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Premier Beata Szydło: Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej gospodarce

Premier podkreśliła, że trzeba budować polskie górnictwo oparte na polskiej myśli technologicznej
i naukowej

usimy prosić, którego od nikogo nie musimy kupować
gdzie z udziałem prezydenta obchodzono
Barbórkę – górnicze święto, Andrzej Duda
przypomniał, że jest tu jedna z największych
kopalń węgla brunatnego w Europie i największa w Europie elektrownia, która zaspokaja
ponad 20 proc. polskiego zapotrzebowania
na energię elektryczną. – Nie sposób sobie
wyobrazić funkcjonowania państwa polskiego
bez Bełchatowa – stwierdził.
Jak mówił, ważne jest, by polityka energetyczna w Polsce była prowadzona odpowiedzialnie. – Odpowiedzialnie, to znaczy
z uwzględnieniem naszych możliwości i zasobów, a przede wszystkim z uwzględnieniem
warunków, na jakich Polska może być państwem suwerennym – zaznaczył.

P remier proponuje
skup węgla
Premier Beata Szydło podjęła decyzję,
że Agencja Rezerw Materiałowych kupi węgiel
ze zwałów.
– Polskie górnictwo jest potrzebne polskiej
gospodarce – powiedziała premier Beata Szydło
w czasie uroczystości barbórkowych w Brzeszczach. – Podjęłam decyzję, żeby Agencja Rezerw
Materiałowych zakupiła węgiel, który w tej chwili jest na zwałach – poinformowała premier.
Dzięki jej decyzji spółki górnicze będą miały
pieniądze na bieżącą działalność w najbliższych
miesiącach. Nie wiadomo, jakie będą ceny skupu i ile węgla zostanie skupione przez ARM.

Według danych przytaczanych przez media
centralne w grę wchodziłoby około 6 mln ton.
Sprawy górnictwa są bardzo ważne dla
nowego rządu. Zgodnie z przedwyborczymi
zapowiedziami utworzono Ministerstwo Energii, na którego czele stoi minister Krzysztof
Tchórzewski. W tym resorcie ma powstać
strategia rozwoju polskiego górnictwa i energetyki. Program będzie tworzony we współpracy ze stroną społeczną. – Stworzyliśmy
bardzo szybką ścieżkę procedowania najważniejszych projektów, które mają wspierać te
programy i propozycje – mówiła premier.
Podkreślała, że mieszkańcy Brzeszcz, jej
rodzinnego miasta, wykazali się wielką determinacją i stanęli w obronie kopalni. – Dzięki
mądrości tych, którzy uwierzyli i cały czas
wierzą, że kopalnia Brzeszcze może funkcjonować i rozwijać się, dzięki umiejętności
rozmowy możemy mówić o tym, że przed
Brzeszczami jeszcze wiele lat dobrego funkcjonowania i rozwoju – mówiła szefowa rządu.
Kopalnia z rodzinnego miasta premier
Beaty Szydło weszła w skład grupy węglowej
koncernu energetycznego Tauron. Według
wstępnych analiz sprzed ponad roku była
przeznaczona do likwidacji. – Los kopalni
Brzeszcze jest symbolicznie odnoszony do sytuacji całego polskiego górnictwa. Dzisiaj trzeba mówić o rozwoju polskiego górnictwa, a nie
o jego restrukturyzacji i zwijaniu czy wygaszaniu – podkreślała premier. – Polskie górnictwo
jest potrzebne polskiej gospodarce – dodała.
Zaznaczyła, że zakłady górnicze muszą być
doinwestowane i mieć perspektywy, by konkurować na rynkach światowych.

Premier Beata Szydło stwierdziła,
że ludzie, którzy tak jak ona są związani
z gminami, w których są kopalnie węgla kamiennego, wiedzą doskonale, że to nie jest
zwykły zakład pracy. – Wiemy doskonale,
że od funkcjonowania tych zakładów zależy los wielu tysięcy ludzi – mówiła szefowa
rządu. – Przed górnictwem otwiera się nowa
szansa i perspektywa– dodała.
Beata Szydło podkreślała, że należy położyć nacisk na to, by budować polskie górnictwo oparte na polskiej myśli technologicznej
i naukowej. Zdaniem premier polskie osiągnięcia badawcze są nowatorskie, ale dotychczas nie były wykorzystywane w praktyce. Dodała, że badania są także niezbędne do tego,
by polski sektor górniczy mógł być bardziej
konkurencyjny i mógł zdobywać nowe rynki.
– Trzeba upominać się o polskie górnictwo
i gospodarkę również na arenie międzynarodowej – powiedziała premier Beata Szydło.
Jednocześnie podkreśliła kwestię przekonania europejskich partnerów do tego, że Polska
potrzebuje czasu na to, by dostosować polski
przemysł i gospodarkę do wymogów unijnych.
Mówiąc o górnictwie jako jednym z wyzwań,
premier przekonywała, że rząd jest zdeterminowany do tego, by bronić tej branży i ją rozwijać.
– Każde miejsce pracy w górnictwie jest
ważne i każdego miejsca pracy musimy bronić.
Musimy robić to wspólnie– powiedziała Beata Szydło i podziękowała za zaangażowanie
stronie społecznej i związkom zawodowym
w debatę o górnictwie.
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