
kwiecień 2018 nr 1 (1)

Czy wobec wiel-
kiego Goliata 
chcącego roz-

kopać gospodarstwa 
i  pola uprawne lo-
kalny Dawid ma ja-
kiekolwiek szanse?  
A może w tej potycz-
ce znów jednak zwy-
cięży słabszy?

Wydobycie węgla 
brunatnego ze zło-
ża Złoczew nie jest 
przesądzone. Spra-
wę komentuje or-
ganizacja Greenpe-
ace (str. 3). Wydanie 
przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony 
Środowiska decy-
zji środowiskowej 

nie oznacza, że ko-
palnia odkrywkowa 
Złoczew powstanie. 
W numerze przed-
stawiamy krok po 
kroku kolejne eta-
py postępowania.  
O  opinię popro-
siliśmy prawnika  
z  Fundacji Frank 
Bold (str. 3).

ODKRYWKA 
ZŁOCZEW, 
WIELKA 
NIEWIADOMA

 s. 7 
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Rozmowa z wójtem  
Sulmierzyc Gabrielem  
Orzeszkiem  
s.4

Czy kopalnia  
zabierze nam  
wodę?!
s.7

Krzyżówka  
z nagrodami s.8 

Co o skutkach 
działaności kopalni 
sądzą mieszkańcy 
Sulmierzyc?  
Krótka sonda s.6

Na zamieszczonych 
wewnątrz numeru 
mapach planowanej 
odkrywki pokazujemy 
skalę leja depresji.

Zapraszamy  
na Piknik  
Nasz dom –  
Nasza Ziemia  
15 kwietnia
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DŁUGA DROGA  
DO WIELKIEJ DZIURY
Czy sprawa powstania Odkryw- 
ki Złoczew jest już przesądzona? 
A może to nie jest takie oczywi-
ste? Jedno na razie wiemy –  
czeka nas bardzo długie po-
stępowanie administracyjne. 
O najważniejszych etapach  
tego postępowania pisze eks-
pert Miłosz Jakubowski, praw-
nik z fundacji Frank Bold.
Decyzja o  środowiskowych 
uwarunkowaniach to dopie-
ro pierwszy etap procesu in-
westycyjnego. W żadnym wy-
padku nie przesądza ona o bu-
dowie odkrywki. Po pierwsze 
– stronom postępowania oraz 
organizacjom uczestniczącym 
w tym postępowaniu na pra-
wach strony przysługiwać bę-
dzie prawo do złożenia odwo-
łania od decyzji Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 

(RDOŚ) do organu drugiej in-
stancji – Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska (GDOŚ). 
Dopiero decyzja GDOŚ będzie 
ostateczna, co oznacza, że na 
jej podstawie inwestor będzie 
mógł starać się o kolejne po-
zwolenia, w tym o koncesję na 
wydobywanie węgla. Decyzja 
ostateczna nie będzie jed-
nak prawomocna, ponieważ 
każdej ze stron i uczestników 
postępowania przysługuje 

prawo zaskarżenia jej do Wo-
jewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego (WSA) w Łodzi, 
który może ją uchylić. Co wię- 
cej, od niekorzystnego wyro-
ku WSA przysługuje skarga 
kasacyjna do Naczelnego Są-
du Administracyjnego (NSA). 
Etap sądowy postępowania 
może trwać jeszcze wiele lat 
po wydaniu pierwszej decyzji 
przez RDOŚ.
 Przed rozpoczęciem eks-
ploatacji złoża inwestor bę-
dzie musiał uzyskać szereg 
decyzji i  pozwoleń, o  któ-
re może wystąpić dopiero po 
uzyskaniu ostatecznej (czyli 
takiej, od której nie przysłu-
guje już odwołanie) decyzji 
o  środowiskowych uwarun-
kowaniach, w tym pozwole-
nie wodnoprawne oraz konce-
sję na wydobywanie kopalin.
 Koncesję na wydobywanie 
węgla brunatnego wydaje Mi-
nister Środowiska. Jej udzie-
lenie wymaga uzgodnienia 

z  wójtem (burmistrzem), 
który nie ma jednak swobo-
dy przy podejmowaniu de-
cyzji w tym zakresie – musi 
kierować się miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego lub, w razie jego 
braku, studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy. 
Niezależnie od uzgodnienia 
wójta, niezgodność plano-
wanej działalności z planem 
miejscowym, a w przypadku 
jego braku ze studium, sta-
nowi podstawę do odmowy 
udzielenia koncesji. W związ-
ku z tym brak zapisów pozwa-
lających na budowę kopalni 
w planie miejscowym lub stu-
dium przekreśla możliwość 
wydania koncesji.
 W  tym kontekście warto 
podkreślić, że studium gmi-
ny Ostrówek, które przewi-
dywało budowę kopalni, zo-
stało unieważnione wyro-
kiem Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w  Łodzi 
z  dnia 30 listopada 2017 r. 
Wyrok ten nie został przez 
gminę zaskarżony do NSA 
i  stał się prawomocny, dla-
tego aby umożliwić budowę 
odkrywki gmina musi opraco-
wać nowe studium. W najbliż-
szych dniach grupa właścicie-
li nieruchomości położonych 
w gminie Złoczew zamierza 
zaskarżyć studium przyjęte 
przez tamtejszą radę gminy 
w grudniu 2017 roku. Co waż-
ne – studium to zawiera bar-
dzo podobne uchybienia jak 
unieważnione przez sąd stu-
dium Ostrówka.
 Decyzję udzielającą kon-
cesji strony postępowania  
(m. in. właściciele nierucho-
mości położonych na tzw. ob-
szarze górniczym, który mniej 
więcej pokrywa się z granica-
mi planowanej odkrywki) bę-
dą mogły zaskarżyć do WSA 
(a następnie, jeżeli będzie to 
konieczne – do NSA).

ODKRYWKA 
KRADNIE NAM WODĘ
W  sobotę 25 marca 2017 
mieszkańcy 4 województw 
dotkniętych lub zagro-
żonych działalnością od-
krywek (wielkopolskiego, 
kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego i dolnośląskie-
go), wspierani przez eks-
pertów i organizacje poza-
rządowe, zgromadzili się  
w  miejscowości Nykiel 
niedaleko Konina i wspól-
nie protestowali przeciw-
ko budowie planowanej 
odkrywki Ościsłowo. Po-
nad 250 osób utworzyło 
łańcuch ludzi ciągnący się 
od wyschniętego na skutek 

działania odkrywek koryta 
Noteci do leżącego w pobli-
żu zbiornika pokopalnia-
nego w wyrobisku dawnej 
odkrywki Lubstów. Obok 
uczestnicy protestu roz-
łożyli ogromny, widoczny  
z lotu ptaka napis „Odkryw-
ka kradnie nam wodę!”.
 Protest mieszkańców 
wsparli przedstawiciele  
Stowarzyszenia „Eko-Przy-
jezierze”, Stowarzysze-
nia „Nasz Dom”, Fundacji 
„Rozwój tak – odkrywki 
nie”, Stowarzyszenia „Nie 
kopalni odkrywkowej” oraz 
Greenpeace Polska.

 Protest zo-
stał dostrze- 
żony przez 
media lokalne 
i  ogólnopol-
skie.
 Temat odbił 
się szerokim 
echem i  wzbudził wie-
le emocji. Najważniejszym 
jednak efektem było do-
strzeżenie niezadowolenia 
społeczności lokalnej przez 
organy zajmujące się spra-
wą decyzji środowiskowej, 
dzięki czemu dotychczaso-
we decyzje są pomyślne dla 
mieszkańców.

 Jak protestowali mieszkańcy Wielkopolski w 2017 roku? 

To symboliczne 
miejsce, bo wy-
schnięta rzeka 
pokazuje prob-
lem, z którym od 
lat się zmagamy. 
Rolnikom na Ku-
jawach i w Wiel-
kopolsce już te-
raz zaczyna bra-
kować wody do 
nawadniania

pól, niemożliwa 
staje się uprawa 
wielu roślin. Wy-
sychają ważne 
turystycznie je-
ziora Pojezierza 
Gnieźnieńskie-
go. Uruchomie-
nie nowej od-
krywki w  Ości-
słowie pogłębi 
d ramatyczny 

problem z wodą 
w naszym pięk-
nym regionie 
i zrujnuje życie 
wielu mieszkań- 
ców – powiedział 
Józef Drzazgowski,  
prezes Stowarzy-
szenia Ekologicz-
nego Eko-Przyje-
zierze
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Czy odebranie 
ziemi i domów 
jest nieuniknione?
Komentarz redakcji „Wspólnym Głosem”.

Na każdym z etapów postępowania 
o wydanie decyzji środowiskowej ca-
łość zagadnień związanych z plano-
waną odkrywką Złoczew będzie pod-
dawana dogłębnej weryfikacji przez 
kolejne organy. Postępowanie o wy-
danie decyzji może potrwać jeszcze 
długie lata, gdyż na każdym z eta-
pów stronom biorącym udział w po-
stępowaniu przysługuje odwołanie. 
Mieszkańcy, których nieruchomości 
znajdują się na terenie planowanej 
odkrywki również mogą przystąpić 
do postępowania na prawach stro-
ny, co daje im możliwość wyrażenia 
swoich obaw oraz wywarcia realne- 
go wpływu na decyzję organów pań- 

stwa oraz sądów. O tym, że budowę 
kopalni odkrywkowej mogą zablo-
kować także mieszkańcy przekonali 
się rolnicy z gm. Ostrówek. W listo-
padzie 2017 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Łodzi przychylił 
się do skargi mieszkańców, dotyczą-
cej uchybień w przyjętym przez gmi-
nę studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy. Bez tego dokumentu 
wydanie koncesji na budowę kopal-
ni jest niemożliwe, zatem prace nad 
uchwaleniem nowego studium mu-
szą rozpocząć się na nowo. Jak wi-
dać czeka nas jeszcze wiele procedur 
na różnych etapach postępowania.

Czy 
odkrywka 
Złoczew 
powstanie?
Komentarz Anny Meres,  
koordynatorki kampanii 
Greenpeace na rzecz trans-
formacji energetycznej

Uzyskanie przez PGE koncesji 
na wydobycie węgla brunat-
nego ze złoża Złoczew ozna-
czać będzie, że inwestor po-
siada już wszelkie decyzje 
i  pozwolenia niezbędne do 

rozpoczęcia wydobycia wę-
gla. Uzyskanie koncesji było 
poprzedzone wydaniem de-
cyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach oraz pozwole-
nia wodno-prawnego. Uzy-
skanie koncesji nie oznacza 
jednak, że PGE zdecyduje się 
na uruchomienie wydoby-
cia ze złoża Złoczew. Z uwa-
gi na dużą skalę rozważanego 

przedsięwzięcia, 
olbrzymie nakła-
dy inwestycyjne, 
przed podjęciem 
decyzji o wydo-
byciu inwestor 
będzie musiał 
uwzględnić ak-
tualne progno-
zy ekonomiczne, 
w tym dotyczące 
ceny uprawnień 
do emisji CO2, 
która jest jed-
nym z  kluczo-
wych czynników 

decydujących o  opłacalno-
ści tej inwestycji. Nie moż-
na też zapomnieć o tym, że 
Elektrownia Bełchatów, która 
miałaby być zasilana węglem 
brunatnym pochodzącym 
z odkrywki Złoczew, w ciągu 
najbliższych 4 lat wymagać 
będzie kosztownej moderni-
zacji aby spełnić zaostrzone 
niedawno unijne normy za-
nieczyszczenia powietrza dla 
zakładów energetycznych. 
Jednocześnie PGE ma ogrom-
ne zobowiązania finanso-
we wynikające z konieczno-
ści modernizacji większości 
źródeł wytwórczych grupy. 
W kontekście coraz bardziej 
ambitnych celów polityki kli-
matycznej Unii Europejskiej, 

zmierzającej w stronę stop-
niowego odchodzenia od 
spalania paliw kopalnych na 
rzecz poprawy efektywno-
ści energetycznej i  rozwoju 
odnawialnych źródeł ener-
gii, nie ma ekonomicznego 
uzasadnienia dla inwestycji 
w kapitałochłonną, emisyjną 
technologię produkcji ener-
gii i co za tym idzie inwesty-
cji w nowe złoża. PGE dążąc 
do uzyskania koncesji na wy-
dobycie chce zostawić sobie 
otwarte drzwi na wypadek, 
gdyby polityka klimatyczna 
uległa złagodzeniu. Tak jed-
nak się nie stanie, czego do-
bitnym przykładem jest Poro-
zumienie Paryskie, globalna 
umowa obowiązująca zarów-
no Unię Europejską jak Polskę 
do zmniejszania emisji ga-
zów cieplarnianych celu za-
pobiegnięcia najbardziej ka-
tastrofalnym skutkom zmian 
klimatu. 
 Wydanie koncesji na wydo-
bycie węgla nie oznacza roz-
poczęcia wydobycia ze złoża 
Złoczew ale na pewno ozna-
cza stagnację dla całego re-
gionu. Mieszkańcy obszaru na 
którym planowane jest wydo-
bycie znajdą się w stanie za-
wieszenia, z zablokowanymi 
możliwościami rozwoju. Na 

terenie całej planowanej od-
krywki praktycznie wstrzy-
mana zostanie wszelka dzia-
łalność budowlana i  inwe-
stycyjna. Nie będą wydawane 
nowe pozwolenia na budowę, 
banki nie będą udzielać kre-
dytów itp., gdyż wprowadzo-
ne zostanie tzw. zabezpie-
czenie złoża, mające na celu 
ochronę inwestora przed ko-
niecznością wypłaty odszko-
dowań za ewentualnie wybu-
dowane w tym czasie domy 
i inne obiekty.
 Fundacja Greenpeace Pol-
ska jest stroną w postępowa-
niu o wydanie decyzji środo-
wiskowej przez Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska 
w  Łodzi. Złożyliśmy szereg 
analiz przygotowanych przez 
niezależnych ekspertów, któ-
re pokazują, że planowana 
kopalnia odkrywkowa Zło-
czew będzie mieć negatywny 
wpływ na rolnictwo, społecz-
ności lokalne i  środowisko. 
Również na prawach strony 
weźmiemy udział w postępo-
waniu odwoławczym, w któ-
rym bacznie będziemy przy-
glądać się dalszej procedurze 
i wnikliwie analizować każ-
dy dokument przedstawiony 
przez kopalnię. 
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Czy kopalnia 
odkrywkowa  
to dobry sąsiad?
 Z wójtem gminy Sul-
mierzyce Gabrielem 
Orzeszkiem o  kło-
potach mieszkańców 
gminy z niedobora-
mi wody rozmawia 
Grzegorz Broniatow-
ski.

Kiedy zaczęły się prob-
lemy z wodą mieszkańców 
gminy Sulmierzyce?
Na początku działalności 
Kopalni Węgla Brunat-
nego Bełchatów, na prze-
łomie lat 70’–80’ zosta-
ły wybudowane przez in-
westora dwa ujęcia wody 
na potrzeby naszej gminy, 
ponieważ było wiadomo, 
że przez działalność ko-
palni odkrywkowej w są-
siedztwie przydomowe 
studnie wyschną. Wtedy 
jeszcze wydobycie odby-
wało się na terenie gmi-
ny Kleszczów, kilkanaście 
kilometrów stąd. Skutki 
już wtedy były odczuwal-
ne u nas. W protokołach 
posiedzeń Rady Gminy 
z początków lat 90. moż-
na odnaleźć, że już wtedy 
zaczynało wody brakować. 
Dziś odkrywka Szczerców 

jest już na naszym tere-
nie i problem się nasila. 
Potrzebujemy 1400–1500 
m3 wody na dobę. Na na-
szym ujęciu jest 450–500 
m3, więc musimy kupo-
wać ją od trzech sąsied-
nich gmin. Spodziewamy 
się, że za chwilę może być 
jeszcze gorzej.
 Nie możemy dojść do 
porozumienia z kopalnią, 
aby naprawiła szkody gór-
nicze zgodnie z obowiąz-
kiem, jaki nakłada na nią 
ustawa o  Prawie geolo-
gicznym i górniczym, czy-
li żeby tę wodę nam dopro-
wadziła. Podjąłem próbę, 
by pozyskać wodę we włas-
nym zakresie. Odwiercili-
śmy studnię na głębokość 
165 metrów. Geolog oraz 
firma, która wykonywała 
odwiert uznali, że nie ma 
sensu wiercić głębiej. We-
dle dokumentacji woda 
na tej głębokości powin-
na być, a jej nie ma.
 Myślę, że władze kopal-
ni nie chcą uznać naszego 
roszczenia i wziąć na sie-
bie kwestię zapewnienia 
wody, ponieważ w  przy-
szłości musieliby tak samo 
postąpić w  przypadkach 
innych gmin, gdzie 

prawdopodobnie sytua-
cja będzie taka sama jak 
dziś u nas.

Jest inny sposób, żeby 
wywalczyć dostęp do wo-
dy dla mieszkańców gmi-
ny?
Musiałem szukać hydroge-
ologa, który zrobił analizę 
wód podziemnych i zamie-
rzam skierować sprawę do 
sądu, żeby wyegzekwować 
dostęp do wody dla na-
szych mieszkańców.
 

Już wiosna, za kilka 
miesięcy lato. Czy spo-
dziewa się Pan, że prob-
lem będzie większy niż 
w poprzednich latach?
Problem narasta z roku na 
rok, kopalnia cały czas się 
powiększa i przesuwa się 
w stronę drugiego nasze-
go ujęcia, które do tej po-
ry pracuje normalnie. Nie 
znamy dokładnego układu 
warstw podziemnych, ale 
obawiamy się, że niedłu-
go wejdą tam skąd czer-
piemy wodę i ją wypom-
pują. Wtedy problem bę-
dzie w całej gminie.
 

Czy koszt zakupu wo-
dy od sąsiednich gmin jest 

znaczny dla budżetu gmi-
ny Sulmierzyce?
Na szczęście nasi sąsie-
dzi na nas nie zarabiają 
i sprzedają nam wodę po 
normalnych cenach, trak-
tują nas po ludzku. Mu-
sieliśmy natomiast zain-
westować w  stacje pod-
noszenie ciśnienia, aby 
doprowadzić wodę do 
każdego mieszkańca. Za-
danie to kosztowało oko-
ło 300 tysięcy złotych. Do 
tego należy dodać wydat-
ki poniesione na odwierty, 
które wykonaliśmy szuka-
jąc własnego ujęcia. Pie-
niądze są ważne, ale spra-
wą priorytetową jest mieć 
pewność, że ta wodą bę-
dzie. Kopalnia będzie 
działać jeszcze przez wie-
le lat. Co będzie, jeśli u na-
szych sąsiadów także za-
cznie brakować wody? Być 
może nie będą mieli moż-
liwości sprzedawania nam, 
ponieważ w pierwszej ko-
lejności będą musieli za-
spokoić swoje potrzeby. 
Możemy znaleźć się w bar-
dzo trudnej sytuacji.
 

Jak odnoszą się do 
problemu władze kopal-
ni?
Kopalnia twierdzi, że wody 
brakuje przez złe użytko-
wanie studni. Mamy dwa 
ujęcia. Na jednym nie ma 
najmniejszego problemu, 
na drugim nie ma czego 
pompować, a sposób ob-
sługi i  użytkowania jest 
taki sam. Żeby pompować 
wodę, ta woda musi być.
 

Czy profity z  działal-
ności kopalni na terenie 

gminy pokrywają pono-
szone koszty?
Kopalnia oprócz podatków 
od nieruchomości wypła-
ca opłatę eksploatacyjną, 
90 groszy od każdej wydo-
bytej tony z terenu gminy 
Sulmierzyce. Środki te po-
zwalają między innymi na 
zakup wody od sąsiadów. 
Za chwilę już nie będzie 
takich możliwości, po-
nieważ ustawa o Polskiej 
Agencji Geologicznej wej-
dzie w życie i nam te pie-
niądze zabierze. W czasie 
kiedy gmina decydowała 
o swoim losie uchwalając 
Miejscowy Plan Zagospo-
darowania Przestrzenne-
go, mając na uwadze wpły-
wy do budżetu, wyraziła 
zgodę na działalność ko-
palni. Teraz okazało się, że 
strzeliliśmy sobie w kola-
no. Traktowaliśmy kopal-
nię jako partnera, nieste-
ty jednostronnie. Musimy 
ponosić koszty zakupu 
wody, budowania infra-
struktury doprowadzania 
jej do naszych mieszkań-
ców oraz spraw sądowych, 
aby wyegzekwować to, co 
kopalnia ma obowiązek 
nam zapewnić. Zamiast 
opłaty eksploatacyjnej ma 
być 500 złotych na miesz-
kańca. Nawet dziecko wie, 
że jak gdzieś jest kopal-
nia, to trzeba wysiedlać, 

Wywiad
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warunki życia są mniej ko-
rzystne, więc ludzie osied-
lają się gdzie indziej, ilość 
mieszkańców spada. Wpły-
wów z działalności kopalni 
będzie coraz mniej.
 

Czy można mówić o sta-
bilności, jeśli chodzi o de-
cydowanie o sobie w związ-
ku z działalnością kopalni 
na terenie gminy?
Uważam, że nie. Można 
wpuścić do siebie kopalnię 
mając na uwadze wszyst-
kie czynniki za i przeciw, 
które później zostaną od-
górnie zmienione i znaleźć 
się w bardzo trudnej sytua-
cji, tak jak my. Bez pienię-
dzy z opłaty eksploatacyj-
nej, z  problemami - brak 
pewności co to ilości wody, 
z rozjeżdżonymi drogami 
przez ciężkie pojazdy ob-
sługujące kopalnię i elek-
trownię.
 

Jak sytuacja braku wo-
dy w ziemi wpływa na rol-
ników?
Rolnicy bardzo odczuwają 
te problemy. Poziom wód 
gruntowych jest bardzo 
niski, okoliczne gleby nie 
należą do najlepszych, co 
nie pomaga, nie ma się co 
dziwić, że plony są słab-
sze niż gdzie indziej. Wie-
le łąk wyschło, nikt nie 
będzie w nie inwestował 

i  nawoził, bo i  tak przez 
niedobór wody nie zbierze 
dobrych plonów.
 

W przypadku kłopotów, 
można walczyć z kopalnią?
W sporze z kopalnią wszy-
scy jesteśmy na straconej 
pozycji. Wiele firm współ-
pracuje z PGE. Ja jako wójt 
małej gminy miałem prob-
lem ze znalezieniem chęt-
nego do wykonania anali-
zy hydrologicznej. Docho-
dzą do mnie pogróżki, że 
jeśli pójdę do sądu, to bę-
dę walczył przez wiele lat. 
Kopalnia będzie powoły-
wać kolejnych swoich spe-
cjalistów, aby udowodnić, 
że to oni mają rację.
 

Czy kopalnia to dobry 
sąsiad?
Kopalnia to dobry sąsiad 
tylko wtedy, gdy są z niej 
profity. Dzięki wpływom 
ułatwiamy ludziom życie. 

Pomagamy mieszkańcom 
wymienić piece na bioma-
sę, gaz lub olej opałowy, 
dofinansowaliśmy zakup 
kolektorów słonecznych. 
Staramy się w ten sposób 
wynagrodzić ludziom ne-
gatywne skutki działalno-
ści kopalni. Jednak brak 
wody to coś, czego nie da 
się w  żaden sposób zre-
kompensować.
 

 Czy uważa Pan, że profi-
ty z kopalni, dużego praco-
dawcy przełożą się na re-
gion planowanej inwesty-
cji w okolicy Złoczewa?
Nie wierzę w to, żeby to się 
przełożyło. Tych kilka ty-
sięcy doświadczonych pra-
cowników kopalni, z pew-
nością zostanie przenie-
siona w  miejsce nowej 
inwestycji. Natomiast lu-
dzie z  okolic Złoczewa, 
którzy liczą na dobrą pra-
cę na kopalni, mogą się za-
wieść. Obecnych pracowni-
ków chroni bowiem umo-
wa o pracę, okres ochronny 
przed emeryturą, poza tym 
nie jest to daleko, będą do-
jeżdżać. Nowi pracownicy 
stamtąd będą zatrudniani 
w spółkach-podwykonaw-
cach kopalni, więc będą za-
rabiali mniej. Ich marzenia 
mogą się nie spełnić. 

Tych kilka tysięcy 
doświadczonych 
pracowników ko-
palni, gdy skończą 
kopać tu, to prze-
niosą ich tam.  
Ludzie, którzy  
liczą na dobrą 
pracę na kopalni 
z okolic Złoczewa 
mogą się zawieść. 
Obecnych pracow-
ników chroni umo-
wa o pracę, wiek 
emerytalny, po-
za tym nie jest to 
daleko, będą do-
jeżdżać. Nowi pra-
cownicy stamtąd 
będą zatrudniani 
w spółkach-pod-
wykonawcach  
kopalni, więc będą 
zarabiali mniej. 
Ich marzenia mo-
gą się nie spełnić.

Traktowaliśmy ko-
palnię jako partnera, 
niestety jednostron-
nie. Musimy ponosić 
koszty zakupu wody, 
budowania infra-
struktury doprowa-
dzania jej do na-
szych mieszkańców 
oraz spraw sądo-
wych, aby wyegze-
kwować to, co kopal-
nia ma obowiązek 
nam zapewnić.

Gmina Sulmie-
rzyce na własny 
koszt zaopatru-
je w wodę swo-
ich mieszkań-
ców, kupując ją 
od sąsiednich 
gmin.

Koszty jakie ponosi z tego 
tytułu gmina przewyższa-
ją wpływy jakie otrzymuje 
od kopalni z tytułu opłat. Te 
zresztą niebawem mogą się 
skończyć. W świetle Prawa 
Górniczego sprawą dostar-
czenia wody w tej sytuacji 
powinna się zająć kopal-
nia. Na swój koszt. Ta nie 
chce jednak tworzyć w tej 
kwestii precedensu, któ-
ry mógłby przy okazji ko-
lejnych inwestycji (jak np. 
w wypadku Złoczewa) stać 
się dla kopalnianego bizne-
su znaczącym kosztem. PGE 
nie podnosi problemu gmi-
ny Sulmierzyce w materia-
łach dotyczących plano-
wanej inwestycji na złożu 
Złoczew. Woli jako przykład 
dobrodziejstw płynących 
z  posiadania za sąsiada 
kopalni odkrywkowej po-
kazywać gminę Klesz-
czów, która jest najbogat-
szą gminą w Polsce. Dzie-
je się tak dzięki wpływom 
z podatku od nieruchomo-
ści oraz opłaty eksploata-
cyjnej. Mieszkańcy tere-
nów planowanej odkryw-
ki Złoczew zabierani są na 
wycieczki, podczas których 
pokazuje się wyremonto-
wane drogi, hale sporto-
we czy baseny w Kleszczo-
wie. Niestety, nie pokazuje 
się im osuszonych terenów 
rolniczych i nie zaprasza do 
rolników, którzy przez funk-
cjonowanie odkrywek nie 
mogą uprawiać ziemi. Po-
kazywanie wyłącznie jed-
nej – jaśniejszej strony me-
dalu sprawia, że sporo osób 
z terenów planowanej ko-
palni odkrywkowej Złoczew 
nie wie, że problem leja de-
presji jest poważnym i re-
alnym zagrożeniem.
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Piknik „Nasz Dom – 
Nasza Ziemia”

Greenpeace i Stowarzy-
szenie Nie dla odkrywki 
Złoczew zapraszają na 
spotkanie informacyjne 
połączone z piknikiem 
rodzinnym pod hasłem 
„Nasz Dom – Nasza Zie-
mia”, w niedzielę 15 
kwietnia w Stolcu.

Z myślą o całych rodzinach 
przygotowaliśmy mnóstwo 
atrakcji, które ucieszą małych 

i dużych mieszkańców gmin 
położonych na terenach pla-
nowanej odkrywki Złoczew 
wraz z  okolicami. Począ-
tek spotkania już o godzinie 
13.00 przy głównym skrzyżo-
waniu w  miejscowości Sto-
lec w dużym namiocie na łą-
ce nieopodal rzeki Oleśnicy.
 Podczas wydarzenia bę-
dzie można skorzystać z wy-
jątkowej okazji i dowiedzieć 
się więcej o skutkach budowy 
kopalni odkrywkowych oraz 

energetycznego spalania wę-
gla. Obecni będą eksperci oraz 
mieszkańcy terenów, na któ-
rych znajdują się złoża węgla 
brunatnego, z którymi będzie 
można porozmawiać na temat 
planowanej budowy kopalni 
odkrywkowej. 
 Nie zabraknie także innych 
atrakcji dla całych rodzin!
 Organizatorem Pikniku 
jest Fundacja Greenpeace.

„Nikt nie będzie podlewał,  
jak nie ma w czym się umyć”
Co o skutkach działalności kopalni sądzą mieszkańcy Sulmierzyc.

JADWIGA
Taka instytucja jak okoliczna ko-
palnia odkrywkowa jest dla nas 
mieszkańców uciążliwością ze 
względu na to, że wiadomo, jest 
lej depresyjny, osuszyli nam wody 
gruntowe, cieki wodne, wszystkie 
stawy. W studniach nie ma wody, 
jesteśmy skazani na to, co gmina 
nam dostarczy wodociągiem, ina-
czej nie ma szans. Pewien czas te-
mu okazało się, że jest także prob-
lem jeśli chodzi o gminne ujęcia 
wody. Odkrywka z dwóch stron do-
chodzi na wysokość naszej gminy, 
nie czarujmy się, odpompowywu-
ją tyle ile się da, aby złoża z które-
go chcą korzystać osuszyć i kopać 
węgiel. Zostaliśmy potraktowa-
ni po macoszemu, jeszcze trochę 
i w sezonie będziemy wodę regla-
mentować. Rolnicy narzekają, jak 
w lato chwilę nie pada, to u nas od 
razu widać, jak sucho. Nikt nie bę-
dzie podlewał, jak nie ma w czym 
się umyć. Duże gospodarstwo ryb-
ne w Woli Wydrzynej, tam było ze 
sześć dużych zbiorników gdzie ho-
dowano, może pięć, teraz nie ma 
nic. 

JANuSZ
Zniszczyli nam środowisko. Pół-
nocne tereny gminy Sulmierzyce, 
gdzie dziś jest kopalnia, to były la-
sy nasadzone przez dziedzica. Bo-
cian Czarny się gnieździł, jakieś 
inne gatunki chronione, w środ-
ku czterdzieści hektarów natu-
ralnego zbiornika wodnego, pta-
ctwa było zatrzęsienie. Na grzy-
by ludzie przyjeżdżali hen daleko 
z  dużych miast. Takie mieliśmy 
tutaj bogactwo. O tym wszystkim 
można teraz zapomnieć. U nas jak 
jest słońce, to po trzech dniach nie 
ma trawy, całe łaty uschnięte. Nikt 
nie będzie podlewał, jak nie ma 
w czym się umyć.

GRAżyNA
Ja mieszkam tu na górce w Pieka-
rach, u mnie najbardziej brakuje 
[wody], najbardziej latem. To się 
stało przez kopalnię. Jak nie było 
tu kopalni, nie było żadnego prob-
lemu. Oni osuszyli teren. Problem 
jest co lato, godzina dwunasta nie 
ma wody. Wójt robi co może, dwoi 
się i  troi, załatwia u  sąsiednich 
gmin, aż pompy wysiadają. Każdy 
mówi, że płaci i żąda, wójt robi od-
wierty, a tam wody nie ma. 

LuCJAN
Brak wody daje się we znaki 
wszystkim, szczególnie tym, któ-
rzy mają bydło, które przecież mu-
si pić. Krowa przez dzień kilka wia-
der potrzebuje. Ponad 40 litrów. 
Jedna. W lato w kranie sucho. Dla 
ludzi nie ma. W dzisiejszych cza-
sach woda i prąd są niezbędne do 
życia. Co z tego, że mamy krany, 
jak z nich nawet nie kapie.

Wypowiedzi mieszkańców wysłu-
chał i spisał Grzegorz Broniatow-
ski

15 kwietnia 2018 r.  
Stolec  
godz. 13.00–16.00
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Co ukrywa 
PGE?
Różnice  
w szacunkach  
leja depresji.

Kopalnia 
zabierze  
nam wodę
Jednym z największych problemów 
związanych z działaniem odkryw-
ki węgla brunatnego jest wysycha-
nie gruntów rolnych, studni, stawów 
i potoków. 

To skutek działania leja depresji, czy-
li obszaru, na którym zwierciadło wód 
podziemnych pod wpływem wydoby-
cia węgla brunatnego metodą odkryw-
kową znacząco obniża się w stosunku 
do poziomu naturalnego. Negatywne 
skutki działania kopalni odkrywkowych 

odczuwają nie tylko mieszkańcy gminy 
Sulmierzyce. ale także mieszkańcy tere-
nów sąsiadujących z praktycznie wszyst-
kimi odkrywkami w rejonie Konina. 
 Wymownym symbolem tego zjawiska 
jest trwające od prawie trzech lat, nie-
zależnie od pory roku i ilości opadów, 
całkowite osuszenie koryta siódmej co 
do wielkości rzeki w Polsce, Noteci, na 
odcinku ok. 30 kilometrów. Woda znika 
również z jezior Pojezierza Gnieźnień-
skiego, jeziora Wilczyńskiego, Budzi-
sławskiego, Ostrowskiego, Suszewskie-
go i Kownackiego bez względu na to, czy 
rok był suchy czy deszczowy. Tamtej-
si rolnicy liczą straty: w wyniku działa-
nia leja depresji gleba ulega przesusze-
niu, w efekcie brakuje wody do nawad-
niania upraw. Czy taki sam scenariusz 
czeka rolników sąsiadujących z plano-
waną odkrywką Złoczew?

Według PGE

Według niezależnego  
eksperta, hydrogeologa  
dr. Sylwestra Kraśnickiego –  
wariant optymistyczny i pesymistyczny  
zakładający połączenie się lejów depresji  
odkrywek Sczerców, Bełchatów i Złoczew

Wymiary  
leja depresji 18×23 km Od 17×19 km do 62×64 km

Powierzchnia  
leja depresji 310 km2 Od 250 km2 do 3100 km2

Gminy  
w zasięgu  
leja depresji

Złoczew, Burzenin,  
Brzeźnio, Klonowa,  
Ostrówek, Lututów,  
Konopnica, Widawa

Województwo łódzkie: Biała, Błasz-
ki, Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Czar-
nożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, 
Kiełczygłów, Klonowa, Konopnica, Lu-
tutów, Mokrsko, Ostrówek, Pątnów, Ru-
siec, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, 
Skomlin, Sokolniki, Szczerców, Warta, 
Widawa, Wieluń, Wierzchlas, Wróblew, 
Zapolice, Zduńska Wola, Zelów, Złoczew.
Województwo wielkopolskie: Czajków, 
Kraszewice
Województwo opolskie: Praszka

Na mapie prezentujemy różnice między 
prognozami kopalni i eksperta  
w dziedzinie hydrogeologii – doktora  
Sylwestra Kraśnickiego

prognoza zasięgu leja depresji wg PGE

wariant optymistyczny wg dr Kraśnickiego

wariant pesymistyczny wg dr Kraśnickiego

planowany teren kopalni

planowane wyrobisko

planowane zwałowisko
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Redakcja

Partnerzy

Rozrywka

Poziomo:
3 – słomiana osłona krzewu, 
najczęściej różanego, 
używana w celu ochrony 
rośliny przed mrozem
4 – najpopularniejsza 
w Polsce grecka piosenkarka
6 – budowla, składająca się 
z wieży i umieszczonego na 
niej śmigła poruszanego siłą 
wiatru, wraz z systemem 
przekazywania energii
 

7 – pora roku, w której 
przyroda budzi się do życia
9 – osoba, która pełni 
straż, często mundurowy 
(też: harcerz) lub inny 
funkcjonariusz
11 – namalował „Babie lato”
12 – żniwiarka z funkcją 
wiązania
15 – kopiesz ją lub wiercisz, 
żeby mieć wodę
16 – ojciec babci lub dziadka
17 – słynna Maja

Pionowo:
1 – samica bydła domowego  
w wieku powyżej 6 miesięcy,  
przed pierwszym 
wycieleniem
2 – tradycyjnie przynosi 
dzieci
5 – mieszka obok Ciebie
6 – popularna nazwa 
Święta Zmartwychwstania 
Pańskiego
8 – zboże z kolbą
10 – Robert, kapitan 
piłkarskiej reprezentacji 
Polski
12 – związek zawodowy 
powstały w Polsce w 1980 
roku, funkcjonujący jako 
opozycja wobec Polski 
ludowej
13 – najgłębsze jezioro 
świata
14 – wspólne działanie
18 – najbliższa nam gwiazda

 z nagrodami 

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 8 utworzą tytuł  
znanego opowiadania. Trzy pierwsze osoby, które popraw-
nie odpowiedzą na adres: redakcja@wspolnymglosem.pl 
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