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blokowania Bogdanki?
Co ma koncesje rozpoznawcze, tj. K-4‒5, K-8
i K-9, i nie widzimy najmniejszych przeszkód,
aby tam spółka ta zlokalizowała swoje przyszłe
inwestycje.
XXPrzedstawiciele PD Co mówili w 2013
roku, że chcą zbudować kopalnię i mogą
to zrobić za jakieś 2 mld złotych. Lubelskie
Zagłębie Węglowe może być alternatywą
dla coraz trudniejszego Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego?
– Zapewniam, że w tym regionie nie
da się zbudować kopalni za tak niewielkie
pieniądze. Obawiam się, że sukces Bogdanki przesłonił trudności, z jakimi trzeba się
liczyć i jakie my też musieliśmy pokonać.
Owszem, zagrożenie metanowe jest symboliczne. Jednak mamy zagrożenie wodne. Mamy
kłopoty z utrzymaniem chodników, ponieważ
ciśnienie górotworu jest bardzo duże, a skały
są słabe. Dlatego musimy stosować specjalnie
wzmocnione obudowy. Faktem jest, że nie
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potrzebne do eksploatacji nowych złóż
to my wyznaczamy standardy, a w Lubelskim
Zagłębiu Węglowym jesteśmy jedyni.
Budowa kopalni w naszym regionie
o zdolności wydobywczej ok. 5 mln ton
to koszt około 5–10 mld złotych. Oprócz
infrastruktury górniczej – powierzchniowej
i dołowej – trzeba wybudować połączenia
kolejowe i drogowe. Problemem jest zasilanie
w energię elektryczną. Wspomnę, że Bogdanka we własnym zakresie uruchomiła wydobycie z pola Stefanów, gdzie przejęła gotowe
szyby, a poniesione nakłady znacznie przekroczyły 2 mld złotych.

Dzięki temu możemy dalej przebijać się
w kierunku złóż w obszarze K-6‒7. W przyszłości trzeba jednak zbudować szyby – wentylacyjny i materiałowo-zjazdowy.
Właśnie poznał pan najważniejsze założenia ewentualnej inwestycji. Za to mamy
zapłacić miliony złotych?
Jesteśmy zainteresowani także rozwojem bazy zasobowej opartym na obszarach
Ostrów i Orzechów, zlokalizowanych na północ od naszego obszaru Puchaczów V.
Zaznaczam, że nie interesują nas poza
K-6‒7 pozostałe obszary, na które PD

ma uskoków i zaburzeń przerywających strukturę pokładu. To pozwala projektować ściany
o długim wybiegu. Jednak pokłady są stosunkowo cienkie. Wybieranie takich pokładów
jest trudniejsze. Koszty udostępnienia złoża
są duże, ponieważ trzeba przebić się przez
warstwy wodonośne. W przypadku budowy
kopalni to wielkie wyzwanie dla budowniczych szybów. Bogdanka borykała się z tym
problemem przez długie lata. Proszę pamiętać,
że pracę przy jej budowie zaczęliśmy w 1976
roku, a pierwsza eksploatacja ruszyła w 1982
roku. Jeżeli komuś wydaje się, że na Lubelszczyźnie można łatwo wybudować kopalnię,
to się myli. Bogdanka od strony Stefanowa,
gdzie eksploatuje węgiel, może uruchomić
kilka ścian w kierunku wschodnim i wybierać
węgiel z obszaru K-6‒7. To najtańszy i najsensowniejszy sposób zagospodarowania tych
złóż. Przygotowujemy się do tego od 2010
roku.
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