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A K T U A L N O Ś C I

Beata Szydło, od 8 grudnia była premier, wzięła udział w uroczystościach barbórkowych
Polskiej Grupy Górniczej. W Rudzie Śląskiej 1 grudnia w ciepłym przemówieniu skierowanym
do górników oceniła, że reforma polskiego górnictwa powiodła się i spełniła oczekiwania

Reformy górnictwa były przygotowane i prowadzone w przekonaniu, że górnictwo i węgiel
kamienny jest potrzebny nie tylko na Śląsku,
ale całej polskiej gospodarce. Przekonanie
to wynikało z fundamentalnego założenia,
że należy odbudować przemysł. Odbudowa
polskiego przemysłu bez górnictwa byłaby
niemożliwa. Dlaczego? Ponieważ potrzebna
jest energia elektryczna. Polskie elektrownie
ponad 80 proc. energii wytwarzają z węgla.

– Chcemy, by górnictwo było konkurencyjne, by było podstawą naszej energetyki
i kołem zamachowym polskiej gospodarki,
ale też by było nowoczesnymi technologiami
dzięki współpracy z nauką. To jest plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania i będzie
on zrealizowany – mówiła była szefowa rządu. Beata Szydło podziękowała ministrowi
energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu i wiceministrowi Grzegorzowi Tobiszowskiemu
za ponaddwuletnią pracę. Przypomniała,
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że na początku mało kto wierzył w sukces.
Górnictwo było w dramatycznej sytuacji.
Bardzo prawdopodobny był upadek trzech
śląskich spółek górniczych. – Kiedy rok temu
w czasie uroczystości barbórkowych spotkałam się z państwem, mówiłam, że jesteśmy
w trakcie realizacji jednej z ambitniejszych
reform górnictwa, która została podjęta w Polsce. Niewielu w nią wierzyło. Odnieśliśmy
sukces. To zasługa górników, działaczy związkowych, rządu i zarządów spółek węglowych.
Możemy być z tego dumni. Rządowi udało się
przekonać Unię Europejską do tego, że polskie
górnictwo może być branżą przynoszącą nie
tylko korzyści gospodarcze, ale i być przyjazne
środowisku – podsumowała była premier.
Naprawa górnictwa nie jest zakończona.
Przed branżą kolejne etapy przystosowywania
się do wymagań rynku. To proces długotrwały, ale dotychczasowe osiągnięcia stwarzają
podstawę do rozwoju w następnych latach.
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Naprawa górnictwa jest sukcesem,
restrukturyzacja trwa
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potrzebny nie tylko na Śląsku, ale całej polskiej gospodarce

