12

W W W.NOW YGORNIK.PL

1 - 1 5 P A Ź D Z I E R N I K 2 0 11

A K T U A L N O Ś C I

Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego ma  lat

NOWY GÓRNIK

Górnictwo węglowe:
perspektywy i ograniczenia
Górnictwo węgla kamiennego ma przyszłość. Nie ochronimy
klimatu, walcząc z węglem, ale stosując nowoczesne metody spalania tego paliwa. Wcale nie musimy spalać węgla.
Można z niego produkować paliwo, które na przykład zastąpi benzynę. Zamiast zastanawiać się, jak wyeliminować
węgiel, lepiej zastanowić się, jak z niego korzystać w sposób
przyjazny dla środowiska. To najważniejsze wątki z dyskusji na międzynarodowej konferencji „Górnictwo węglowe:
perspektywy i ograniczenia” zorganizowanej z okazji 20
lecia działalności Związku Pracodawców Górnictwa Węgla
Kamiennego.

W czasie konferencji,  września w Katowicach, Krystian Zając przypomniał historię związku.
– Miałem zaszczyt kierowania Związkiem Pracodawców
Górnictwa Węgla Kamiennego od czasu jego utworzenia,
przez prawie dziesięć lat. Dwadzieścia lat istnienia to dość
długi okres w nowej rzeczywistości gospodarczo-politycznej Polski po  roku – mówił Krystian Zając. Podkreślił rolę związku w zmianach zachodzących w tym czasie
w górnictwie.
– Przed nami stoi wyzwanie. Chodzi o górnictwo i problemy polskiej energetyki. Wokół toczy się batalia o gospodarczą przyszłość Polski i ekonomiczne podstawy życia
milionów Polaków. Unijny pakiet energetyczno-klimatyczny
zakłada radykalne ograniczenie emisji CO. Skoro blisko 
procent produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzi
ze spalania węgla, to moim zdaniem branża górnicza ma
prawo zadać publicznie tak modne dziś pytanie: Jak żyć?
Deklaruje, że Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej będą
wspierać działania, które przyczynią się do wzmocnienia
pozycji branży górniczej. Jest ona potrzebna naszej gospodarce i naszemu społeczeństwu – powiedział prezydent
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Malinowski,
który był gościem konferencji.
Jednym z najważniejszych momentów w działalności
Związku było przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Węgla Kamiennego i Brunatnego
Euracoal.
– Euracoal stał się dla nas miejscem, z którego możemy
bronić i w którym możemy skutecznie budować przyszłość
dla węgla. Poprzez Stowarzyszenie łatwiej jest nam dzisiaj
szukać obrony dla węgla poprzez promowanie nowoczesnych technologii jego spalania przyjaznych dla środowiska
naturalnego – mówił Maksymilian Klank, prezydent tej
organizacji w latach -.
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Mówimy TAK gospodarce niskoemisyjnej, natomiast mówimy NIE gospodarce niskowęglowej za każdą cenę – to fragment z Deklaracji
Katowickiej, pod którą podpisywali się uczestnicy konferencji. Na zdjęciu Zdzisław Bik, prezes Fasing SA

Forsowana polityka antywęglowa oznacza dla mieszkańców wielu państw drastyczny wzrost kosztów mediów energetycznych

