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w
okolicach jastrzębia-
zdroju, na rolniczych
terenach sołectwa
Bzie, wywiercono
otwór badawczy

o głębokości 1164 m. Przeprowadzone
analizy geologiczne świadczyły o tym,
że właśnie w tym miejscu powinien
zostać wydrążony szyb. kilka miesięcy
później, 30 lipca 2009 r., jastrzębska
spółka węglowa podpisała z Przedsię-
biorstwem Budowy szybów (wcho-
dzącym w skład grupy kapitałowej
kopex) umowę dotyczącą budowy
szybu I Bzie. dla wykonawcy miał to
być 336. szyb z kolei. Inwestycja była
częścią rozbudowy kopalni zofiówka,
która obejmowała udostępnienie i za-
gospodarowanie złóż Bzie-dębina 2-
zachód i Bzie-dębina 1-zachód. zło-
ża, zawierające węgiel typu 35.2 hard,
uznawane są za jedne z najbogatszych
w europie. dzięki ich udostępnieniu
i zagospodarowaniu żywotność kopal-
ni Borynia-zofiówka-jastrzębie ma zo-
stać wydłużona co najmniej do 2051 r.

równoległe inwestycje

w kwietniu 2010 r. otwór szybowy
miał już głębokość 30 metrów.
od chwili uzyskania pozwolenia
na budowę inwestor wykonał prace
niwelacyjne, przemieszczając kilka-
dziesiąt tysięcy ton ziemi. równocze-
śnie w jsw prowadzone były strate-
giczne projekty: budowa pozio-
mu 1080 w zofiówce, połączenie ko-
palń Borynia i jas-Mos w kopalnię
zespoloną, budowa nowego pola
Bzie-dębina 1-zachód oraz moderni-
zacja zakładu przeróbczego. założo-
no, że dostęp do pola Bzie-dębi-
na możliwy będzie od strony macie-

rzystej kopalni zofiówka dzięki
dwóm upadowym o długości 1950 m
każda. Początkowo zakładano, że
pierwsza tona węgla z nowego pola
zostanie wydobyta w 2018 r.,
a w 2022 r. wydobycie osiągnie po-
ziom 6,5 tys. t na dobę. docelowe wy-
dobycie wynoszące 10 tys. t na dobę
planowano osiągnąć w 2030 r.
jesienią 2010 r. nad terenem budo-

wy górowała już 34-metrowa tymcza-
sowa wieża szybowa z dwoma kołami
wyciągowymi. do wzniesionych
na terenie inwestycji budynków za-
plecza doprowadzono drogę dojazdo-
wą. na początku listopada rozpoczęto
trzeci, mający trwać 29 miesięcy etap
inwestycji, polegający na głębieniu
szybu do poziomu 865 m. do głębie-
nia i robót strzałowych używany był
zawieszony w rurze szybowej trzypo-
destowy pomost. w kwietniu 2011 r.
ostateczna betonowa obudowa szybu
zabudowana była do 126 m głęboko-
ści. Miesięczny postęp prac, przy któ-
rych zatrudnionych było w ruchu cią-
głym niemal 100 osób, wynosił ok. 40

metrów. roboty związane z drąże-
niem skały odbywały się przy wyko-
rzystaniu zawieszonego na linach ku-
bła o pojemności 4 kubików. kubłem
nie tylko wywożono urobek, ale też
zwożono ludzi w czeluść.

technologiczny przestój

w październiku 2011 r., gdy szyb
miał 290 m głębokości, w związku
ze zmianą warunków hydrogeolo-
gicznych na budowie pojawiły się
pierwsze problemy. wykonawca,
do czasu opracowania nowej tech-
nologii drążenia, zdecydował się
na wprowadzenie przerwy technolo-
gicznej. drążenie wznowiono w lip-
cu 2012 r. po konsolidacji górotwo-
ru za obudową szybu. w 2013 r. po-
prawa warunków górniczo-geolo-
gicznych oraz oddanie do eksploata-
cji instalacji do odprowadzania me-
tanu wpłynęły na zwiększenie tempa
głębienia.
równolegle do budowy szybu po-

stępowały prace związane z drąże-

niem wyrobiska od strony kopalni
zofiówka, które miało połączyć po-
ziom 900 m z nowym szybem.
w trakcie prac natrafiono na potężny
uskok tektoniczny, a roboty utrudniał
fakt, że górotwór na całej szerokości
uskoku był niestabilny, osłabiony
i skłonny do opadania skał.
w listopadzie 2014 r. w szybie po-

jawił się pierwszy węgiel. Tym sa-
mym potwierdziły się wyniki prób-
nych odwiertów, z których wynikało,
że na głębokości 750 metrów zaczy-
nają się warstwy utworów karboń-
skich, w których zalega 17 pokładów
węgla o miąższości od 1 do 4 m. do-
tarcie do stropu węglonośnych
warstw karbońskich pozwoliło
na powrót do pierwotnej technologii
głębienia. od 755 m szyb głębiony był
bez obudowy wstępnej, w obudowie
jednowarstwowej wykonanej z beto-
nu. dzięki temu prace toczyły się
szybciej. w marcu 2015 r. do końca
drążenia wykonawcom pozostało nie-
spełna 300 m, a zastosowanie nowej

wiertnicy pozwoliło zwiększyć zabiór
i długość pojedynczego betonowane-
go odcinka. w ciągu miesiąca postęp
drążenia wynosił nawet 40 m. w szy-
bie, na głębokości 810 m, zabudowy-
wano też system odwodnienia bezpo-
średniego.
w tym samym czasie wyrobisko

poziome, drążone od strony kopalni
zofiówka na głębokości 1100 m, do-
tarło już w pobliże przyszłej krawędzi
szybu. do zbicia wyrobiska z przeko-
pem do szybu doszło w marcu 2016 r.
na głębokości ok. 1113 m. w efekcie
tej inwestycji zofiówka zyskała nie-
zbędne połączenie wentylacyjne, dzię-
ki któremu będzie można bez zakłó-
ceń prowadzić prace eksploatacyjne
w partii n pokładu 505/1, gdzie już
w połowie 2017 r. ma ruszyć eksplo-
atacja pierwszej ściany. ostatnim eta-
pem prac po wykonaniu wlotu szybu
było wydrążenie rząpia i wykonanie
korka dennego szybu. zakończenie
drążenia szybu ogłoszono oficjal-
nie 10 października 2016 r.

4 �� października 2016 | www.portalgorniczy.pl | trybuna górnicza

drOga dO bOgategO złOża
Pierwsza łopata na budowie szybu i Bzie została wbita pod koniec 2009 roku

fot.: Jarosław galusek

kruPińSki

sprzeciw
związkowców
OrganizacJe związkOwe z JastrzębskieJ
sPółki węglOweJ sPrzeciwiaJą się decyzJi
O Przeniesieniu kOPalni kruPiński dO sPółki
restrukturyzacJi kOPalń. ich zdaniem tO
równOważne z likwidacJą kOPalni. 7 Paź-
dziernika Przesłali w teJ sPrawie PismO
m.in. dO Premier beaty szydłO i ministra
energii krzysztOfa tchórzewskiegO.
w ocenie związków zawodowych decyzja dotyczą-

ca przyszłości kopalni krupiński powinna zostać
podjęta dopiero po „analizie kształtowania się przy-
szłej sytuacji ekonomicznej tego zakładu w związku
z poprawą koniunktury na rynku węgla koksującego
i energetycznego”.
związkowcy wskazują, że opracowania, w których

stwierdzono trwałą nierentowność kopalni krupiński,
tworzone były w oparciu o dane z przełomu lat 2015-
2016, czyli w okresie, gdy ceny węgla na światowych
rynkach osiągnęły swoje minima – napisano w stano-
wisku.
jak podkreślono w dokumencie, kopalnia krupiński

ma koncesję na wydobycie węgla do 2030 r. zdaniem
strony społecznej przy obecnym wydobyciu kopalni
na poziomie 2 mln t rocznie i koszcie wydobycia wy-
noszącym niewiele ponad 200 zł/t, zakład ma perspek-
tywę opłacalnego funkcjonowania przez co najmniej
kilkanaście lat. jak zaznaczono w stanowisku, fakt, że
krupiński nie graniczy z żadnym czynnym zakładem
górniczym, oznacza, że w przypadku likwidacji kopal-
ni jej zasoby zostaną utracone.
uchwała dotycząca przekazania kopalni krupiński

do spółki restrukturyzacji kopalń została podjęta
przez zarząd jsw 8 sierpnia. jsw informowała, że
przeprowadzona przez spółkę analiza wykazała, że
krupiński znajduje się w stanie trwałej nierentowno-
ści, a przeanalizowane scenariusze nie wykazują moż-
liwości odzyskania jej w przyszłości.
Przedstawiciele jsw w rozmowie z Tg stwierdzili,

że nie będą komentowali treści listu związkowców.az
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J
eszcze w sierpniu ostrzegałem, że ro-
snące ceny węgla, które miały ratować
branżę górniczą, mogą w dłuższej per-
spektywie paradoksalnie przyczynić
się do pogłębienia jego zapaści, kiedy

na skutek wzrostu poziomu indeksów węgiel ka-
mienny straci konkurencyjność względem gazu
i węgla brunatnego. Tymczasem, pomimo galo-
pującego w górę wskaźnika cen ara, sierpniowa
sprzedaż w Polsce nieznacznie wzrosła w stosun-
ku do lipca i czerwca. nietrafiona prognoza? nie,
po prostu polskie ceny węgla chodzą od kilku
miesięcy własnymi ścieżkami.
według danych katowickiego oddziału agencji

rozwoju Przemysłu, sierpniowa produkcja się-
gnęła 5,87 mln t i w tym roku była niższa tylko
od wyników ze stycznia, lutego i czerwca. ogó-
łem, przez pierwsze osiem miesięcy 2016 r. pol-
skie kopalnie wydobyły łącznie 45,8 mln t węgla,
czyli tylko 300 tys. t mniej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku. niemniej, sprzedaż była
w sierpniu o 270 tys. t niższa od produkcji, a nie-
sprzedany węgiel trafił na zwały, których wielkość
przekroczyła na koniec wakacji 5,7 mln t (wzrosła
o 400 tys. t mdm, ale równocześnie spadła o 100
tys. t wobec wyniku zanotowanego na początku
tego roku).
w odniesieniu do ub.r. wydobycie wzrosło

o 250 tys. t, przy spadku sprzedaży o 350 tys. t rdr.
wobec zbilansowanych wyników produkcji
i sprzedaży z ub.r. (46,1 mln t zarówno wydoby-
cia, jak i zbytu), wyniki 45,8 mln t węgla wyfedro-
wanego i 45,6 mln t sprzedanego w br. nie po-
winny napawać optymizmem, tym bardziej że tyl-
ko raz w tym roku sprzedaż znacznie przegoniła

wyniki produkcji – w kwietniu o blisko 1,2 mln t
(nieznacznie więcej wobec wyników produkcji
węgla sprzedano również w styczniu i w marcu).
według nieoficjalnych danych, łączne zapasy wę-
gla upchanego na zwałach (nie tylko u producen-
tów, ale także przy zakładach energetycznych) są
szacowane w tym momencie na 13-15 mln t. cie-
szyć górnictwo może tylko fakt, że większość tych
zapasów jest już opłacona.
co tymczasem dzieje się z cenami? sytuację

na rynkach atlantyku ara i rB znamy doskona-
le – stały wzrost, z przyspieszającą tendencją
w ostatnich dniach (według danych za piątek, 7
października, indeks cIF ara wzrósł mdm o 15
dolarów na tonie, FoB rB o 12 dolarów). Tym-
czasem trendy polskich cen układają się w całko-
witym oderwaniu od rynków światowych już
od kwietnia. Mimo nieznacznego wzrostu w lipcu
indeksów PscMI1 i PscMI2 (prowadzonych
przez arP i Tge), który mógł wtedy sugerować,
że powrócą one do relacji z ara, opublikowane
przed tygodniem wskaźniki znów spadły, z czego
marker PscMI1 do poziomu najniższego w hi-
storii statystycznych notowań tego indeksu.

Ś
redniomiesięczny indeks PscMI1
(sprzedaż do energetyki zawodowej
i przemysłowej) zanotował spadek
o 3,75 proc. mdm i wyniósł 188,78
zł/t. wskaźnik PscMI2 (ciepłownie

komunalne i przemysłowe) zanotował spadek
nieco niższy, o 1,21 proc. i z ceną 192,05 zł/t był
drugim najgorszym wynikiem w historii swoich
notowań (niższy był tylko w czerwcu tego roku
– 190,91 zł/t). Po trzech miesiącach wrócił jednak
do poziomu wyższego niż bratni indeks PscMI1,
co najprawdopodobniej jest skutkiem zakończe-
nia najgorętszego okresu na zakupy węgla do ce-
lów energetyczno-grzewczych w sektorze miej-

skich elektrociepłowni (tradycyjnie „sezon zaku-
powy” na węgiel trwa w tym segmencie odbior-
ców od maja do lipca).

P
owtórzę jeszcze raz – w sierpniu
ostrzegałem, że rosnące ceny węgla,
które miały ratować branżę górniczą,
mogą w dłuższej perspektywie para-
doksalnie przyczynić się do pogłębie-

nia kryzysu, wskutek spadku cenowej konkuren-
cyjności węgla kamiennego wobec węgla brunat-
nego i gazu. rynek lokalny wziął to sobie do ser-
ca i w aspekcie cen rosnąć na razie nie zamierza,
jednak pojawia się pytanie: jak długo jeszcze bę-
dzie w stanie uciekać od korelacji z indeksami
ara, rB i newc? eksport rośnie, węglokoks
już zapowiada kolejne wzrosty wywożonego wo-
lumenu w przyszłym roku, więc prędzej czy póź-
niej linie trendu wskaźników PscMI 1 i 2 wrócą
do fali światowych trendów. ciekawe tylko, czy
i kiedy zdołają przegonić poziomy markerów
międzynarodowych: jeszcze w listopadzie ub.r.
oba polskie wskaźniki przewyższały ceny świato-
we, od czerwca 2016 r. utrzymują się już poniżej
linii trendów ara, rB i newc.
cieszyć się czy smucić z aktualnej sytuacji?

Trochę się waham, ale skłaniałbym się jednak ku
temu pierwszemu rozwiązaniu. Po pierwsze, zwa-
ły przy kopalniach i elektrowniach wciąż są za du-
że, żeby nagły wzrost cen mógł być racjonalnie
uzasadniony. Po drugie, niskie ceny w Polsce
umacniają eksporterów, a wobec ambitnych pla-
nów zwiększenia wywozu polskiego surowca,
węglokoks i traderzy z nim stowarzyszeni muszą
już teraz przecierać nowe szlaki i wchodzić (choć-
by i testowo) na nowe rynki.

autor jest ekspertem
centrum analiz klubu Jagiellońskiego

i portalu polishcoaldaily.com.

Punkt widzenia

Produkcja w górę, sPrzedaż
w górę, ceny w... dół

Zawieszonym w rurze szybowej kubłem nie tylko wywożono
na powierzchnię urobek, lecz także transportowano załogę.
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Przed wykonaniem wlotu szybu, tzw. beczki, wykonawcy musieli
wydrążyć i zabudować 1110 m szybu.


