
Łaz, dawna elektrownia Łoza, XIX w.

1. Kategoria

Zabytki techniki, elektrownia

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.58603 15.14910

4. Kod w dokumentacji

Laz-02-761

5. Data weryfikacji terenowej

20 marca 2020 r.

6. Opis

Elektrownia znajduje się około 1,4 km na wschód od miejscowości Łaz. Została uruchomiona w latach 90. XIX wieku w 
związku z rozwojem w rejonie Żar zagłębia węgla brunatnego. Wytwarzana tutaj energia elektryczna służyła m.in. do 
napędzania pomp odwadniających kopalnie oraz do zasilania kolei wąskotorowej służącej do transportu węgla, górników oraz 
mieszkańców okolicznych wsi. Po II wojnie światowej elektrownia była związana z kopalnią węgla brunatnego Henryk. Działała
do lat 60. XX wieku, kiedy doszło do likwidacji żarskiego zagłębia górniczego. Do naszych czasów zachowały się zabudowania
elektrowni z dwoma charakterystycznymi, wysokimi kominami. Część obiektów została zagospodarowana przez prywatnego 
właściciela i jest obecnie niedostępna.

Przed II wojną światową w elektrowni pracowały trzy generatory (1,5 MW oraz 2x3,5 MW). Podczas wojny Łoza działała 
nieprzerwanie, umożliwiając pracę pomp odwadniających chodniki upadowe pobliskiej kopalni Henryk. W tym czasie jeden z 
generatorów uległ uszkodzeniu i został wysłany do naprawy. Po wojnie do ponownego rozruchu elektrowni i kopalni 
sprowadzono z Sierakowa Bronisława Gódźa, specjalistę znającego język niemiecki i fachowe słownictwo. Do pracy 
skierowano również kilkudziesięciu jeńców wojennych, którzy jednak uciekli z terenu elektrowni w dzień Barbórki 1945 roku. 

Tuż po wojnie firma naprawiająca uszkodzony generator wysłała zawiadomienie o możliwości jego odbioru. Polskie władze nie 
skorzystały z oferty, ponieważ zakład naprawczy znajdował się w zachodnim sektorze okupacyjnym Berlina. W rezultacie w 
elektrowni pracowały po wojnie dwa generatory o łącznej mocy 5 MW (1,5 + 3,5 MW) wytwarzające prąd o napięciu 2750 V. 

Działająca przed wojną na terenie elektrowni brykietownia po roku 1945 nie została uruchomiona. Podobno przy próbach 
rozruchu bęben, którym urabiano miał węglowy, wytwarzał wibracje powodujące pękanie ścian.

Do swojej pracy elektrownia potrzebowała około 100 ton miału węgla brunatnego na dobę (według innych opracowań - 60 t 
węgla brunatnego). Miał (węgiel) pochodzący z pobliskiej kopalni Henryk był dostarczany koleją wąskotorową z sortowni w 
Mirostowicach Górnych lub z sortowni przy samej elektrowni. W latach 60. XX wieku, kiedy na wielką skalę zaczęło rozwijać 
się tańsze i bardziej wydajne wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową, bazujące na wydobyciu metodą głębinową 
kopalnie żarskie uległy likwidacji. Około 1964 roku zamknięto elektrownię Łoza, cztery lata później zlikwidowano kopalnię 
Henryk.
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Wjazd od strony Żar, widoczne dwa zachowane kominy elektrowni
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Jeden z zachowanych budynków

Ruiny obiektu w głębi lasu, być może brykietownia (?)
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