Kopalnia w Turowie chroni zasoby wody pitnej
po stronie czeskiej (translation: EN)
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W Kopalni Węgla Brunatnego Turów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z
Grupy PGE, powstaje ekran przeciwfiltracyjny, który będzie zabezpieczał ewentualny przepływ
wody z ujęcia w czeskiej wsi Uhelna w kierunku kopalni. Inwestycja proekologiczna jest
odpowiedzią kopalni na obawy strony czeskiej o lokalne ujęcie wodne.

W czerwcu 2020 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy przygotował
niezależne opracowanie naukowe, w którym wskazano, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej
granicy mają warunki meteorologiczne, a nie działalność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Realizowana
inwestycja o wartości 17 milionów złotych jest działaniem profilaktycznym. Ekran jest gotowy w blisko 70
proc.
Budowa ekranu przeciwfiltracyjnego w pobliżu czeskiej miejscowości Uhelna jest wyjściem naprzeciw
postulatom strony czeskiej wynikającym z obaw o lokalne ujęcie wodne. Inwestycja jest działaniem
profilaktycznym, do którego Kopalnia Turów zobowiązała się z własnej inicjatywy. Ekran przeciwfiltracyjny
będzie miał długość ok. 1100 m, szerokość ok. 1 m, a jego głębokość wyniesie od 65 m do 117 m. Inwestycja
realizowana jest w celu eliminacji potencjalnego wpływu eksploatacji górniczej na rozwój leja depresji na
południe od Kopalni Turów.
Budowa podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego to wyraz naszej troski o zasoby naturalne. W okolicach
naszych kopalni szczególnie zwracamy uwagę na temat ujęć wodnych, stąd nasze zobowiązanie do ich
szczególnej ochrony. Dodatkowe zabezpieczenie jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej przy pomocy ekranu
przeciwfiltracyjnego jest działaniem prewencyjnym. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy
Instytut Badawczy potwierdził w niezależnym badaniu, że to warunki meteorologiczne, a nie Kopalnia Turów,
mają największy wpływ na poziom wód po czeskiej stronie – mówi Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes
zarządu PGE GiEK ds. Wydobycia.
Poziom wód podziemnych w rejonie Kopalni Turów jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i
polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód
podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki
badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej.
Zakończenie prac objętych umową na wybudowanie ekranu, zgodnie z pozwoleniem na budowę,
przewidziano na koniec września 2021 r. Po tym terminie zostaną przeprowadzone badania i analizy

hydrodynamiczne oraz techniczne, sprawdzające działanie przesłony. Ekran, w razie potrzeby będzie można
rozbudować. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system
monitoringu.
Ekrany przeciwfiltracyjne są najbardziej rozpowszechnionym sposobem budowania przesłon
hydroizolacyjnych. Te, które wykonywane są w wersji niskociśnieniowej, jak ma to miejsce w przypadku
Kopalni Turów, znajdują zastosowanie w budowie nieprzepuszczalnych ekranów w celu zabezpieczenia
wyrobisk i szybów górniczych, obwałowań rzek, zbiorników wodnych, zabezpieczenia głębokich wykopów
budowlanych czy izolowania składowisk odpadów. Cechują się one bardzo wysoką skutecznością.
Podobne ekrany przeciwfiltracyjne wykonywano w kopalniach diamentu w Rosji, m.in. wokół nieczynnej już
kopalni Mir w Mirnym, będącej drugim najgłębszym wyrobiskiem, jakie kiedykolwiek wydrążono w Ziemi, a
także podczas uszczelniania podłoża tamy Peribonka w Kanadzie. W Polsce tego typu ekran
przeciwfiltracyjny od trzech lat funkcjonuje w Katowicach przy szybie „Czułów”. Z kolei w ubiegłym roku
zakończono budowę przesłony hydroizolacyjnej w kopalni odkrywkowej bursztynu w Górce Lubartowskiej,
umożliwiając tym samym jego bezpieczne wydobycie.
Ochrona środowiska, w tym troska o zasoby wód, ma dla spółki PGE GiEK ogromne znaczenie. Od początku
prac nad przedłużeniem koncesji na wydobycie węgla w KWB Turów, temat ochrony zasobów wód był dla
Kopalni Turów priorytetowy. Dotychczas nie ma jednoznacznych ekspertyz i dowodów, wskazujących że
kopalnia ma wpływ na osiem czynnych ujęć wody znajdujących się na terenie Czech. Z opracowanej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy niezależnej analizy naukowej
wynika, że główny wpływ na zasoby wodne przy czeskiej granicy mają warunki meteorologiczne. Podczas 30letniej obserwacji naukowcy stwierdzili, że górski obszar Worka Żytawskiego, w którym znajduje się
turoszowski kompleks energetyczny, jest szczególnie narażony na susze hydrologiczne.

The mine in Turów protects drinking water resources on the Czech side
In the Turów Lignite Mine, owned by PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna from the PGE
Group, a cut-off wall is being built, which will protect the possible flow of water from the intake
in the Czech village of Uhelna towards the mine. The pro-ecological investment is the mine's
response to the Czech side's concerns about the local water intake.
In June 2020, the Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute, prepared
an independent scientific study, which indicated that the weather conditions, and not the activity of the
Turów Lignite Mine, had the main impact on the water resources at the Czech border. The implemented
investment worth PLN 17 million is a preventive measure. The screen is ready in nearly 70 percent.
The construction of a cut-off wall near the Czech town of Uhelna is a response to the demands of the Czech
side resulting from concerns about the local water intake. Investment is a preventive measure to which the
Turów Mine has committed itself on its own initiative. The cut-off wall will be approx. 1100 m long, approx. 1

m wide, and its depth will range from 65 m to 117 m. The investment is being implemented to eliminate the
potential impact of mining operations on the development of the depression cone south of the Turów Mine.
The construction of an underground cut-off wall is an expression of our concern for natural resources. In the
vicinity of our mines, we pay particular attention to water intakes, hence our commitment to their special
protection. Additional protection of the only drinking water intake in Uhelna with the use of a cut-off wall is a
preventive measure. The Institute of Meteorology and Water Management, the National Research Institute
confirmed in an independent study that it is the meteorological conditions, and not the Turów Mine, that
have the greatest impact on the water level on the Czech side - says Zbigniew Kasztelewicz, Vice
President PGE GiEK for Mining.
The groundwater level in the area of the Turów Mine has been monitored for many years by Polish-Czech and
Polish-German teams of specialists. The measurement network includes 550 measurement sites for the
groundwater table, of which over 150 belong to the Polish-Czech and Polish-German measurement network.
The results of the specialists' research confirm that the mine does not dehydrate the drinking water intakes.
Completion of the works included in the contract for the construction of the screen, in accordance with the
building permit, is scheduled for the end of September 2021. After this date, hydrodynamic and technical
tests and analyses will be carried out to check the barrier's operation. The wall can be expanded if
necessary. The wall’s effectiveness will be monitored on an ongoing basis by a detailed Polish-Czech
monitoring system.
Cut-off walls are the most common way to build waterproofing screens. Those made in a low-pressure
version, as is the case with the Turów Mine, are used in the construction of impermeable screens to protect
mine workings and shafts, river embankments, water reservoirs, protect deep construction excavations or
isolate landfills. They are very effective.
Similar cut-off wall were made in diamond mines in Russia, e.g. around the now closed Mir mine in Mirny,
which is the second deepest excavation ever drilled into the Earth, and during the sealing of the ground of
the Peribonka Dam in Canada. In Poland, this type of a cut-off wall has been used in Katowice for three years
at the "Czułów" shaft. Last year, the construction of a waterproofing barrier in an amber opencast mine was
completed in Górka Lubartowska, thus enabling safe extraction of amber.
Environmental protection, including care for water resources, is of great importance to PGE GiEK. From the
beginning of works on the extension of the license for coal mining in KWB Turów, the protection of water
resources was a priority for the Turów Mine. So far, there is no unequivocal expertise and evidence that the
mine has an impact on eight active water intakes located in the Czech Republic. The independent scientific
analysis prepared by the Institute of Meteorology and Water Management of the National Research Institute
shows that the meteorological conditions have the main impact on the water resources at the Czech border.
The 30-year observation of scientists also shows that the mountain area of Worka Żytawski, where the
Turoszów energy complex is located, is particularly vulnerable to hydrological droughts.

