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Już ni

M iędzynarodowe T argi G órnictwa ,
P rzemysłu E nergetycznego i H utniczego
KATOWICE 2017. 29 sierpnia w Katowicach rozpoczęły się

NOWY GÓRNIK

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego
i Hutniczego KATOWICE 2017. Na powierzchni około 30 tys.
metrów kw. wystawcy z 13 krajów zademonstrowali maszyny
i urządzenia dla górnictwa, energetyki i hutnictwa. W uroczystym
otwarciu targów wzięli udział między innymi premier Beata
Szydło i wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Politycy
podkreślali znaczenie górnictwa węgla kamiennego i energetyki
węglowej dla polskiej gospodarki. Dwa lata temu targi odbywały
się w cieniu kryzysu. W tym roku było wiele optymistycznych
akcentów. Premier i wiceminister energii mówili o sukcesach
w realizacji planów naprawy górnictwa.

Premier Beata Szydło: – Po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne

Premier Beata Szydło streściła swoją rozmowę z Grzegorzem Tobiszowskim
z czasu przygotowywania planu naprawy
górnictwa. Wiceminister energii powiedział
wtedy, że chodzi mu o reformę, dzięki której
górnictwo stanie się silną gałęzią gospodarki,
a nie o zmiany, które poprawią jego sytuację
na dwa-trzy lata, a później znów trzeba będzie
zaczynać proces naprawczy od nowa.

W iadomości są
optymistyczne
– Dzisiaj, po pierwszym półroczu możemy powiedzieć, że wiadomości są optymistyczne. Spółki węglowe i energetyczne mają
dobrą kondycję. Górnictwo przynosi zyski
– ponad 1,4 mld złotych już za pierwsze półrocze – powiedziała premier Szydło.
– Można powiedzieć, że jest to nasz
wspólny sukces, że przed polskim górnictwem
i polską energetyką jest dobra perspektywa,
dobra przyszłość. Chcemy budować polską
energetykę, polską gospodarkę na podstawie
bezpiecznego miksu energetycznego, w którym węgiel kamienny i węgiel brunatny będzie
miał niezwykle istotne miejsce. Tak się dzieje
i tak się będzie działo przez kolejne miesiące
i lata, bo ta reforma cały czas trwa. Weszła
w nowy etap. Myślimy właśnie o budowaniu
nowych technologii węglowych, o nowoczesnym górnictwie. Do tego potrzebujemy
nowoczesnych rozwiązań – mówiła premier
Beata Szydło.
Premier zapewniła, że rząd chce, aby polskie górnictwo i energetyka były wizytówkami Polski, ponieważ każde państwo musi

budować swoją gospodarkę, w tym energetykę,
tak aby chronić swoje interesy. – I to realizujemy – powiedziała premier. – Jestem dumna
z tego, że ten projekt się udał, dlatego że sama
związana jestem z gminą górniczą, pochodzę

Chcemy budować polską
energetykę, polską
gospodarkę na podstawie
bezpiecznego miksu
energetycznego, w którym
węgiel kamienny i węgiel
brunatny będzie miał
niezwykle istotne miejsce.
Tak się dzieje i tak się będzie
działo przez kolejne miesiące
i lata, bo ta reforma cały czas
trwa.
z tego regionu i wiem doskonale, że dla nas,
ludzi mieszkających na południu Polski, górnictwo to nie tylko gospodarka, miejsce pracy,
możliwość zarobkowania, ale też wielki etos
budowany przez wiele pokoleń. To jest nasze
życie – podkreśliła premier.
Pierwszym z trudnych zadań rządu było
rozwiązanie problemów górnictwa. – Dzisiaj
to jest nasz wspólny sukces, że możemy w Katowicach powiedzieć w 2017 roku, że przed
polskim górnictwem i polską energetyką jest
dobra perspektywa, dobra przyszłość. Dzięki
ministrowi energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz wiceministrowi w tym resorcie,
Grzegorzowi Tobiszowskiemu, można dziś

Producenci maszyn górniczych stawiają na innowacje
powiedzieć, że polskie górnictwo zaczyna
nowe życie. Chyba niewielu wierzyło, że to się
powiedzie – powiedziała premier Szydło.

S ukcesy i wyzwania
W 2015 roku górnictwo węgla kamiennego przyniosło 4,7 mld złotych strat. W roku
2016 strata wyniosła ponad 400 mln złotych.
W pierwszym półroczu 2017 roku branża miała

ponad 1,4 mld złotych zysku. – Wynik finansowy górnictwa na koniec 2017 roku będzie
prawdopodobnie lepszy, niż planowaliśmy
– powiedział wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski w swoim wystąpieniu z okazji
rozpoczęcia targów górniczych w Katowicach.
Zdaniem wiceministra energii górnictwo
wstało z kolan i zaczyna zajmować właściwe
miejsce w strukturze przemysłowej w Polsce.
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Od początku realizacji planów naprawy górnictwa rządowi przyświecał jeden cel – polskie górnictwo ma być bezpieczne, konkurencyjne, nowoczesne i przynoszące zyski.

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski: – Wynik finansowy górnictwa na koniec 2017 roku będzie
prawdopodobnie lepszy, niż planowaliśmy

