Kim jesteśmy
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów położony w
województwie łódzkim, jest niekwestionowanym liderem wśród polskich kopalń węgla brunatnego. Wielkość złóż i
osiągane wydobycie stawiają Kopalnię Bełchatów wśród największych europejskich dostawców tego surowca
energetycznego. Podstawowym zadaniem kopalni jest wydobycie i zapewnienie dostaw węgla brunatnego. Naszym
strategicznym odbiorcą jest Elektrownia Bełchatów. Ilość zatrudnionych pracowników oraz wielkość firmy stawiają
kopalnię na czele listy największych pracodawców regionu łódzkiego. Kopalnia Bełchatów funkcjonuje od 17 stycznia
1975 r. Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego nastąpiło 19 listopada 1980 r. Od tej pory wydobycie sukcesywnie
rosło aż do 1989 roku, kiedy osiągnięto docelową zdolność wydobywczą 38,5 mln ton rocznie. Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Powierzchnia
zwałowiska wewnętrznego i wyrobiska eksploatacyjnego Pola „Bełchatów” wynosi aktualnie około 3.200 ha. Średnie
roczne wydobycie węgla brunatnego w ostatnich latach wyniosło w Kopalni Bełchatów około 40-42 mln ton co stanowi
ponad 60 proc. wydobycia w Polsce. Dla osiągnięcia takich wyników trzeba zdejmować rocznie średnio ponad 120
milionów m³ nadkładu i wypompować ok. 270 milionów m³ wody. 21 października 2002 r. rozpoczęto górnicze roboty
udostępniające złoże węgla brunatnego w Polu „Szczerców”, a pierwszy węgiel z tego Pola został wydobyty 17 sierpnia
2009 r. Zgodnie z planem zagospodarowania, zasoby tego Pola zostaną wykorzystane do 2038 roku. Równolegle do
działalności wydobywczej Kopalnia Bełchatów zajmuje się zagospodarowaniem kopalin, które towarzyszą złożu węgla. Od
kilku lat systematycznie rośnie wydobycie i sprzedaż piasków, żwirów, kruszyw i iłów. Część kopalin jest selektywnie
eksploatowana i składowana na złożach wtórnych. Służą one jako baza surowcowa dla przedsięwzięć inwestycyjnych
kopalni oraz dla zewnętrznych odbiorców surowców mineralnych. Poza tym na bazie kredy jeziornej i węgla brunatnego z
Pola „Bełchatów” wytwarzane są ekologicznie czyste, tanie nawozy mineralne niezbędne do produkcji zdrowej żywności.
Kopalnia Bełchatów jest firmą nowoczesną i przyjazną środowisku. Świadczą o tym również nagrody i wyróżnienia:
Lider Polskiej Ekologii (2006, 2009),
Firma Przyjazna Środowisku (2002, 2004-2006),
honorowy tytuł: Mecenas Ekologii (2002).
W wyniku kompleksowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych powstało najwyższe wzniesienie w
środkowej Polsce – Góra Kamieńsk. Zalesiona góra jest atrakcyjnym miejscem dla letniej turystyki, a od
2004 r. również sportów zimowych. Zlokalizowana na północnym stoku trasa narciarska z wyciągiem
krzesełkowym to najdłuższa i najlepiej przygotowana trasa w promieniu ponad 100 km od Bełchatowa.
Cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników zimowego szaleństwa z centralnej Polski. Oddane w
2006 r. do użytku trasy rowerowe na Górze Kamieńsk są dużą atrakcją dla pasjonatów „dwóch kółek”. W
czerwcu 2008 r. ośrodek wzbogacił się o kolejną atrakcję – 630-metrowy tor saneczkowy, wyposażony w 35
dwuosobowych sań, które zjeżdżają z maksymalną prędkością 40 km/h.

