trading nie tylko traci możliwość swobod-
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niejszego dostępu do dobrego węgla z kopalni
wesoła, ale pod znakiem zapytania staje również
jej udział w przejęciu aktywów edF. Ministerstwo
energii nie powinno być jednak bardzo zawiedzione, bo podobnie jak przed dwoma laty
przy renacjonalizacji Bogdanki, tak i teraz poznań
wyszedł przed szereg, sięgając wcześniej po inne
dobro we francuskich rękach – należącą jeszcze
niedawno do engie – elektrownię w połańcu.
roszony o ocenę wchłonięcia kHw
przez pGG, powtarzam od jakiegoś
czasu ten sam sztampowy tekst: „duże statki trudniej zatopić, mniejsze
lżej zawrócić”. Marynistyczna metafora ma wskazywać, że stojący na krawędzi
upadku Holding nie miał zwyczajnie wyjścia
i musiał podwiązać swoją barkę do karaweli
Grupy. z drugiej strony, molochowi z ponad
43 tys. ludzi na pokładzie nie będzie łatwo dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się
warunków na rynkach światowych, a te w poprzednim roku zmieniały się jak w kalejdoskopie
upuszczonym w kolejce górskiej.
Tutaj pojawia się jednak pytanie, na ile w
2017 r. śląskie górnictwo będzie oglądać się
na ceny w portach aRa? Brak inwestycji w ko-
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palniach spowodował drastyczny spadek produkcji w ub. r., a brak pełnej realizacji planów
techniczno-ekonomicznych przez producentów
węgla nie tylko zmusił węglokoks do zarzucenia
ambitnych planów zwiększenia eksportu do nawet 6 mln t, ale też wprowadził pewien niepokój
u odbiorców węgla, nawet tych, którzy bezpieczeństwo dostaw mieli mieć zagwarantowane
kontraktami długoterminowymi.
iskie wydobycie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie również
w roku bieżącym (tylko w lutym
wyprodukowano milion ton węgla
mniej rdr), co z jednej strony wprawia górnictwo i nadzorujący je resort w zakłopotanie, ale z drugiej daje mu przewagę negocjacyjną w rozmowach z energetyką i pozostałymi
klientami, głównie z segmentu ciepłownictwa
i pozostałych zakładów przemysłowych. dla tych
ostatnich ceny na warunkach eXw kopalnia rosną nieustannie od sierpnia i nie zanosi się na to,
żeby miało się to zmienić w ślad za spadającymi
od początku roku cenami des aRa.
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