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A K T U A L N O Ś C I

Patronat p
nad pol

P rezydent A ndrzej D uda i premier B eata
S zydło potwierdzili szczególne znaczenie
górnictwa . Oboje brali udział w uroczystościach
barbórkowych. Zapewnili, że branża górnicza może na nich
polegać. Poinformowali o działaniach zmierzających
do uzdrowienia górnictwa. Prezydent i premier zapewniali,
że Polska będzie bronić górnictwa na arenie unijnej, ponieważ
węgiel jeszcze długo będzie dla nas najważniejszym źródłem
energii. Patronat prezydenta Andrzeja Dudy nad polskim
górnictwem jest faktem. Wizyty w Bełchatowie (obchody
barbórkowe w kopalni węgla brunatnego) i w Jaworznie
(11 grudnia w Zakładzie Górniczym Sobieski TAURON
Wydobycie SA) potwierdzają zainteresowanie głowy państwa
tą branżą.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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– Byłem w Bełchatowie, tam też są górnicy – węgla brunatnego. Usłyszałem wtedy
prośbę ważną, żebym jako prezydent objął
górnictwo swoim patronatem. Powiedziałem
wtedy, że zrobiłem to już dawno. Jeszcze zanim
zostałem prezydentem RP, zanim mnie wybraliście. Kiedy prowadziłem kampanię, spotkałem
się z górnikami i wyraźnie zarysowałem moje
zobowiązania. Te moje zobowiązania, dziś,
jako prezydenta RP, wobec polskich górników
pozostają aktualne. Z tego punktu widzenia
mogę mówić, że ten patronat już dawno przyjąłem na siebie – powiedział prezydent w czasie
spotkania z górnikami w Jaworznie.
– Górnictwo w Polsce jest jednym z absolutnie najważniejszych sektorów gospodarki.
To trud polskich górników – wydobycie węgla
– jest dzisiaj w dużym stopniu gwarancją polskiej suwerenności energetycznej – oświadczył

Andrzej Duda. – Polska ma 90 proc. europejskich zasobów węgla kamiennego. Nasza
energetyka wytwarza ponad 80 proc. energii
z węgla, w tym z węgla kamiennego około
55 proc. Węgiel jest dla nas podstawowym
surowcem energetycznym. Własnym, o który
nikogo nie musimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować. Możemy go wydobywać sami. To, w jaki sposób będziemy go
wydobywali, w jaki sposób będziemy działali
wobec naszego przemysłu wydobywczego,
jest naszą decyzją i naszą sprawą – powiedział
prezydent. Nawiązał w ten sposób do unijnej
polityki dekarbonizacji gospodarki. Od wielu lat Unia Europejska co jakiś czas zaostrza
politykę antywęglową i ustala kolejne bariery,
które mają ograniczyć rolę węgla.
– W Europie mówi się o dekarbonizacji.
Ja się nie zgadzam z dekarbonizacją jako
odejściem od węgla kamiennego w przemyśle. Na pewno nie w Polsce. Z uwagi na to,
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W Bełchatowie prezydent wziął udział w obchodach barbórkowych

W Jaworznie prezydent był gościem górników na karczmie piwnej

Prezydent Andrzej Duda: Węgiel jest dla nas podstawowym surowcem energetycznym. Własnym, o który nikogo nie mu
co powiedziałem, jakie zasoby ma Polska,
co jest naszym skarbem, czarnym złotem,
my nie możemy się zgadzać na takie rozwiązania. Trzeba prowadzić odpowiedzialną
politykę. Dekarbonizacja może oznaczać
niską emisję, ale tylko poprzez wdrażanie
nowych technologii. Poprzez badania naukowe nad technologiami, nad metodami
wykorzystywania węgla, by było to bardziej sprzyjające środowisku. W te badania powinniśmy inwestować, na te badania i modernizację powinniśmy uzyskiwać
pieniądze, również europejskie – powiedział prezydent. – To są wielkie zadania
dla władz na najbliższe lata. Ja także jestem
gotów do tego się przyłączyć, bo uważam

tę sprawę w perspektywie rozwoju Polski
za jedną z najważniejszych. Musimy utrzymać i wzmacniać naszą suwerenność energetyczną – podkreślał Andrzej Duda.
Zdaniem prezydenta powinniśmy wspierać polskie zakłady produkujące sprzęt dla
przemysłu wydobywczego, który jest bardzo
wysoko oceniany na świecie, a także eksportować maszyny i rozwijać rodzimy przemysł
wydobywczy oparty na tych technologiach.
Andrzej Duda wyraził nadzieję, że powołana Rada Dialogu Społecznego, w której
zasiadają przedstawiciele rządu i związków
zawodowych, wypracuje rozwiązania wzmacniające branżę i zapewniające godne warunki
pracy. Podczas uroczystości w Bełchatowie,

