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A K T U A L N O Ś C I

Bardzo popieram każdą inicjatywę, dzięki której przedstawiciele górnictwa znajdą się
w parlamencie. Musimy rozwiązać wiele problemów branży górniczej, dlatego potrzebujemy
w parlamencie fachowców, którzy będą wiedzieć, o czym decydujemy – MÓWI M ACIEJ
K ALISKI , WICEMINISTER GOSPODARKI ODPOWIEDZIALNY ZA GÓRNICTWO I ENERGETYKĘ

Górnicy, popierajcie swoich
kandydatów

X NOWY GÓRNIK: Przekonamy Unię Europejską, że nasza gospodarka powinna
być niskoemisyjna, a nie niskowęglowa?
M ACIEJ K ALISKI :
Powtarza pan hasło
wicepremiera Waldemara Pawlaka. PSL
uważa, że węgiel będzie
podstawowym paliwem
dla naszych elektrowni
przez dziesięciolecia.
Dlatego musimy walczyć w Unii Europejskiej o to, aby węgiel
był traktowany tak jak inne paliwa. Nasza
energetyka nie przestawi się nagle z węgla
na gaz, biomasę, energię wiatrową albo
energię atomową. Z węgla mamy około
 proc. energii. Dlatego nie ma wyjścia –
musimy walczyć o węgiel. Obrona naszego
górnictwa to obrona miejsc pracy, nie tylko
w spółkach górniczych, ale także w przemyśle okołogórniczym, handlu i usługach.

X Unia chciałaby, żebyśmy jak najszybciej przestawili się na wiatraki, elektrownie gazowe, energię słoneczną.
– Zakładając, że mamy nieograniczoną
ilość pieniędzy, i tak jest to niemożliwe
z punktu widzenia technicznego. Nie da
się w krótkim czasie wybudować tylu elektrowni, żeby zastąpiły elektrownie węglowe.
Nie mamy także odpowiedniej ilości gazu,
żeby budować elektrownie gazowe. Nie
mamy warunków, aby stawiać na energię
słoneczną albo energię wodną. Wiatraki
nie rozwiążą problemów energetycznych,
bo kiedy nie wieje wiatr, do wytwarzania
energii trzeba używać np. bloków gazowych. Elektrownie atomowe to natomiast
odległa przyszłość.
X Skoro węgiel jest tak oczywistym źródłem energii, czemu dla naszych polityków nie jest to oczywiste?

– Węgiel będzie gwarantował nasze
bezpieczeństwo energetyczne. Potrzebujemy jednak fachowców, którzy w politycznej debacie będą przedstawiać rzeczowe argumenty. Musimy mieć ich także
w parlamencie.
X W tegorocznych wyborach kandydu-

je spora grupa osób związanych z górnictwem. Pana zdaniem branża górnicza
zmobilizuje się i wybierze swoich przedstawicieli do parlamentu?
– Jestem za tym, aby górnictwo miało jak najwięcej przedstawicieli w Sejmie.
Przed nami wiele problemów do rozstrzygnięcia zarówno na poziomie krajowym,
jak i unijnym, potrzebujemy więc fachowców, którzy będą wiedzieli, o czym mówią
w dyskusji o górnictwie i energetyce. Do tej
pory zbyt często były lansowane koncepcje polityczne, które nie miały większego
związku z realiami środowiska górniczego,

energetyki czy z szeroko rozumianym sektorem górniczo-energetycznym. Bardzo
popieram każdą inicjatywę, dzięki której przedstawiciele górnictwa znajdą się
w parlamencie.

X Przez lata działalność górniczą uważano za nieprzyzwoitą z punktu widzenia ekologii, a nawet ekonomii. Można
zmienić ten wizerunek?
– Ten wizerunek już się zmienił. Górnictwo osiąga dobre wyniki. Branża będzie
się rozwijać. Musimy ostatecznie przełamać
fałszywy stereotyp, głoszący, że górnictwo
niszczy przyrodę. Nowe technologie spalania węgla, technologie produkcji paliwa
z węgla oraz jego wykorzystanie w przemyśle chemicznym czynią z górnictwa gałąź
gospodarki przyjazną przyrodzie. Dlatego
powinniśmy stawiać na gospodarkę niskoemisyjną, a nie niskowęglową.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Ratownicy Borynii zdobyli puchar prezesa CSRG
Centralne Zawody Drużyn Ratowniczych: zwyciężyli ratownicy z KWK Borynia w składzie: Adam Szkołda, kierownik kopalnianej stacji ratowniczej, Mirosław Dłucik, mechanik
sprzętu, Przemysław Sinacki, zastępowy, Paweł Zwoleń, Mirosław Ślazyk, Sebastian Krawczyk oraz Marcin Kaczorek

