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Kopalnie Europy
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Fińska kopalnia złota
2006 roku kanadyjska spółka Agnico-Eagle
Mines Ltd. poinformowała, że zamierza tam
zbudować kopalnię. Koszt budowy, ukończonej w 2008 roku, wyniósł ok. 105 mln euro.
Kanadyjski inwestor decyzję o powstaniu
kopalni poprzedził kilkuletnimi badaniami,
które potwierdziły, że pod ziemią znajdują się
skały zawierające 84 tony czystego złota.
Finlandia stała się w minionych latach
miejscem odkrycia więcej niż jednego ważnego surowca. We wschodniej części kraju
dostrzeżono złoża diamentów. Ich wydobycie
jeszcze się nie rozpoczęło, ale pojawiło się już
kilka międzynarodowych firm chętnych do
pozyskiwania tych złóż.

Związki zawodowe w Europie

Czeski związek
Odborový svaz pracovníků hornictví,
geologie a naftového průmyslu – tak po
czesku, dla niektórych być może znajomo,
brzmi nazwa jednego z największych związków zawodowych górników naszego południowego sąsiada. Těžební unie – oznacza
natomiast: Górniczy Związek Zawodowy
w Czechach. Jest to drugi ważny związek
zawodowy w tej branży. W kraju za Olzą
znajduje się 5 czynnych kopalń.
Pierwszy ze związków zawodowych –
OS PHGN dzieli się na 15 mniejszych organizacji związkowych. W naszym kręgu
zainteresowań znajdują się zwłaszcza: Stowarzyszenie związków zawodowych górników (SHO) oraz Zrzeszenie związków
zawodowych w Czechach Coal Group. Idea
utworzenia OS PHGN narodziła się pod
koniec II wojny światowej, a zrealizowana
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została w maju 1945 roku. Druga ważna
organizacja, TU (Těžební unie), jest dużo
młodszym związkiem zawodowym, istnieje
od 1990 roku. Jest ona członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Wydobywczego, Rud Metali i Kopalin Użytecznych EUROMINES.
Dwa lata temu górnicze związki zawodowe z Czech interweniowały u swojego Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
planów przedłużenia wieku emerytalnego
do 65 lat. Plany te jednak zarzucono i aktualnym progiem przejścia na emeryturę jest,
w przypadku mężczyzn, wiek 62 lata. Roczna
produkcja węgla czeskich kopalń to około
11 milionów ton, a zatrudnienie około – 16
tysięcy osób (w tym około 4 tysiące obywateli naszego kraju). Przed prywatyzacją
w kopalniach pracowało 110 tys. górników.
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Dziwnówek OW „MARCEL” od
archiwum Nowy górnik

W Finlandii powstanie największa w Europie kopalnia złota – tak donosiły branżowe
media w 2006 roku. Zakład powstał 2 lata
później. Nietrudno się domyślić, że kopalnia
ta – będąca miejscem wydobycia złota – jest
jednocześnie jedną z najmłodszych na Starym Kontynencie. Cechą charakterystyczną
powstających już w nowym wieku zakładów
wydobycia kruszców lub kopalin jest często
zagraniczny kapitał, który w nie inwestuje.
Tak też było w przypadku Finlandii. Inwestorem jest Kanada.
Kittila – to nazwa nowej i największej
w Europie kopalni złota – w północnej Finlandii, w prowincji Laponia. We wrześniu
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