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Rozmowa z Bogusławem Ochabem, Prezesem Zarządu 
Zakładów Górniczo-Hutniczych  „Bolesław” S.A. w Bukownie

ZGH „Bolesław” ma prawie 70-letnią 
tradycję górniczą. Jak zmienił się 
na przestrzeni tych lat profil działalno-
ści? 

Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” 
S.A. w Bukownie to jeden z najnowocze-
śniejszych  producentów  cynku w Euro-
pie.  

ZGH stale się rozwija, tylko w ostatnich 
10-ciu latach wydaliśmy ponad miliard 
złotych na inwestycje. Stosowane u nas 
rozwiązania – produkcja cynku w opar-
ciu o recykling – dają nam istotną prze-
wagę nad konkurencją. W okresie pan-
demii oddaliśmy do ruchu naszą najwięk-
szą inwestycję – wybudowaną kosztem 
ponad 300 mln zł,  nową linię elektrolizy 
cynku. Posiadamy jedyną w świecie linię 
technologiczną, która może pracować 
w oparciu o wysoki udział surowców 
wtórnych. Rozwinęliśmy technologię 
wytwarzania cynku opartą na przerobie 
odpadowych materiałów cynkonośnych 
i  aktualnie aż 40% produkowanego przez 
ZGH cynku  pochodzi z recyklingu.  

W szczytowym okresie aktywności 
górniczej w skład ZGH „Bolesław” wcho-
dziły trzy kopalnie oraz hutniczy ciąg 
technologiczny. Niestety, działalność gór-
nicza przeszła już do historii. Zasoby prze-
mysłowe złóż wyczerpywały się,  obni-
żała się zawartość cynku i ołowiu w ru-
dzie, spadała rentowność kopalń i nastę-
powało ich sukcesywne zamykanie. 
W roku 2020 podjęto decyzję o likwida-
cji ostatniej czynnej kopalni „Olkusz-Po-
morzany”. Działalność wydobywcza 
w latach 1954-2020 dała ponad 130 mln 
ton rudy cynku i ołowiu, przy czym za-
soby w praktyce zostały wyeksploatowa-
ne do końca.  

Na likwidację kopalń „Bolesław” 
i „Olkusz” otrzymaliśmy, zgodnie z obo-
wiązującym wtedy prawem,  dotację  
z budżetu państwa w wysokości 95 proc. 
kosztów całego procesu. W przypadku 
aktualnie likwidowanej kopalni „Ol-
kusz-Pomorzany” koszty likwidacji  sza-
cowane na ponad 200 mln zł musimy 
wygospodarować  z bieżącej działalno-
ści spółki. 

Dzisiaj  podobnie jak większość hut 
cynku na świecie, dużą część surowców 
kupujemy na światowych rynkach. Roz-

począł się nowy rozdział funkcjonowa-
nia części hutniczej ZGH. 

Jak przebiega proces likwidacji kopalni 
„Olkusz-Pomorzany”?  

Likwidacja kopalni jest procesem bardzo 
skomplikowanym, zarówno od strony 
technicznej,  jak i finansowej, społecznej 
i ekologicznej. Przed przystąpieniem 
do likwidacji musieliśmy wykonać sze-
reg opracowań, spełnić wiele wymogów 
formalnych tak, by cały proces przepro-
wadzić zgodnie z obowiązującym pra-
wem, szczególnie z prawem geologicz-
nym i górniczym. Warto podkreślić, że 
w związku z likwidacją działalności gór-
niczej mieliśmy do rozwiązania cztery 
istotne problemy. Po pierwsze-przygoto-
wanie Huty Bolesław do samodzielnego 
działania. Niewątpliwie pozyskanie no-
wej bazy surowcowej było najważniej-
szym i najtrudniejszym wyzwaniem dla 
Zarządu. Nastawiliśmy się na wsady po-
chodzące z recyklingu. To właśnie te ma-
teriały i innowacyjna technologia decy-
dują o przyszłości ZGH. Drugi kluczowy 
problem to już wspomniany aspekt eko-
nomiczny, gdyż trzeba zabezpieczyć  po-
nad 200 mln zł na finasowanie prac  li-
kwidacyjnych. Ważny był też aspekt spo-
łeczny. W końcowej fazie w kopalni pra-
cowało około 1000 osób. 20 proc. załogi 
odeszło na emeryturę, a 150 pracowni-
ków otrzymało pracę w innych kopal-
niach.  

I czwarty  aspekt - środowiskowy, któ-
ry, okazuje się, budzi największe kontro-
wersje. 

Właśnie. Zamknięcie kopalni „Olkusz-
Pomorzany” odbiło się w mediach sze-
rokim echem. Ekolodzy zarzucają spół-
ce, że po zatrzymaniu pomp odwadnia-
jących w kopalni wyschła rzeka Sztoła, 
która zasilana była wodą kopalnianą.  

Zacznijmy od samego początku. Otóż, że-
by można było prowadzić eksploatację 
w naszej kopalni, trzeba było wypompo-
wywać ogromne ilości wody, gdyż takie 
były naturalne dopływy. Musieliśmy 
pompować od 230 do 350 m3/min wody. 
Wody były pompowane czterema szyba-
mi.  W celu odprowadzenia tych wód ko-
palnianych do najbliższych rzek  wybu-

dowano dwa betonowe kanały, stano-
wiące dopływy do rzek „Białej” i „Szto-
ły”. Wody kopalniane spowodowały wie-
lokrotny wzrost przepływu w tych rze-
kach. Odwodnienie kopalni pochłaniało 
rocznie ponad 100 GWh energii elektrycz-
nej, co przy aktualnych cenach wiązało 
się z kosztem ponad 80 mln zł rocznie. 
Konsekwencją odwadniania kopalni by-
ło powstanie „leja depresji” o powierzch-
ni ponad 300 km2. Już na początku lat 70 
ubiegłego wieku czyli  prawie 50 lat temu 
po uruchomieniu kopalni „Olkusz” i „Ol-
kusz-Pomorzany” wyschły źródła 
i na znacznym odcinku koryta rzeki Baba 
i Białej. Przez lata działalności górniczej 
często zdarzało się, że woda kopalniana 
była mętna i zawierała dużo zawiesiny.  

Rzeka Baba, jak wiemy z historii, to by-
ła rzeka okresowa. Przy wezbraniach za-
lewała często Olkusz i dawne  kopalnie 
i była przyczyną upadku górnictwa rud-
nego w różnych okresach. Rzeka Baba, jak 
pokazują historyczne mapy, ginęła w pia-
skach tuż za Olkuszem. Przez kilka ostat-
nich wieków nie dopływała do Sztoły.  

Rzeka Szkoła była niewątpliwie dużą 
atrakcją miasta Bukowna. Przez lata wo-
dy kopalniane powodowały, że w jej ko-
rycie płynęło nienaturalnie dużo wody.  
Źródła Sztoły były i są cały czas czynne. 
Aktualnie ze źródeł wypływa około 3 
m3/min czystej triasowej wody.   Woda 
w górnym jej odcinku zanika w odległo-
ści ok. 500 m od źródła. Powodem zani-
ku jest drenowanie koryta rzeki przez 
sztucznie wytworzoną nieckę po wydo-
byciu piasku, położoną w bezpośredniej 
bliskości koryta Sztoły, ale ponad 20 m 
niżej. W związku z powyższym koryto 
rzeki Sztoły na odcinku drenowanym 
przez „piaskownię” nigdy już, niestety, 
nie będzie prowadzić naturalnych wód 
od źródeł do Białej Przemszy. Woda bę-
dzie wsiąkać i pojawiać się w wyrobi-
skach odwadniających „piaskownię”. To 

Bogusław Ochab – prezes Zarządu Zakła-
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tam powstał nowy ekosystem, stanowią-
cy nową atrakcję Bukowna. Ten nowy 
ciek nazywany jest kanałem Centralnym. 

Tak więc na rzeki i ich przepływy w re-
jonie Olkusza wpływ miała niewątpliwie 
działalność kopalń ZGH „Bolesław” S.A. 
,ale także górnictwo historyczne, które 
na terenach ziemi olkuskiej funkcjono-
wało ponad 8 wieków oraz ponad 50 let-
nia odkrywkowa eksploatacja na dużą 
skalę piasku podsadzkowego. 

Czy ujęcia wody pitnej w wyniku likwi-
dacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” rze-
czywiście są zagrożone zatruciem? 

Absolutnie nie. Prawdą jest, że przez wie-
le lat  wody pompowane z kopalni, 
po uzdatnieniu, były wykorzystywane 
do zaopatrzenia mieszkańców czterech 
gmin w rejonie Olkusza. Wiedzieliśmy, 
że kiedy kopalnia przestanie funkcjono-
wać, może być problem  z pozyskaniem 
wody odpowiedniej jakości. Wtedy wo-
dociągi olkuskie podjęły decyzję, by wy-
budować nowe studnie głębinowe, poza 
obszarem leja depresji. Tak więc problem 
jakości wód pitnych dla mieszkańców zie-
mi olkuskiej został wyprzedzająco roz-
wiązany. Również opinie ekspertów w za-
kresie ewentualnego wpływu zakończe-
nia pompowania wody z kopalni na da-
lej położone  ujęcia wody potwierdzają, 
że nie ma takiego zagrożenia. 

ZGH „Bolesław” jest przedstawiany ja-
ko główny „sprawca” strat środowisko-
wych w ekosystemie tych rzek, a także 
żyjących tam zwierząt. Czy grozi nam 
klęska ekologiczna w rejonie trzech 
rzek: Białej, Sztoły i Baby?  

Historyczna działalność górnicza istotnie 
zmieniła stosunki wodne tego rejonu. 
Zdecydowany wpływ, szczególnie w za-
kresie oddziaływania na Sztołę, miało 
górnictwo odkrywkowe piasku w okoli-
cach Bukowna. Gdyby nie odprowadza-
nie ponad 50 m3/min wody z naszych ko-
palń, to nie byłoby  Sztoły w jej historycz-
nym korycie już dawno. Woda w natural-
ny sposób znalazłaby ujście w piaszczy-
stym dnie i pojawiła się w wyrobisku ko-
palni piasku.   

Niewątpliwie istotny wpływ na sto-
sunki wodne miała także działalność na-
szych kopalń. Mamy świadomość, że 
pompowanie  tak dużych ilości  wody 
spowodowało powstanie „leja depresji” 
o powierzchni ponad 300 km2 i osusze-
nie na znacznych odcinkach rzek szcze-
gólnie Białej i Baby. Wiemy także, że wy-
łączenie pomp po zakończeniu działal-
ności górniczej spowoduje stopniowe 

wypełnianie się „leja depresji” oraz wy-
zwoli naturalne procesy chemiczne. Wy-
pełnianie „leja” będzie procesem długo-
trwałym, sięgającym w centralnej części 
ponad 20 lat. Konsekwencją będzie przy-
wrócenie stosunków wodnych, które by-
ły przed wybudowaniem naszych ko-
palń.  

Byliśmy świadomi także, że proces li-
kwidacji będzie trudny, kosztowny i bę-
dzie miał wpływ na środowisko natural-
ne. Wiedzieliśmy, że musimy zabezpie-
czyć ekosystemy tych rzek, by zadbać 
o ryby, bobry, płazy oraz o roślinność. 
Pierwsze opracowanie zleciliśmy na-
ukowcom z Uniwersytetu Śląskiego już 
w 2013 roku, a w ubiegłym roku powsta-
ło nowe, uaktualnione opracowanie. 
Otrzymaliśmy konkretne wskazówki. Na-
ukowcy podkreślali, że koryto Sztoły bę-
dzie osuszone, nie da się utrzymać tam 
życia biologicznego, a rzeka Biała będzie 
miała zmniejszony przepływ. Eksperci 
zaproponowali, by – dla ochrony bobrów 
w okresie zimowym– dostarczyć im po-
żywienie w postaci gałęzi i pni osiki 
i wierzby, znaczna część tego pożywie-
nia została spławiona, kiedy płynęły jesz-
cze wody dołowe. Bobry podjęły migra-
cję i przeniosły się do Białej Przemszy 
oraz znalazły sobie inne dogodne dla sie-
bie miejsca. Natomiast niezwłocznie 
przed zakończeniem odpompowania 
wód z kopalni przeprowadzono akcję 
odławiania ryb. Przy zaangażowaniu 
wędkarzy i pod nadzorem przyrodni-
czym odłowiono i przeniesiono 560 ryb 
w napowietrzonym zbiorniku do Białej 
Przemszy. Teraz czekamy na decyzję spe-
cjalistów w sprawie przeniesienia płazów 
i innych drobnych zwierząt, czekamy aż 
zakończy się ich zimowy spoczynek 
i przygotowujemy kolejną akcję. Prowa-
dzony monitoring koryt rzek nie potwier-
dza, by bobry, ryby i płazy zginęły w wy-
sychających rzekach. 

Oczywiście, że postępowanie likwida-
cyjne i związane z nim skutki środowi-
skowe mogą budzić kontrowersje. Jest 
grupa kilku osób związana z działalno-
ścią ekologiczną, która krytycznie odno-
si się do wszelkich czynności podjętych 
przez ZGH w zakresie likwidacji. Od pra-
wie roku grupa ta stawia zarzuty, że pro-
ces likwidacji kopalni przebiega niepra-
widłowo. Oczekuje, aby sterować proce-
sem zatapiania. Pompować do rzeki „Bia-
łej” i „Sztoły” dalej około 60 m3/min wo-
dy, wodę oczyszczać i za wszelką cenę 
utrzymać ekosystemy w tych rzekach 
do czasu odbudowania ich naturalnych 
źródeł  i przepływów. A ich odbudowa 

może potrwać wiele lat. Wymaga to wy-
datkowania około 30 mln złotych rocz-
nie oraz niepotrzebną emisję około 30 tys. 
ton CO2 do atmosfery. Konieczna byłaby 
również budowa studni głębinowych 
o wydajności pokrywającej potrzeby kil-
ku dużych aglomeracji miejskich. A jedy-
nym efektem tego rozwiązania będzie 
„sztuczne” zasilenie rzeki Sztoły dużą ilo-
ścią wody, aby, mimo infiltracji do niżej 
położonego kanału Centralnego, woda 
„dała radę” dopłynąć do Białej Przemszy. 
Oczekiwania tych osób są niemożliwe 
do realizacji i my się z tymi pomysłami 
zdecydowanie nie zgadzamy.  

Naszych działań nie podważa żadna 
instytucja, która nas do tej pory kontro-
lowała. Cały czas prowadzimy monito-
ring środowiskowy, na bieżąco analizu-
jemy także dane z monitoringu wodne-
go. Działa specjalny zespół, w skład któ-
rego wchodzą m.in. naukowcy z krakow-
skiej AGH, z Politechniki Krakowskiej 
i Uniwersytetu Śląskiego. Mamy w zespo-
le m.in. hydrogeologów i hydrologów, 
którzy analizują zmiany zachodzące pod-
czas zatapiania górotworu, oceniają co 
może potencjalnie się wydarzyć w na-
stępnych latach, by można było wyprze-
dzić pewne procesy i wprowadzić odpo-
wiednie działania prewencyjne. 

Co będzie dalej? 
Nam też zależy na tym, żeby w rzekach 
nadal była woda. Pojawiły się nowe po-
mysły dotyczące np. Sztoły. Skoro jej źró-
dła wypływają, ale giną w piaskach, to 
jest koncepcja, by przywrócić ekosystem, 
uszczelniając ekologicznie dno na długo-
ści około kilometra i doprowadzić wodę 
ze źródła do Leśnego Dworu. Tym pomy-
słem zainteresowane zostały  władze lo-
kalne i wiele innych instytucji.  

Kolejna propozycja to uatrakcyjnienie 
kanału Centralnego pod kątem turysty-
ki i rekreacji. Kanał Centralny znajduje się 
w zrekultywowanym wyrobisku kopal-
ni piasku i zasilany jest wodą z drenażu 
Sztoły, dlatego jest pomysł, by nazwać 
ten ciek „Nową Sztołą” i pokazać miesz-
kańcom, że może powstać nowa rzeka, 
tworząc swój ekosystem. Dzisiaj miesz-
kańcy Bukowna i okolic odkryli to miej-
sce, zimą morsują, a latem kąpią się 
w krystalicznie czystej wodzie. Powstaje 
nowy ciek, więc wydaje się, że przemysł 
nie tylko niszczy, ale i coś nowego, dobre-
go tworzy.  

Rozpoczyna się naturalny proces od-
budowy stosunków wodnych, pomagaj-
my i cierpliwie pozwólmy też działać  
przyrodzie.




