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Środowiskiem górniczym podobno wstrząsnęła informacja, że Węglokoks może importować z Rosji węgiel. Ponoć to spisek
z udziałem PGG, która chciała w ten sposób uzupełnić braki we własnym wydobyciu. Pachnie mi to sezonem ogórkowym.
Czekam na informacje o kosmitach, którzy zaczną robić tajemnicze kręgi na hałdach, i o potworach grasujących
w osadnikach mułu. Tak na marginesie – nie ma informacji, która mogłaby wstrząsnąć środowiskiem górniczym

NOWY GÓRNIK

Ważna faktura, a nie paszport
W prasie ogólnopolskiej (w dziennikach:
Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) pojawiły się sensacyjne informacje o tym, że Węglokoks będzie kupował węgiel dla polskich
odbiorców między innymi z Rosji, ponieważ
Polska Grupa Górnicza nie wykonuje planów
wydobywczych. Najwięcej zamieszania wywołała informacja Rzeczpospolitej.

Zamieszanie jest bez sensu. Nawet gdyby
Węglokoks miał kupować węgiel od Rosjan,
to podejrzewam, że miałby z tym kłopoty. Spółka SUEK Polska, należąca do potężnego rosyjskiego koncernu SUEK, ma w Polsce prawie
20 terminali, w których sprzedaje każdy rodzaj
węgla – poczynając od miałów, kończąc na ekogroszku. W województwie śląskim ma dwa terminale. Sprzedają węgiel dobrej jakości, który
zawiera bardzo mało siarki i ma bardzo dobrą
kaloryczność. Czy SUEK pozwoliłby Węglokoksowi na zabranie części rynku? Wątpię.
Na wszelki wypadek rzecznik prasowy Węglokoksu zdementował informację o imporcie
węgla z Rosji. Rzecznik prasowy PGG w specjalnym komunikacie zapewnił, że Polska Grupa
Górnicza wykona roczny plan wydobycia.

O co chodzi
O tym, że Węglokoks prawdopodobnie
będzie importował węgiel, prezes spółki Sławomir Obidziński mówił w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W dodatku
wytłumaczył, dlaczego spółka się nad tym zastanawia. Otóż brakuje węgla dobrej jakości dla
ciepłowni i elektrociepłowni. Chodzi między
innymi o zawartość siarki. W wielu miastach
i gminach ciepłownie i elektrociepłownie
są stare. Nie spełniają albo z trudem spełniają
coraz ostrzejsze wymagania ekologiczne. Żeby
emitować do atmosfery mniej związków siarki,
muszą spalać węgiel o jak najniższym zasiarczeniu albo inwestować w nowoczesne filtry.
Samorządy nie mają pieniędzy na modernizację
zakładów dostarczających ciepło, a kary ekologiczne byłyby duże.
Jak długo polskie kopalnie nie zapewnią
odpowiedniej ilości węgla z bardzo niską zawartością siarki, tak długo przynajmniej część
zapotrzebowania na paliwo trzeba będzie uzupełniać importem. Dla mieszkańców byłoby
dobrze, gdyby to był węgiel możliwie najtańszy.
Jeżeli Węglokoks ma importować węgiel, niech
szuka taniego dostawcy, który zagwarantuje
najwyższą jakość. To leży w interesie Polaków.
Sprawdzanie paszportów dostawom węgla,

T rochę mnie poniosło

Bardziej opłaca się sprawdzać fakturę za węgiel, a nie jego paszport
a nie faktur za te dostawy, jest pomieszaniem
z poplątaniem.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że polskie górnictwo nie może gwarantować,
że będzie wydobywać odpowiednio dużo
najlepszego węgla dla sektora komunalno-bytowego. Nawet nie ma sensu marnować
sił, czasu i pieniędzy, bo mogłoby się okazać,
że owszem, górnicy wydobędą ten węgiel, ale
koszt tego będzie olbrzymi.

S ztuczny problem
Uznanie, że import węgla jest wyłącznie szkodliwy, graniczy z absurdem. Polskie kopalnie powinny skoncentrować się
na tym, co mogą wydobyć stosunkowo tanio
i sprzedać z jak najlepszym zyskiem. Na Europejskim Kongresie Gospodarczym Tomasz
Rogala, prezes PGG, przedstawił strategię
grupy do 2030 roku. Jest w niej między innymi część poświęcona zwiększeniu udziału
w rynku węgla przeznaczonego dla sektora
komunalno-bytowego. Prezes wyjaśniał, skąd
bierze się część kłopotów. Otóż sporo węgla
z niską zawartością siarki, z kopalń, które
jeszcze niedawno należały do KHW, trafiało
do elektrowni zamiast do ciepłowni. Teraz,
po przejęciu KHW, Polska Grupa Górnicza
zmienia kontrakty. Tak zwany sektor komunalno-bytowy ma dostać więcej dobrego węgla.
Na ile strategia PGG jest realna? Zarząd
zapewnia, że przyjął wersję ostrożną, bezpieczną i najbardziej prawdopodobną do zrealizowania. Jednak aby plan wykonać, trzeba
czasu i pieniędzy na inwestycje. Nie twierdzę,
że Polską Grupą Górniczą kierują geniusze

Oświadczenie PGG ws. publikacji medialnych

Zapewnimy dostawy węgla
W związku z informacjami, które ukazały się
27 czerwca br., w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej, Polska Grupa Górnicza
podtrzymuje wcześniejsze deklaracje, że zamierza wykonać założony na ten rok plan wydobywczy w ilości nie mniejszej niż 32 mln ton
węgla i tym samym zrealizować wszystkie zawarte kontrakty na dostawę węgla.

W drugim półroczu br. przewidywany
jest znaczący wzrost wydobycia związany

ograniczenie nakładów na inwestycje w czasie
kryzysu. Szanowny panie były wicepremierze
i były ministrze gospodarki! Był pan odpowiedzialny za górnictwo. To za pana kadencji nie
podjęto żadnej decyzji, która zmusiłaby zarządy
do przygotowania spółek (wtedy Kompanii
Węglowej i KHW) do przetrwania kryzysu.
Dostawał pan aktualne raporty. Wiadomo było,
że wszystko się wali. Teraz pan jest mądry? Miał
pan okazję inwestować. Czemu nie inwestował
pan wtedy? Teraz, jak już nie może pan o niczym decydować, to chce pan rad udzielać?

z planami uruchomienia dodatkowych ścian.
Obecnie węgiel w PGG wydobywany jest na 39
ścianach, w czwartym kwartale br. Polska Grupa Górnicza będzie dysponować 47 ścianami.
Polska Grupa Górnicza podtrzymuje
wcześniejsze deklaracje, że zapewni dostawy
węgla dla energetyki zawodowej i nie planuje
w tym celu importu węgla z zagranicy. Spółka
deklaruje, że zabezpieczenie zapotrzebowania
rynku krajowego na węgiel kamienny jest dla
niej priorytetem.
l

i że nie można byłoby już teraz wydobywać
więcej węgla w sposób bardziej ekonomiczny
i produkować mieszanki idealne dla każdego
odbiorcy. Jednak diabli mnie wzięli, jak przeczytałem wypowiedź Janusza Piechocińskiego,
który stwierdził, że wszystkiemu jest winne
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Poniosło mnie, bo mądrali po fakcie jest
wielu. Chciałbym przypomnieć, że na łamach
Nowego Górnika przez lata koniunktury apelowaliśmy o racjonalizację kosztów, o inwestycje i walkę o utrzymanie rynku wewnętrznego.
W rozmowach z fachowcami i ekspertami
wskazywaliśmy na zagrożenia. Bez echa. Trwał
karnawał, było pasmo sukcesów i sny o potędze. Skończyło się na tym, że z trzech śląskich
spółek węglowych dwóch już nie ma.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

