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Najniższe koszty pozyskiwania sprzyjają węglowi

Dzięki zaangażowaniu amerykańskiej technologii w poszukiwaniu złóż gazu łupkowego możemy się stać krajem nie tylko bogatym, ale i niezależnym gospodarczo. Wraz
z rozwojem poszukiwań tego gazu wzrasta
bowiem wśród specjalistów przekonanie
o niewątpliwym powodzeniu, którym nas
na tym polu czeka.

Co prawda, na razie większość prognoz ogranicza się do rozważań w czasie
przyszłym niedokonanym, ale wszystko
wskazuje na to, że powinniśmy oczekiwać
sukcesu. Trzeba oczywiście stworzyć warunki i możliwości zrealizowania bardzo
kosztownych prac wiertniczych i badawczych – to wszystko ma jednak nastąpić
w niedalekiej przyszłości. Znacznie bardziej
konkretny jest natomiast światowy wzrost
zainteresowania węglem kamiennym, czego przekonywującym dowodem są ostatnie
wizyty w Polsce naszych zachodnich sąsiadów oraz ich zainteresowanie polskimi
dostawami węgla kamiennego. Posługując
się mądrością ludową, można powiedzieć,
że gaz łupkowy to „gołąb na dachu”, a niemieckie zapotrzebowanie na polski węgiel
kamienny to „wróbel w garści”.

R ynek węgla kamiennego
Sztucznie dotąd blokowany, przynajmniej na Górnym Śląsku, rozwój wydobycia
węgla kamiennego ma teraz ekonomiczne
uzasadnienie na rynku wewnętrznym i zagranicznym. Węgiel kamienny nadal będzie
niezbędny dla energetyki. Przewidując rolę
gazu łupkowego, inwestorzy przymierzają
się do budowy nowych elektrowni gazowych, które tylko uzupełnią rynek elektrowni węglowych. W procesie tym niekorzystny
dla węgla pakiet klimatyczny będzie miał
znaczenie coraz bardziej marginalne, swoją
rolę odegra tu bowiem wygoda, pewność
i bezpieczeństwo dostaw surowca oraz jego
stabilna cena. Węgiel kamienny to jednak nie
tylko energetyka – jest on przecież niezbędny (zwłaszcza węgiel koksowy) do wytopu
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Interes stulecia
stali i innych metali w przemyśle hutniczym.
Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
które wydobywają ten surowiec, mogą
się zatem nie trwożyć o swoją przyszłość.
Należy wszak pamiętać, że gaz ziemny nie
jest w stanie w pełni zabezpieczyć potrzeb
energetycznych kraju. Dywersyfikacja źródeł
energii oraz potrzeba najniższych kosztów
jej pozyskiwania długo jeszcze będą sprzyjać
węglowi kamiennemu i brunatnemu.

Trudna rola węgla
brunatnego
Odkrycie zasobów gazu łupkowego
ograniczy rolę węgla kamiennego w polskiej
gospodarce. Dla węgla jest to jednak równoznaczne z jego likwidacją już w niedalekiej
przyszłości. Ostatni blok energetyczny na
węglu brunatnym o mocy około 900 MW
zostanie wkrótce oddany do użytku w Elektrowni „Bełchatów”. Jeżeli potwierdzą się
prognozy odkrycia przewidywanych zasobów gazu łupkowego, to żadnych nowych
inwestycji w branży węgla brunatnego już
nie będzie. Jest to jednak spowodowane nie
tylko powszechnymi i narastającymi w kraju
protestami co do budowy nowych kopalń odkrywkowych tego surowca energetycznego.
Gdyby nie było innego wyjścia, rząd prośbą
lub groźbą wymusiłby przecież realizację
nowych inwestycji. Ale obecnie inwestycje
te nie są już potrzebne ze względów czysto
technologicznych i cywilizacyjnych. O tym,
że tak jest w istocie, przekonuje nas reakcja
rządu na nieustępliwe i agresywne pod jego
adresem wystąpienia legnicko-lubińskiego
Stowarzyszenia „STOP Odkrywce”. Władze
uważają je bowiem za reakcję wobec starych i mało prawdopodobnych rozwiązań
oraz ignorują jako abstrakcyjne i nieistotne.
W tej sytuacji wszelkie naciski, starania,
postulaty i uzasadnienia związane z rozwojem górnictwa węgla brunatnego mijają
się z celem. Pozostawiony samemu sobie
front eksploatacyjny wyczerpie ostatecznie
swoje możliwości jeszcze w połowie tego
stulecia. Za około 10 lat przestanie istnieć

Węgiel brunatny zakończy swoją chwalebną rolę w polskiej energetyce?
KWB „Adamów”, zaś piętnaście lat później
ten sam los czeka KWB „Bełchatów”. Po
kilku kolejnych latach swoją działalność
zakończy KWB „Konin”, a polską tradycję
węgla brunatnego zamknie około 2045 roku
KWB „Turów”. O żadnych, nawet najbardziej
atrakcyjnych inwestycjach typu złoże węgla
brunatnego „Legnica” czy „Gubin-Mosty”
nie ma nawet co marzyć. Po prostu znacznie większe i łatwiejsze w eksploatacji oraz
wykorzystaniu do celów energetycznych zasoby gazu łupkowego odsuwają węgiel brunatny na daleki plan. Nie da się wykluczyć,
że właśnie w taki sposób węgiel brunatny
zakończy swoją chwalebną rolę w polskiej
energetyce.

I nteres stulecia
Dla Polski jako całości odkrycie gazu
łupkowego jest najważniejszym wydarzeniem po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, daje on nam bowiem niemal wszystkie
atrybuty suwerenności gospodarczej. Jest
również zwieńczeniem prowadzonych przez
nas na przestrzeni lat powojennych badań
i poszukiwań surowcowych. Jest jednak
wielce prawdopodobne, że inwestycje wokół gazu łupkowego zostaną zrealizowane

w najlepszym wypadku dopiero za około
dziesięć lat. Światowy kryzys energetyczny
stwarza jednak doskonałą koniunkturę dla
polskiego węgla kamiennego. Jej wykorzystanie staje się pilnym, natychmiastowym
i bieżącym zadaniem dla całej polskiej
gospodarki. W tym sensie polski interes
stulecia ma dwa wymiary. Jeden dotyczy
niedalekiej przyszłości i związany jest z odkryciem złóż gazu łupkowego. Drugim jest
obecna niezwykła i prawdopodobnie długotrwała koniunktura na węgiel kamienny,
z której trzeba korzystać. Byłoby dobrze,
gdyby polscy inwestorzy i przedsiębiorcy
pod przewodnictwem Ministerstwa Gospodarki i naszego zaplecza naukowo-badawczego zrobili wszystko, aby obu tych
okazji na interes stulecia nie zaprzepaścić.
Sprawy te wydaje się również rozumieć
wicepremier Pawlak. Ostatnio dość niespodziewanie oświadczył on, że musimy
się liczyć ze zdaniem naszych zachodnich
sąsiadów w kwestii likwidacji ich elektrowni
jądrowych. W podtekście tej opinii można
także odczytać wolę liczenia się z ich decyzjami rozwoju energetyki opartej na węglu
kamiennym.
Adam Maksymowicz

Zmiany w zarządzie ZZG JSW S.A. „JAS-MOS”

Nowy przewodniczący
Ze wzruszeniem w głosie dziękował Daniel Kubala, przewodniczący ZZG JSW S.A.
„JAS-MOS”, swoim wieloletnim związkowym
współpracownikom.

Za około 10 lat przestanie istnieć KWB Adamów, zaś piętnaście lat później ten sam los czeka KWB
Bełchatów

W związku z jego przejściem na emeryturę zwołano na 10.06.2011 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. W trakcie
zebrania, dotychczasowy przewodniczący
zaproponował na swojego następcę Henryka
Markitona, który wiele lat pełnił funkcję
zastępcy. Delegaci jednogłośnie poparli tę
kandydaturę. Nowowybrany przewodniczący podziękował uczestnikom zebrania
za zaufanie i powierzenie mu prowadzenia

Daniel Kubala (pierwszy z prawej) odchodzi na
emeryturę
związku w tak trudnym okresie, jakim jest
wprowadzenie JSW S.A. na Giełdę Papierów
Wartościowych. Przewodniczący powołał na
swojego zastępcę Wojciecha Romana.

