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Metalowe krzyże na szybach
Po ostatniej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu dąbrowskim zostały już tylko budynki
fot.: maciej dorosiński

Maciej Dorosiński

t (1025 kursów). Szyb Karol zlokalizowany w ruchu Juliusz „przyjął” 22 642
t (907 kursów), a Maczki „tylko” 6751
t (262 kursy).
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eszcze kilka tygodni temu
z bliska widziałem, jak kolejne ciężarówki wjeżdżały
na teren kopalni Kazimierz-Juliusz. Kierowcy
zręcznie manewrowali długimi przyczepami, które były wypełnione materiałem zasypowym. Charakterystyczny dźwięk sygnału cofania, potem światła hamulca, wanna w górę
i w rurze szybowej lądowało ponad 25
t materiału. Stojąc na zrębie można było nawet poczuć i usłyszeć, jak
pokonuje on trasę kilkuset metrów.
Teraz jestem w tym samym miejscu. Stoję na samym środku szybu.
Na betonowej wylewce znajduje się
coś na kształt studzienki, jaką można spotkać na ulicy. Ta jest jednak
dodatkowo zabezpieczona metalowym krzyżem, na którego dwóch
końcach znajdują się kłódki. Tyle zostało z pionowej drogi, którą kilka pokoleń górników z Kazimierza-Juliusza pokonywało, aby dojechać
pod ziemię i wrócić.
W ostatniej kopalni węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim trzeba
było zlikwidować 5 szybów: Kazimierz I, Kazimierz II, Kazimierz V,
Karol i Maczki. Dwa ostatnie były
zlokalizowane poza głównym terenem kopalni. Karol w ruchu Juliusz,
a Maczki w dzielnicy Sosnowca o tej
samej nazwie. Zgodnie z przyjętym
harmonogramem część dołowa kopalni miała zostać zlikwidowana do końca 2016 r. I tak się też stało.
Ostatnie kursy klatki miały miejsce
w pierwszej połowie października.
Jednymi z ostatnich „pasażerów” była
figura św. Barbary i zabytkowe płaskorzeźby przedstawiające godło państwowe. Opuściły one wyrobiska kopalni 7 października.
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nie sypiemy od razu
– W momencie, gdy zaczęliśmy prace związane z likwidacją, odbywały
się regularne zjazdy. Były one związane przede wszystkim z wydawaniem
maszyn i urządzeń na powierzchnię

Punkty kontrolne

Igor Klos był świadkiem tego, jak zmieniały się szyby w kopalni Kazimierz-Juliusz. Miał też okazję z bliska
obejrzeć, jak w 2016 r. były zasypywane i przechodziły do historii.

oraz zabezpieczeniem części dołowej.
Najważniejszym zadaniem było odwadnianie kopalni – wyjaśnia Igor
Klos z dozoru oddziału szybowo-mechanicznego firmy Karbon, która
uczestniczyła w pracach likwidacyjnych w Kazimierzu-Juliuszu.
Szyby do zasypania musiały zostać
przygotowane. Nie można bowiem
zrzucać do nich materiału tak od razu.
– W pierwszej kolejności należało
wyzbroić szyb z elementów, które
przeszkadzałyby w zasypywaniu.
Praktycznie wszystko, co się w nim
znajdowało i było zamontowane
w orientacji poziomej, musiało zniknąć. Chodziło tu m.in. o przedział drabinowy. Posiadał on elementy, na których materiał mógłby się zatrzymywać. W konsekwencji mogłoby dochodzić do jego spiętrzania i powstania pustek. Ponadto usunięto furtki,
siaty oddzielające, blachy poziome
podszybia. Zdemontowane zostały

także urządzenia przyszybowe – wyjaśnia Klos, który w kopalni Kazimierz-Juliusz pracował przez 30 lat w oddziale szybowym.
Po takich przygotowaniach można było w zasadzie wyłączyć część
podziemną kopalni.
– Ostatni na dole byli ludzie odpowiedzialni za odwadnianie. Na ostatnim zjeździe wyłączyli pompy i wsiedli do klatki. Wtedy też zaczął się naturalny przypływ wody do wyrobisk.
W przypadku Kazimierza-Juliusza jest
to ok. 9 m sześc. na minutę – informuje Klos.
Po zakończeniu zjazdów następnym zadaniem był demontaż lin klatek, przeciwciężarów oraz skipów.

Ponad 122 tysiące ton
W teorii samo zasypanie szybu wydaje się czymś prostym i tak w zasadzie
jest. Zanim jednak się zacznie sypać,
trzeba zwrócić uwagę na szczegóły

i dobrać technologię do panujących
warunków.
– W przypadku szybu Kazimierz II trzeba było zbudować zsuwnię. Dzięki niej materiał mógł być kierowany na dół i nie spiętrzał się
w okolicach zrębu. Przy szybie Kazimierz I zamontowano belki odbojowe
i samochody mogły podjeżdżać bezpośrednio pod samą krawędź. Natomiast jeśli chodzi o szyb Kazimierz V,
to do zasypywania wykorzystano kanał wentylacyjny, którym wcześniej
wyciągano z dołu zużyte powietrze.
W tym przypadku samochody podjeżdżały z boku szybu, a nie w okolice samego zrębu – wyjaśnia Klos.
W sumie do zasypania pięciu szybów zużyto 122 175 t materiału, który
zwieziono w czasie 4844 kursów. Najwięcej „pochłonął” Kazimierz II. Było
to 35 188 t, a do ich przywiezienia trzeba było wykonać 1367 kursów.
W szyb Kazimierz I wsypano 32 624 t
(1283 kursy), a w Kazimierz V 24 970

Gdy już materiał znalazł się na swoim
miejscu, można było przejść do zabezpieczenia miejsc po wyrobiskach pionowych.
– Po wykonaniu zasypu do poziomu zrębu, rura szybowa została przygotowana do wylewki betonowej zamykającej szyb. Wykonano warstwę
izolacyjną, zbrojenie właściwe dla płyty żelbetowej, a potem już tylko przyjeżdżały gruszki z betonem i zalewały
to miejsce – tłumaczy Klos.
W wylewkach zostawiono miejsce
na studzienki. Dzięki nim można będzie sprawdzać, czy materiał nie osuwa się i założony poziom zasypania
jest utrzymywany. Jeśli zajdzie konieczność, to będzie można go uzupełnić. Ponadto na zrębie pozostawiono specjalne rury, za których pośrednictwem będzie można sprawdzać poziom wody w kopalni. Tyle zostało
po szybach.
– Widziałem, jak te szyby na początku lat 80. ubiegłego stulecia były
oddawane to okresowego remontu,
który wykonuje się co kilkadziesiąt lat.
Wówczas zostały przezbrojone i pojawiły się nowe wieże na „jedynce”
i „dwójce”, które zastąpiły tzw. wieże
kratownicowe. Teraz przykro jest patrzeć, jak to wszystko znika. Przez 30
lat człowiek zżywa się z miejscem, tym
bardziej że w tej kopalni czułem się jak
w domu i mogę o niej powiedzieć, że
to moja kopalnia. Pracowało się tu
w bardzo dobrej atmosferze. To nie
była kopalnia wypadkowa ani uciążliwa. Dlatego człowiekowi jest smutno,
bo to koniec jakiegoś rozdziału. Nie
mogę powiedzieć, że znałem każdą cegłę w szybie, czy każdą śrubkę w urządzeniach na podszybiach, ale praktycznie przez ręce moje i moich kolegów przeszło tutaj wiele rzeczy i teraz
tego nie będzie – opowiada Igor Klos,
patrząc na metalową studzienkę zabezpieczoną krzyżem z dwiema kłódkami.

Latynoamerykańska telenowela energetyczno-górnicza
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edro Flores i Esmeralda z Katowic,
Juan Carlos z Poznania i Emilienne
z Połańca – tak mogłyby nazywać
się postacie serialu, gdyby ostatnie
perypetie największych spółek górniczych i energetycznych w Polsce chcieli przełożyć na grunt telenoweli scenarzyści wenezuelskich, brazylijskich lub argentyńskich tasiemców. Zakulisowe zagrywki, intrygi, przymusowe
aranżowane małżeństwa, ostre starcia – wszystko, czym zachwycały się nasze babcie, ciotki,
matki, żony i kochanki oglądając kolejny odcinek „Zbuntowanego anioła” albo „Dzikiego
księżyca” – miało niedawno miejsce na krajowym podwórku. Prześledźmy odcinek nr 2016.
Zaczyna się w deszczowym, jesiennym Paryżu, gdzie czarny charakter Pierre e’de Ef postanawia pozbyć się swoich stadnin koni, gdyż
uważa, że lepszym środkiem lokomocji jest wół,
w którego kosztowną hodowlę zamierza inwestować we Francji i Wielkiej Brytanii. W międzyczasie poznański Juan Carlos podstępem zwabia
do swojej hacjendy niewinną i dobrą Marię spod
lubelskiej wsi, żeby dobrać się do jej pokaźnego
posagu. Juan Carlos ma ambitny plan, żeby zostać jednym z największych hodowców koni
z własnym zapleczem paszy, do tego celu potrzebuje jednak dobrać się jeszcze do magazynów
siana podupadającej finansowo wdowy Esmeraldy z Katowic. Esmeralda wprawdzie chyba

P

chce mu się oddać, ale do akcji wkracza najważniejszy gracz, wujek Juana Carlosa – Don Ignacio z pałacu przy placu Czterech Krzyży.
Don Ignacio ma swoje plany co do małżeństwa i uważa, że Esmeralda powinna wyjść
za mąż za innego katowickiego potentata
w branży pasz – Pedro Floresa. Juan Carlos wiedząc, że Don Ignacio ma zawsze ostatnie zdanie
we wszystkich sprawach, musi ulec, a nawet dopłacić do wesela Esmeraldy i Pedro Floresa.
Na pocieszenie Juan Carlosa Don Ignacio skłania niechętną na początku Emilienne z Połańca
do sprzedaży poznańskiemu hodowcy koni jej
jedynego, bardzo cennego araba, na którego Juan
Carlos ostrzył sobie zęby od jakiegoś czasu.
ymczasem Pierre jest już dogadany
z zagranicznym hodowcą z Pragi
w sprawie sprzedaży swoich stadnin.
Zagraniczny hodowca, ze wsparciem
tajemniczego egzotycznego partnera
biznesowego, potrzebuje nowej stadniny w Rybniku, żeby zwiększyć sprzedaż paszy ze swojego
magazynu w Czechowicach-Dziedzicach, ale
i do tej transakcji postanawia się włączyć
wszechwładny Don Ignacio i wiąże stronom ręce, ponieważ chce, żeby stadniny Pierre’a przejęli jego inni bratankowie. Pierre i hodowca z Pragi nie zamierzają jednak ulegać tak jak Emilienne i po cichu skarżą się Catalinie z Brukseli, której wpływy sięgają jeszcze dalej niż macki Don
Ignacia. Ciąg dalszy nastąpi w odcinku 2017…
Wracając do pozaserialowej rzeczywistości,
po kolei: elektrownia w Połańcu sprzedana Enei
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za ponad miliard złotych. Dobry ruch Engie, które nie będzie musiało „użerać się” z Ministerstwem Energii. Jeszcze lepsza transakcja dla Enei,
która ma teraz zapewniony niezakłócony zbyt węgla z Bogdanki, a może i nawet szansę na inwestycje w kopalni, dla której obecny poziom wydobycia jest niezadowalający i która od lat planuje rozwój zakładu i zwiększenie produkcji. Niestety, pomimo już podjętych działań w zakresie powiększania składu osobowego działu handlowego
w Enei Trading (zarząd w Kozienicach nie był
zbyt wylewny w temacie swoich planów zajęcia
miejsca EDF Paliwa – o czym pisaliśmy w Punkcie Widzenia z 22 października – jednak wiemy,
że stosowna rozbudowa miała miejsce), poznańska spółka nie położy swoich rąk na węglu z Katowickiego Holdingu Węglowego.
inisterstwo miało inne plany co
do losów KHW, a łączenie tematu restrukturyzacji Holdingu
z notyfikacją przez Komisję Europejską planu ratunkowego dla
Polskiej Grupy Górniczej było podnoszone
w kuluarach i nie tylko już od jesieni (resort
chce odwlec wydanie decyzji przez KE, bo chyba brakuje mu argumentów na „klepnięcie tematu”, a art. 107 TFUE jest w tym zakresie bezlitosny). Teraz wniesienie kopalń KHW
(wszystkich) do struktur PGG staje się faktem,
ustalono nawet termin – do 1 kwietnia br.
Dopiero po tym mariażu do powiększonej
PGG wpłyną pieniądze od Enei, Węglokoksu
i TF Silesia. Brzmi znośnie, zwłaszcza PR-owo,
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kiedy pomyśli się o tym, że moglibyśmy bardzo
szumnie nazywać firmę z raptem dwoma kopalniami Polskim Holdingiem Węglowym. Gorzej,
kiedy weźmiemy do ręki kalkulator: zastanawiać
może, czy jednak nie byłoby lepiej przekazać
środków trzech wspomnianych wyżej „inwestorów” wprost do Polskiego/Katowickiego Holdingu celem naprawy dwóch najlepszych kopalń
tej spółki, zamiast dosypywać gotówkę
do wspólnego worka PGG+KHW, gdzie łatwo
i szybko mogą się rozpłynąć…
o i na koniec zostaje jeszcze EDF
i EPH. W Rybniku podobno
w końcówce roku miały miejsce
dantejskie sceny w związku z urządzonym przez resort polowaniem
na czarownice. Jak donoszą jaskółki, na elektrownię nałożono m.in. karę za brak dostatecznych zapasów surowca. Pytanie, jak długo jeszcze będzie trwała przepychanka pomiędzy ministerstwem a francuskim właścicielem, który
chyba zapomniał, że nie jest w swojej ojczyźnie
i nie może tu liczyć na parasol ochronny ze strony rządu w Paryżu. Póki co jest na słabszej pozycji. Gorzej dla polskich władz, jeśli w sprawę
włączy się jednak w końcu KE i kiedy np. zwolnienie EDF-u z blokady sprzedaży Rybnika
do EPH stanie się nieoficjalną kartą przetargową
dla notyfikacji planu dla PGG, bo i o takim scenariuszu szepcze się od niedawna.
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