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BRM.0012.9.7.2014.KJ  

 

 

Protokół Nr 7/14 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 28.07.2014 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 11:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 11:40 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych (na 6 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Tomasz GODZIEK 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Pani Barbara LAMPART 

2. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

4. Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

5. Główny Specjalista Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska Kopalń KHW S.A. Urszula 

MIESZCZAK 

 

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Przyjęcie protokołu Komisji z poprzedniego posiedzenia. 
 

3. Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony 

środowiska przez kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 
 

4. Korespondencja – w tym opiniowanie projektów uchwał.  
 

4.1. Pismo dotyczące dodatku do części szczegółowej planu ruchu KHW S.A. KWK "Murcki - 

Staszic" Ruch "Boże Dary".  
 

5. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 
 

6. Zamknięcie posiedzenia.  

 

___________________________________________________________________________  
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  

 

Komisja przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu Komisji z poprzedniego posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA poinformował zebranych, że protokół 

Nr 6/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Górniczej oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska 

w dniu 16.06.2014 r. został zamieszczony na portalu dla radnych w zakładce „Materiały dla 

Radnych”. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 6/14 ze wspólnego posiedzenia Komisji Górniczej oraz Komisji Infrastruktury 

i Środowiska w dniu 16.06.2014 r. został przyjęty jednogłośnie – 4 głosy „za”. 

 

Ad. 3. Sprawozdania dotyczące informacji o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony 

środowiska przez kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji o działaniach prowadzonych na rzecz ochrony środowiska przez kopalnie Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A.  

 

Główny Specjalista Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska Kopalń KHW S.A. Urszula 

MIESZCZAK na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej szczegółowo omówiła 

działania prowadzone na rzecz ochrony środowiska w kopalniach Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. Pani Inżynier zwróciła uwagę na fakt, że prowadzona w kopalniach KHW S.A. 

działalność górnicza uwzględnia zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Holding 

posiada opracowaną „Strategię ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko 

oraz pełnego dostosowania do wymogów Unii Europejskiej”, obejmującej lata 2010-2020, której 

celem jest ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania kopalń na środowisko. Ponadto 

zadania zawarte w „Strategii ograniczania...” są również ujęte w Programie Zarządzania 

Środowiskowego dla KHW S.A. Pani Inżynier podkreśliła, że firma w ramach przyjętej strategii 

uwzględnia ryzyko ekologiczne, dlatego w przyjętej Polityce KHW S.A. zawarte są deklaracje, 

dotyczące minimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko, doskonalenia życia 

mieszkańców okręgu katowickiego poprzez efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych, 

dążenie do współpracy z firmami o najwyższych standardach zarządzania oraz ciągłą edukację 

i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz najwyższego kierownictwa. Celem ograniczenia 

względnie eliminacji uciążliwości, nieodłącznie związanych z działalnością przemysłową zakładów 

górniczych, prowadzona jest w kopalniach KHW S.A. szeroka działalność inwestycyjna. 

Działalność ta prowadzona jest między innymi w zakresie ochrony wód powierzchniowych, 

gospodarki odpadami górniczymi, ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, ochrony przed 

uciążliwościami hałasu oraz w zakresie rekultywacji terenów przekształconych działalnością 

górniczą. Pani Inżynier dodała, że KHW S.A. jest aktywnym inicjatorem przedsięwzięć w zakresie 

czystszych technologii użytkowania węgla. Dotychczas, z dużym wyprzedzeniem, udawało się 
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firmie podejmować decyzje dostosowujące, jakość produktów do zaostrzających się norm emisji 

z procesów spalania paliw kopalnych. Następnie Pani Inżynier szczegółowo omówiła projekty 

ekologiczne, w których uczestniczy Holding podkreślając, że działania KHW S.A. w zakresie 

ochrony środowiska zostały wielokrotnie na przestrzeni lat wyróżnione nagrodami. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że z przedłożonych informacji 

wynika, iż w zakresie działań proekologicznych KHW. S.A. wykonał ogrom prac. Zdaniem Pana 

Przewodniczącego ta szczegółowa informacja powinna zostać przekazana również wszystkim 

mieszkańcom Katowic np. poprzez lokalną prasę lub gazetę miejską „Nasze Katowice”. Te 

informacje, które Pani Inżynier przedstawiła są publikowane w specjalistycznych periodykach. 

Tymczasem chodzi o to by pokazać mieszkańcom, że aktywność kopalń KWH S.A. to nie tylko 

negatywny wpływ na środowisko, ale również intensywne działania proekologiczne by zniwelować 

powstałe w trakcie eksploatacji szkody. Zdaniem Pana Przewodniczącego mieszkańcy powinni  

o tych działaniach wiedzieć.  

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że faktyczne działania KHW S.A. w zakresie poprawy 

jakości życia mieszkańców są już odczuwalne. Wyciszone zostały wentylatory, zaprzestano 

nocnych przejazdów samochodów ciężarowych i pociągów, wyciszony został przejazd przez tory 

kolejowe. Wobec powyższego na ręce dyrekcji KHW S.A. Pan randy złożył podziękowania za 

prowadzone działania.  

 

Radny Wiesław MROWIEC poprosił o ustosunkowanie się przedstawicieli Urzędu Miasta do 

przedstawionego przez Panią Inżynier sprawozdania.  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK stwierdziła, że zakres działań 

KHW S.A. jest bardzo szeroki. Jeśli chodzi o działania rekultywacyjne to KHW S.A. bardzo dużo 

robi w tym względzie. Powstają wprawdzie ciągle nowe zalewiska, ale są one na bieżąco usuwane. 

Nie ma w tej chwili skarg mieszkańców jeśli chodzi o szkody górnicze. Jedyne uwagi, które się 

pojawiają są związane z wstrząsami górniczymi.       

 

Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
odnosząc się do kwestii wstrząsów górniczych wyjaśnił, że obserwujemy znaczący spadek 

wstrząsów w dzielnicy Panewniki. Wiąże się to z zakończeniem eksploatacji ściany w Rudzie 

Śląskiej. Ściana jest w fazie przygotowania do likwidacji. W związku z tym w Panewnikach nie 

będą występowały już uciążliwości związane ze wstrząsami górniczymi. Po wstrząsach, do jakich 

doszło 26 maja na ścianie 7 w KWK „Wujek”, Ruch „Śląsk” dyrektor Okręgowego Urzędu 

Górniczego w Katowicach wystosował wniosek o opinię ekspertów. O warunkach dalszej 

eksploatacji tej ściany wypowiedzieli się specjaliści z dwóch komisji doradczych prezesa WUG. W 

uzasadnieniu wniosku zawarto pytanie o określenie możliwości i warunków dalszej eksploatacji 

pokładu 409 ścianą 7 w Ruchu „Śląsk” w kontekście: zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

załogi oraz ruchu zakładu górniczego, a także ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi i 

zapobiegania ewentualnym szkodom. W wyniku prac komisji ściana 7, ma pewne ograniczenia, 

wzmożona została tam również profilaktyka. Pan Dyrektor dodał, że problemem, który może się 

pojawić na Giszowcu jest ściana na KWK „Wieczorek”, która wkracza w ostatni cykl swojej 

eksploatacji. Niestety przechodzi przez pewną zaszłość eksploatacyjną i tutaj mogą generować się 

wstrząsy na poziomie 5. Kopalnia dokłada jednak wszelkich starań by tą eksploatację zakończyć jak 

najszybciej, pomimo dużych problemów w branży węglowej.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że wstrząsy związane są 
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z technologią wybierania węgla, z właściwością górotworu i budową ziemi. Eksploatacja może 

zatem być prowadzona w taki sposób, że w czasie jej trwania występuje wiele małych wstrząsów, 

albo tylko jeden raz na jakiś czas, ale o znacznej sile. Zatem w obydwu przypadkach ta sama 

energia musi się wyzwolić by pokryć pustkę poeksploatacyjną. Gdyby eksploatacja pod 

Katowicami została całkowicie zakończona to i tak powstałe pustki eksploatacyjne będą 

generowały wstrząsy.           

 

Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

stwierdził, że eksploatacja jest prowadzona od setek lat, zatem pewne zaszłości są w górotworach.   

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA stwierdził, że bardzo pozytywnie ocenia 

działalność KHW S.A. w zakresie podejmowanych działań proekologicznych. Jednak tak jak już 

wcześniej Pan Przewodniczący wspomniał informacja w powyższym zakresie powinna trafić do 

wszystkich mieszkańców miasta Katowice. Następnie Pan Przewodniczący poprosił o przybliżenie 

kwestii planów dotyczących „Górniczej kalwarii”, czyli miejsca pamięci ofiar pracy w górnictwie, 

która ma powstać na hałdzie w katowickich Murckach. 

 

Dyrektor Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że „górnicza kalwaria” to jedna z roboczych nazw projektu, bardziej skłaniamy się 

obecnie by nazywać ją „trasa pamięci’. Pomysł wiąże się z zagospodarowaniem zajmującej 

ok. 16 ha hałdy przy dawnej, zlikwidowanej już kopalni „Murcki” w katowickiej dzielnicy o tej 

nazwie. Zgodnie z obecną, wstępną koncepcją, od parkingów u podstawy hałdy na jej szczyt ma 

prowadzić licząca ok. 1,2 km trasa. Co kilkadziesiąt metrów miałyby stanąć tablice/pomniki 

upamiętniające któryś z elementów śląskiej górniczej martyrologii. Na szczycie miałby znaleźć się 

taras widokowy. Pan Dyrektor podkreślił, że obecnie jesteśmy już po wyborze koncepcji. 

W najbliższym czasie przedłożone zostaną projekty do uzgodnień. Pan Dyrektor dodał, że 

właścicielem terenu jest Skarb Państwa, ale jest on w użytkowaniu wieczystym KHW S.A.  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 

Stefan GIERLOTKA zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 

przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 

 

Ad. 4. Korespondencja -  w tym opiniowanie projektów uchwał.  

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA poinformował, że w dniu 01.07.2014 r. do 

Komisji wpłynęło pismo dotyczące dodatku do części szczegółowej planu ruchu KHW S.A. KWK 

„Murcki - Staszic” Ruch „Boże Dary” z prośbą o zaopiniowanie niniejszego dodatku. W imieniu 

Komisji Górniczej opinię w powyższym zakresie wydał Pan radny Marek CHMIELIŃSKI.  

 

Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK wyjaśniła, że opinia w powyższym 

zakresie była pozytywna. 

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski i sprawy wniesione. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 
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porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan GIERLOTKA podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji  

 

Stefan GIERLOTKA 

 


