
Spotkanie w sprawie S1 

 

 W dniu 20.02.2013 w siedzibie Urzędu Gminy w Brzeszczach odbyło się spotkanie 

Dyrekcji KWK „Brzeszcze” i Związków Zawodowych działających przy kopalni z władzami 

Gminy Brzeszcze, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.   

Ze strony kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Janusz Adamowicz oraz Piotr 

Śleziak, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji Włodzimierz Majer, z-ca 
Zbigniew Żak oraz Główny inż. Działu Mierniczo-Geologicznego Paweł Formas, mocno 

wspierani przez  Związki Zawodowe działające przy kopalni Brzeszcze. Na początku 

spotkania Dyrektor przedstawił prezentacje ukazującą wysokość nakładów finansowych ze 

strony kopalni na rzecz Gminy.  

W sprawie S1 dyrektor przedstawił jednoznaczne stanowisko ( które popiera Zarząd 

Kompanii Węglowej S.A), że warianty B, C i D to skrócenie żywotności kopalni nie tylko o 

10 lat ale znaczne ograniczenie wydobycia już od 2014 roku, a sięganie po inne pokłady w 

miejsce pokładu 510 wymusi na kopalni ogromne nakłady inwestycyjne. Jednym z 

kluczowych zadań inwestycyjnych kopalni, które lekko wprawiły w zakłopotanie Burmistrza 
Brzeszcz to budowa rurociągu, który w najbliższych latach zasilał będzie gminę w wodę 

pitną która czerpana będzie z dołu kopalni, a co za tym idzie obniży cenę wody która jest 

jedną z najwyższych w Polsce.   

Po prezentacji ze strony kopalni,  mocno się zastanawiamy po co nam tacy Radni na czele z 

Burmistrzem, skoro i tak wszystko co dzieje się w naszej gminie to w większości zasługa 

kopalni, aż chciało by się powiedzieć „temu Państwu już dziękujemy”.   

Po wysłuchaniu Dyrektora nasi Radni - a zarazem pracownicy kopalni, zaczęli kolejno 

wygłaszać swoje wypociny, jak to nie wyobrażają sobie bytu Gminy bez kopalni co jest 

naszym zdaniem kompromitacją –  czytając ich wcześniejszą uchwałę NR XIX/194/12  z 

dnia 29 maja 2012 r. w której uznano iż warianty B, C i D to przyszłość gminy.   

 Cieszy nas fakt, że to już nie tylko ZZ „KADRA” widzi zagrożenie dla kopalni Brzeszcze 

i, że tak duża rzesza ludzi po tak długim czasie wyraziła zainteresowanie problemem S1, 
ponieważ to Związek Zawodowy „KADRA”  już od 2010 roku stosował pisma w sprawie tego 

problemu.  

Od Rady Miasta i Burmistrza Brzeszcz oczekujemy potwierdzenia wysłania informacji do 

GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) popierającej wybór wariantu A, 

który gwarantuje dalszy byt KWK "Brzeszcze". W przypadku innej odpowiedzi podejmiemy 

stosowne kroki w związku z działalnością Radnych oraz Burmistrza Brzeszcz. 
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