MineLife – Życie z górnictwem
Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego „Rekultywacja zakładów
górniczych na Łużycach“ - Łużycka i Środkowoniemiecka Spółka z o.o.
Administrująca Górnictwem (LMBV)
Zadanie 1:

Wspólny rozwój kompetencji

Organizator:

Sächsisches Oberbergamt

Uczestnicy:

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Instytucja towarzysząca
na miejscu:

Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft
mbH

Rozpoczęcie:

19 września 2017 r.

Zakończenie:

20 września 2017 r.

Miejsce wydarzenia:

Fabryka Energii Knappenrode / Działania rekultywacyjne na
Łużycach

Dwudniowy wyjazd studyjny „Rekultywacja zakładów górniczych na Łużycach“ został
zorganizowany przez partnera wiodącego transgraniczengo projektu „Życie z górnictwem”
(MineLife) – Saksoński Wyższy Urząd Górniczy (Sächsisches Oberbergamt). Był to już drugi, po
wizycie w kopalni bazaltu w Sulikowie, z powodzeniem zrealizowany wyjazd studyjny.
Przygotowanie merytoryczne i realizacja wyjazdu odbywały się we współpracy z Łużycką i
Środkowoniemiecką Spółką z o.o. Administrującą Górnictwem (LMBV), która jest przedsiębiorstwem
odpowiedzialnym za rekultywację w znaczeniu prawa górniczego oraz podmiotem realizującym
projekty rekultywacji terenów pogórniczych węgla brunatnego w Saksonii. Na początku spotkania
polscy partnerzy projektu zostali serdecznie powitani w pomieszczeniach Fabryki Energii
Knappenrode przez prof. Cramera, prezesa Saksońskiego Urzędu Górniczego.

Pierwszego dnia, podczas wystąpienia kierownika Działu Zarządzania Projektami w LMBV pana
Reinera Kuli na temat zrównoważonej rekultywacji górnictwa prowadzonej przez LMBV, uczestnicy
wyjazdu otrzymali szczegółowe informacje o historii górnictwa w tym rejonie, całościowym zakresie
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zadań LMBV oraz wyzwaniach w sferze rekultywacji terenów, na których wcześniej prowadzono
wydobycie węgla brunatnego na Łużycach.
Dwudniowe spotkanie polskich oraz saksońskich instytucji nadzorujących górnictwo było
ukierunkowane na praktyczne zapoznanie się ze sposobami rekultywacji na przykładzie dziewięciu
zakończonych lub trwających projektów na Łużycach:










Łącznik 1 z jeziora Spreetaler See do Sabrodter See;
Łącznik 3a z Blunoer Südsee do Neuwieser See;
Zabezpieczanie skarp jeziora Sedlitzer See;
Działania na rzecz poprawy jakości wód w Partwitzer See;
Działania rekultywacyjne w otoczeniu jeziora Geiserswalder See;
Zabezpieczanie zwałowisk i skarp w rejonie jeziora Bergener See;
Budynek klubu sportów wodnych „Am Blauen Wunder“ na brzegu jeziora Dreiweiberner See;
Ośrodek sportów wodnych i port Marina Klitten;
Kąpielisko i pomost dla łodzi Boxberg.

Wyjazd studyjny był okazją do intensywnych rozmów na temat nie tylko lokalnych, ale także
ponadregionalnych problemów i szans związanych z rekultywacją zamkniętych kopalń na polsko-saksońskim pograniczu. Zarówno podczas wystąpienia pana Kuli, jak i w trakcie zwiedzania
wybranych projektów rekultywacyjnych szybko okazało się, jak bardzo tematyka rekultywacji
górnictwa po polskiej i saksońskiej stronie granicy jest do siebie zbliżona. Dyskutowano przede
wszystkim o zagadnieniach organizacji i finansowania działań rekultywacyjnych w Polsce i w
Saksonii.
Wybrane projekty, z którymi zapoznano się w trakcie wyjazdu:
Łącznik 1 z jeziora Spreetaler See do Sabrodter See - budowa mostu i śluzy. Przy łączniku 1
prace ziemne rozpoczęto w 2010 r., a działania budowlane zakończono w 2015 r. Łącznik ten –
najdłuższy na Pojezierzu Łużyckim – ma ok. 2 750 metrów długości. Poziom wody w jeziorze
Sabrodter See nie osiągnął jeszcze docelowej rzędnej, a co za tym idzie, kanał oraz wybudowana
na nim śluza nie mogą zostać jeszcze uruchomione.
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Uruchomienie łącznika w celach turystycznych jest planowane na 2020 rok, kiedy zostaną osiągnięte
dolne docelowe stany wód +107,0 m n.p.m. w Spreetaler See oraz +103,0 m n.p.m. w Sabrodter
See. Montaż wyposażenia techniczno-żeglugowego całego łącznika przewidziany jest na ten sam
rok.
Łącznik 3a z Blunoer Südsee do Neuwieser See - kanał z mostem i jazem do regulacji przepływu.
Plan budowy łącznika nie został jeszcze zrealizowany. Łącznik będzie liczył tylko 130 metrów
długości.

Zabezpieczanie skarp Sedlitzer See zrealizowane zostało poprzez wysypywanie tłucznia oraz
zastosowanie worków geosyntetycznych, zwanych także geotubes. Worki, wypełnione piaskiem z
dna jeziora Sedlitzer See, mają ok. pięć metrów szerokości, dwa metry wysokości i od 45 do 50
metrów długości.
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Statek do oczyszczania wód na Partwitzer See. Działania na
rzecz poprawy jakości wód są realizowane przy użyciu statku do ich oczyszczania, za pomocą
którego wprowadza się do zbiornika wodnego substancje wapienne, z reguły wapno palone,
wodorotlenek wapnia lub mączkę wapienną. Celem takiego działania jest zmiana współczynnika pH
wody na neutralny i utrzymanie go na tym poziomie.

Źródła: www.lmbv.de
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