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NOWY GÓRNIK

rspektywa 2030
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski będzie reprezentował Polskę przy tworzeniu
europejskiej platformy dla regionów górniczych. Śląsk jest wśród trzech unijnych
regionów objętych pilotażem

Śląsk – wizja i projekty
Regiony górnicze w Unii Europejskiej dostaną
wsparcie finansowe. Głównym celem jest dostosowanie się do polityki klimatycznej, która
zakłada znaczną redukcję emisji dwutlenku
węgla. Chodzi o stworzenie nowych miejsc
pracy i utrzymanie charakteru przemysłowego. Przemysł ma być nowoczesny, a jego
wpływ na środowisko naturalne zminimalizowany. Żeby osiągnąć dobre efekty, potrzebna
jest współpraca między samorządami a administracją państwową.

B yć albo nie być
Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland, zapewnił, że jego grupa potrzebuje węgla koksowego z polskich kopalń.
– Gdyby nie było inwestycji, a produkcja
węgla spadała, to wrócimy do pytania: być
albo nie być w Polsce – stwierdził. Hamletowskie pytanie prezes powtarzał kilkakrotnie.
– Musielibyśmy przejść na technologie pieców
elektrycznych, do czego potrzebna jest duża
podaż złomu. W Polsce nie ma takich ilości
złomu – dodał prezes Samaddar.
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W czasie debaty w ramach Europejskiego
Kongresu Gospodarczego „Regiony górnictwa
węgla kamiennego w okresie przekształceń:
Śląsk – wizja i projekty” poinformowano,
że nasz region może liczyć na wsparcie finansowe. Będziemy mieli pomysły warte miliard
euro – dostaniemy te pieniądze. Jeżeli projekty
będą warte więcej, możemy dostać więcej.
Śląsk jest jednym z regionów europejskich,
w którym będzie realizowany program przeznaczony dla regionów górniczych. Pomysł,
który rok temu był uznawany za formę przekupstwa (pieniądze za rezygnację z górnictwa), w tym roku został przedstawiony w sposób przyjazny. Pieniądze na rozwój, innowacje,
na czyste powietrze, na zatrzymanie na Śląsku
młodych i wykształconych mieszkańców, którzy chcą żyć w czystym środowisku – to cele,
na które Unia Europejska da pieniądze.
Jerzy Buzek, europoseł, a także były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, poinformował, że pomoc dostaną
regiony górnicze między innymi w Polsce,
Rumunii i w Czechach. Czy wsparcie dla regionów górniczych i dla pomysłów związanych
NOWY GÓRNIK

Europejskiej węgiel stanowi 15 proc. bilansu
energetycznego. To pokazuje, że rola węgla
się nie kończy. – Niestety, wydobycie w UE
maleje. Cieszą się z tego górnicy w Rosji,
USA, Australii i Kolumbii – mówił Janusz
Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Ceny węgla sprzedawanego
przez polskich producentów są konkurencyjne. Mamy relatywnie tanią energię. Szacunki wskazują, że koncerny energetyczne
zaoszczędziły ok. 1 mld złotych, kupując
polski węgiel, a nie zagraniczny. Powinniśmy robić wszystko, żeby popyt krajowy zabezpieczyć rodzimą produkcją – podkreślił
prezes GIPH.

z innowacyjnymi technologiami oznacza,
że rezygnujemy z węgla? – Nie, nie rezygnujemy z węgla. Chcemy w regionie śląskim,
jednym z najważniejszych regionów Europy,
rozwijać nowoczesny przemysł, który oznacza
także przyjazny dla środowiska sposób korzystania z węgla – powiedział Krzysztof Tchórzewski. Potrzebne są: wizja i projekt. – Trzeba

je wypracować lub dopracować. Duża w tym
rola władz regionalnych. Ze środków dla regionów można finansować zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i tworzenie
miejsc pracy w dziedzinie nowych technologii, np. elektromobilności – mówił europoseł
Jerzy Buzek.
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