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Nie rezygnujmy z tego paliwa
Gwałtowny wzrost
globalnego zapotrzebowania na węgiel. Polska
powinna być liderem
w pozyskiwaniu czystej
energii z węgla. Cały
świat systematycznie
zwiększa produkcję
węgla. Polska powinna
być w przyszłości liderem w pozyskiwaniu
czystej energii z tego paliwa w Unii Europejskiej powiedział śląski eurodeputowany
Bogdan Marcinkiewicz podsumowując -ty
Europejski Okrągły Stół dotyczący węgla.

Za temat przewodni tym razem obrano „Gwałtowny wzrost globalnego zapotrzebowania na węgiel. Jakie konsekwencje
poniesie w związku z tym Unia Europejska”.
W konferencji udział wzięli członkowie Parlamentu Europejskiego oraz eksperci związani z branżą węgla kamiennego.
Europa patrzy na węgiel przez perspektywę truciciela emitującego ogromne ilości
CO. Tymczasem prezes Euracoal Hartmuth
Zeiss przekonywał, iż dalszy rozwój technologii CCS (przechwytywania i magazynowania
CO) doprowadzi w końcu do uzyskiwania
taniej i czystej energii z tego paliwa.

Marcinkiewicz podkreślił też, że ograniczanie emisji CO będzie nieefektywne
jeśli do programów promowanych przez
Parlament Europejski nie przyłączą się
najwięksi producenci energii z tego paliwa
czyli - Rosja i Chiny. Paradoksalnie Państwa
Środka mimo ogromnych zasobów importują ogromne ilości węgla.
Chińczykom z uwagi na niższe koszty
transportu opłaca się importować węgiel,
mimo że stale drożeje i przesyłać energię na duże odległości. Wzrost cen mogą
powstrzymać inwestycje w źródła energii
odnawialnej oraz elektrownie atomowe.

Środki przeznaczane na ten cel nie są jednak wystarczające. Dlatego gwałtowny rozwój chińskiej gospodarki i dalszy wzrost
importu węgla może mieć także przełożenie na wzrost cen energii w Europie dodał
eurodeputowany.
Bogdan Marcinkiewicz stwierdził też,
że w świetle wydarzeń w Japonii i deklaracji
przywódców największych państw UE na
temat rewidowania swoich planów budowy
elektrowni jądrowych, nie powinniśmy odwracać się od węgla. Sytuacja w Japonii może
na długo zmienić podejście dla rodzimych
źródeł energii, jak węgiel czy gaz.

Wszyscy powinniśmy pamiętać o tym,
że  tysięcy ludzi pracuje w górnictwie.
Z firmami kooperującymi jest to około pół
miliona osób. Górnictwo to znaczący pracodawca i podatnik. Wizerunkowo Jastrzębska
Spółka Węglowa już teraz bardzo mocno
traci. A zatem trzeba rozmawiać, potrzebny
jest twardy, ale przy tym rzeczowy dialog
między zarządem spółki a stroną społeczną.
Czasem warto zrobić krok do tyłu, żeby potem maszerować spokojnie na przód.
Chciałby zaapelować do wszystkich
o spokojną wymianę poglądów. Chciałbym, żeby redakcja Nowego Górnika nadal

przedstawiała stanowiska wszystkich stron.
Nie bójcie sie pisać ostro. Róbcie to, co robiliście do tej pory. Piszcie tak, jak pisaliście
o planach włączenia JSW SA do jednej grupy węglowej. Dzięki waszym informacjom
mogliśmy bronić naszą spółkę. Niech ludzie
mają informacje z różnych stron, bo tylko
wtedy mogą świadomie wybierać. JSW SA
to nie tylko problem zarządu albo działaczy
związkowych. To problem  tysięcy rodzin,
które żyją dzięki temu, że ktoś z rodziny
pracuje u nas. Dlatego miłości i zrozumienia życzę

Miłości życzę i zrozumienia
Z okazji Świąt Wielkiej
Nocy chciałbym wszystkim życzyć dużo miłości
i zrozumienia.

Od długiego czasu
jesteśmy bombardowani złymi informacjami.
Atmosfera w firmie jest
gorąca. Jednak to nieprawda, że nie może
dojść do porozumienia. Wierzę, że porozumienie jest możliwe. Czasem się wadzimy,
ale przecież nikt nie szykuje się na zgotowanie zagłady.
R E K L A M A

Mamy za sobą referendum. Załoga wyraziła swój pogląd, a obowiązkiem związków
zawodowych jest słuchanie głosu załogi.
– Czy górnicy mają rację? – pytają mnie
znajomi. – Nie wiem – odpowiadam im.
Natomiast wiem, że mają obawy. Jeżeli w naszej spółce ma być normalnie, jak najmniej
ludzi powinno obawiać sie o przyszłość. Nie
chcę używać języka konfrontacji, bo tak na
prawdę nie o konfrontację chodzi. Chodzi
o to, aby firma służyła ludziom. Ta uwaga
dotyczy także związków zawodowych. Mam
nadzieję, że do tej pory poprawnie wywiązujemy się ze swojego obowiązku.
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