


– Mówimy stanowcze izdecydowane „nie” dla im-portu węgla! Już wkrótce wyj-dziemy i zablokujemy tory poraz kolejny. Sprowadzaniewęgla z Rosji prowadzi do pro-blemów polskich kopalń iwielu tysięcy rodzin górni-czych. Nie dopuścimy do, żewęgiel zza granicy zniszczypolskie górnictwo, stąd naszadeterminacja i walka – prze-konuje Bogusław Ziętek, prze-wodniczący Wolnego ZwiązkuZawodowego „Sierpień 80”.Zapisy na udział w bloko-waniu importu zagranicznegowęgla, który wypiera nasz ro-dzimy, odbywają się w biurachzwiązkowych WZZ „Sierpień80” na kopalniach. W ostatnimdniu stycznia 2020 roku nasizwiązkowcy zablokowali torydo Elektrowni Łaziska.W odpowiedzi na tę blo-kadę wicepremier i ministeraktywów państwowych JacekSasin zapowiedział, że pań-stwowe spółki nie będą jużsprowadzały węgla zza gra-nicy. W deklaracji tej nie majednak mowy o tym, że pań-stwowa energetyka nie będziekupowała węgla obcego, zaim-portowanego do Polski przezprywatne spółki i obracają-cego nim dalej.28 lutego górnicy równieżw Warszawie będą protesto-wać przeciwko importowiwęgla, który już dziś sprawia,że nie potrzeba polskiegowęgla. Związkowcy infor-mują,że dziś mamy do czynie-nia z wielkimi zwałowiskamiprzy kopalniach nieodbiera-nego, lecz zakontraktowanegoprzez spółki energetycznewęgla. To powoduje z koleibrak przychodów (w tym napodwyżki płac) oraz zagroże-nie zaprzestania wydobycia(łącznie z likwidacją kopalń) iwysyłania górników na przy-musowe urlopy.
Nadmierna fiskalizacja– Wspólnie z wicepremie-rem Jackiem Sasinem skła-niamy nasze spółki SkarbuPaństwa, by realizowały kon-trakty na dostawy węgla odwytwórców krajowych. Te pa-liwa są zakontraktowane wbardzo racjonalnych cenach –powtórzył ostatnio Adam Ga-węda, odpowiedzialny w rzą-dzie za sprawy górnictwawęglowego. O rozporządzeniu w tej

sprawie jednak cisza. Gdybyrząd miał poważne zamiary,to zająłby się zmniejszeniemnadmiernego opodatkowaniawydobycia węgla. Bo owszem,energetyka kupuje węgiel pocenach niższych niż klienci in-dywidualni, lecz surowiec ro-syjski jest nie tylko szerokodotowany, ale i mniej opodat-kowany.Polskie górnictwo drenujesię wieloma podatkami i dani-nami, które następnie przekła-dają się na cenę sprze-dawanego węgla. Szacuje się,że wszystkie podatki jakie sązwiązane z wydobywaniemwęgla w Polsce (VAT, akcyza,podatek od wyrobisk pod-ziemnych) to koszt ponad 6miliardów złotych rocznie. Toile tych różnych haraczy na-rzuconych na górnictwo jest?Jak wynika z wyliczeń Górni-czej Izby Przemysłowo-Hand-lowej, jest ich 34. Większość,bo 65 proc. kosztów ponoszo-nych przez branżę, to podatkii składki za pracowników,m.in.: ubezpieczenie spo-łeczne, zdrowotne, podatki odosób fizycznych, FP, FGŚP iFEP, PFRON. Do tego dochodząpodatki, opłaty i kary na rzeczgmin, następnie VAT, akcyza,opłaty i kary na NFOŚiGWoraz WFOŚiGW, podatek do-chodowy od osób prawnych,wypłata z zysku i dywidenda.

Kolejna płatność to opłaty zaudostępnianie informacji geo-logicznej. Średnie obciążenietony węgla przekracza 100 zł.Oprócz płatności charaktery-stycznych dla wszystkichbranż w górnictwie są jeszczedodatkowe, specyficzne dlaprzemysłu wydobywczego. Wsumie jest ich 9. Nie wynikająz prawodawstwa unijnego. Sązobowiązaniami nałożonymiprawem krajowym. To m.in.obowiązek tworzenia zabez-pieczeń finansowych na wypa-dek pokrycia kosztów lik-widacji negatywnych skutkówdziałalności w środowisku.Wszystko to jest poważnymobciążeniem finansowym dlaprzedsiębiorców – podajeGIPH.Z kolei jak podkreślił WZZ„Sierpień 80” w jednym z pismdatowanych na styczeń br.,górnictwo trawi nadmierneopodatkowanie. „W okresieostatnich 4 lat branża górniczakonsekwentnie płaci wszyst-kie swoje obciążenia podat-kowe. Górnictwo w 100procentach realizuje swoje zo-bowiązania publiczno-prawnewobec budżetu państwa, sa-morządów, ZUS. Jak żadnainna branża obciążona jestnadmiernym fiskalizmem. Od-prowadza np. dodatkowe po-datki w formie FunduszuLikwidacji Kopalń, podatku od

wyrobisk czy na PFRON, z po-mocy którego nie korzysta.Obciążenia te zamiast sięzmniejszać, co obiecywał rządPiS, ulegają stałemu zwiększa-niu. Ponadto, branża ta jestpoddana restrykcyjnej, nisz-czącej polityce klimatycznejUE, co nakłada na górnictwododatkowe obciążenia” - czy-tamy w związkowym doku-mencie.
Rosja dotujeW przypadku surowca zRosji państwo dopłaca do jegotransportu, a ponadto trzebawziąć pod uwagę wysokośćpodatku VAT. O ile w PolsceVAT to 23 procent, to w Rosjiwynosi on zaledwie 15 pro-cent. W przypadku transportukolejowego na polską granicętrafia urobek niesortowany, wktórym muł i miał węglowy sąwymieszane z węglem gru-bym, dzięki czemu deklaro-wana wartość takiego su-rowca (a tym samym zwią-zane z nią opłaty tranzytowe)jest niska.Jakim cudem opłacało sięgo przywieźć z drugiego końcaświata? W przewozie wyko-rzystuje się fracht zwrotny -statek w jedną stronę wieziewęgiel, a nie wraca pusty, bo wdrugą stronę wiezie innytowar, np. rudę albo zboże. Tosprawia, że taki fracht jest tań-szy.„Warto przypomnieć, żeprzed dekadą Polska chciałaudowodnić Rosjanom dum-ping cenowy, argumentując, żenasi sąsiedzi dopłacają dotransportu surowca, a prze-cież wydobycie mają tańsze zewzględu na to, że odbywa sięw dużej mierze tańszą metodąodkrywkową. Warszawa nieznalazła wówczas wsparcia wUE i temat upadł.  PiS z kolei w2016 r. zapowiadał wprowa-dzenie embarga na rosyjskiwęgiel, ale i to się nie udało. Tubowiem potrzeba byłoby nietylko wsparcia Brukseli i pań-stw członkowskich Unii, alerównież ustaleń na poziomieŚwiatowej Organizacji Han-dlu” - przypominano w maju2019 r. na łamach „DziennikaGazety Prawnej”.Rosjanie nie muszą speł-niać wymogów polityki klima-tycznej  UE, handlu emisji CO2.W rosyjskich kopalniach nieprzykłada się większej uwagido bezpieczeństwa pracy,

praw pracowniczych i kontro-lnych uprawnień związkówzawodowych.
Wzrok KremlaWładimir Putin zapowie-dział światową ekspansję eks-portu swojego węgla doinnych państwa. Zrozumiałejest zatem to, że w Rosji uważ-nie śledzą to czy będzie dalszyklimat dla zalewania Polskiwęglem.Czołowa rosyjska pań-stwowa agencja informacyjnaRIA Nowosti opublikowała ar-tykuł, w którym przewidujewybuch politycznego kon-fliktu między Polską a Rosjąna tle handlu surowcami ener-getycznymi. Siergiej Sawczuk,autor artykułu, zwrócił uwagęna deklarację polskiego wice-premiera Jacka Sasina, że pub-liczne podmioty nie będąwięcej zamawiać węgla zRosji. Zaznacza, że taka de-cyzja rządu Prawa i Sprawied-liwości została podjęta podnaciskiem protestów związkuzawodowego „Sierpień 80”.Sawczuk przyznaje duże zna-czenie tej decyzji ponieważwedług niego „cała historiaPolski, jej rozwoju i współ-czesny stan są związane właś-nie z węglem”. Ocenił, że złożatego surowca są w Polsce„nadzwyczajnie bogate” toteż„nie dziwi, że akcent w [pol-skiej] energetyce był kła-dziony na ten rodzaj paliwa”.Sawczuk pisze, że decyzja pol-skiego rządu „nie uraduje” ro-syjskich górników, którzyzeszły rok zakończyli z „nega-tywną tendencją wydobycia isprzedaży”. Wzywa do res-trukturyzacji całej branży tak,aby oferowała ona bardziejprzetworzone produkty.Kuzbaska Kompania Pali-wowa przekieruje niewyko-rzystane ilości na rynkipaństw Regionu Azji i Pacy-fiku, jeśli Polska zrezygnuje zdostaw rosyjskiego węgla –poinformowała służba pra-sowa departamentu przemy-słu węglowego w obwodziekemerowskim. Węgiel z niegojest eksportowany do 60 kra-jów. Według rosyjskiej Fede-ralnej Służby Celnej, w okresiestyczeń - listopad 2019 r. prze-mysł węglowy w Kuzbasu wy-eksportował do Polski 7,68mln ton węgla o wartości 495mln dolarów.

Będą kolejne blokady importu węgla!
Protesty na torach, przyspawanie pociągów do szyn. Związkowcy WZZ „Sierpień 80” zapowiadają kolejne blokady transportów
z importowanym węglem. Sytuację bacznie obserwują Rosjanie. 

PATRYK KOSELA

Centralny magazyn węgla w biurze poselskim ministra
Gawędy. 



Wszyscy, absolutnie wszy-scy mają teraz wzrok skiero-wany na Śląsk i na górnictwo.Realizowany jest harmono-gram protestów. Odbył sięstrajk ostrzegawczy, teraztrwają przygotowania do refe-rendum za strajkiem właści-wym i do wyjazdu na wielkiprotest w Warszawie.Dziękujemy i prosimy.Dziękujemy za udział w dwu-godzinnym strajku ostrzegaw-czym. Prosimy, apelujemy opoważne podejście do zapla-nowanego na wtorek 25 lu-tego referendum strajkowego.Zagłosować trzeba! To naszeprawo, nasz przywilej i obo-wiązek, powinność. Dlaczego?Ponieważ wynik będzieczarno na białym wskazaniemczy górnicy z Polskiej GrupyGórniczej – największej w UniiEuropejskiej spółki węglowejsą zdeterminowani do walki,czy mają to „w rzyci”. Będąhardo walczyć o swoje pienią-dze i miejsca pracy – czy odda-dzą to walkowerem. Będąnaciskać polityków – czydadzą im zielone gardło do po-dejmowania ustaw likwidują-cych górnictwo. Będą je-dnością i siłą – czy media iróżni publicyści, pseudoek-sperci, będą mogli pluć nanasz mundur górniczy.

To właśnie dlatego udziałw referendum strajkowymjest tak ważne. Frekwencjamusi być potężna. Każdy przyurnie zagłosuje wedle swojegosumienia. Nie przekonujemyza wszelką cenę, aby głosowaćZA STRAJKIEM, ale jednak nato liczymy. Liczymy, że Ty (tak,właśnie Ty!) czytający niniej-szy te słowa, pójdziesz wewtorek 25 lutego wziąć udziałw referendum strajkowym.Prosimy też, abyś rozmawiał otym ze swoimi kolegami,współpracownikami, kompa-nami górniczego trudu.Pokażmy naszą siłę, nasząjedność! Udowodnijmy, że gór-nicza potęga mimo lat niesłabnie! Że jesteśmy ostatnimbastionem robotniczej walki,której ci z Warszawy się bali imuszą nadal bać! Że nie damygrzebać nam w kieszeni i wy-kradać pieniędzy. Że nie damyzamykać naszych kopalń. Żenie damy pluć na GórniczyStan, nasz mundur i nasząpracę. Że muszą szanować nasnie tylko w Barbórkę czy wmomencie górniczej tragedii,ale i każdego dnia! Że nie od-puszczamy. Że walczymy dokońca, zawsze! Że nadzieja wgórnictwie umiera zawszeostatnia i dopóki można wal-czyć, to walczyć będziemy!

Ciężko pracujemy co dnia.Narażamy swoje życie zjeż-dżając pod ziemię, gdzie wa-runki nie są sprzyjające ikomfortowe. Ciężko harującwypracowujemy wynagrodze-nie. Uczciwie, dosłownie wpocie czoła. Nie kradniemy,nie chcemy nic ponadto, conam się należy! Chcemy mócnormalnie żyć, utrzymać sie-bie i nasze rodziny.Przez całe lata w górnic-twie panował spokój spo-łeczny. Kolejne apele i wołanieo zajęcie się narastającymiproblemami branży pozostałybez odpowiedzi lub na pu-stych słowach i obietnicachpolityków się kończyło. Z ga-dania nie ma chleba! Dziś czasprzestać gadać i przyjmowaćza dobre „pudrowanie prysz-czy” lub inne doraźne działa-nia. To ostatni moment, bywyjść na ulice i walczyć. O 12-procentowe podwyżki płac i oto, aby pieniądze na nie były wwyniku odbierania zakontrak-towanego węgla i płacenia zanie przez spółki energetyczne.Tu zastopowany musi byćdziki import obcego węgla.Polska energia z polskiegowęgla z polskich kopalń! Im-port i rosnące zwałowiskaprzykopalniane prowadzą docichej likwidacji kopalń, na co

naszej zgody nie ma i nie bę-dzie. Natychmiast odblokowaćinwestycje w kopalniach!W Polskiej Grupie Górni-czej związki zawodowe dzia-łają wspólnie, ramię w ramię.Pomimo wieloletnich animozjizwiązkowcy potrafili się poro-zumieć. Teraz czas na nas, nagórników. Też musimy okazaćswoją jedność, solidarność,determinację i wolę walki.Wszystko jest zorganizowane,trud organizacyjny wzięły nasiebie związki zawodowe. Na-szym obowiązkiem jest 25 lu-tego wziąć udział w re-ferendum strajkowym, a 28 lu-tego wsiąść w podstawiony iopłacony autobus i ruszyćtrzeźwo na protest do War-szawy. W naszej sprawie. Na-szych pensji i naszych kopalń.Przyszłości naszej branży!My górnicy, nie chcemy inie możemy już dłużej bez-czynnie czekać, beztroskowsłuchiwać się w obietnicebez pokrycia i spokojnie przy-glądać się jak nieudolni mene-dżerowie spółek niszczą naszemiejsca pracy i naszą przy-szłość. Z pełnym poświęce-niem włączmy się w działaniana rzecz ratowania naszychkopalń i polskiego górnictwa.Nadszedł czas, aby upomniećsię o godne wypłaty za naszą

ciężką i niebezpieczną pracę.Koszty życia rosną, a górniczepłace stoją w miejscu, przez coz miesiąca na miesiąc mamyich coraz mniej i na corazmniej starczają. Pracodawca(zarząd PGG) i właściciel(rząd) muszą zrozumieć, żenie ma naszej zgody, aby sy-tuacja ta dalej trwała. Mamyrodziny, chcemy normalnieżyć. Pracujemy dobrze i uczci-wie, więc domagamy się zanaszą pracę dobrych i godzi-wych zarobków. Protestujemytakże przeciwko złej sytuacjicałej branży wydobywczej.Apelujemy do wszystkichpracowników wszystkich za-kładów PGG o zaangażowaniei liczny udział w referendumstrajkowym i wyjeździe naprotest w stolicy. Pamiętajmy,ze tylko działając wszyscyrazem, działając wspólnie, jes-teśmy w stanie skuteczniewalczyć, zawalczyć i wywal-czyć realizację naszych celówi postulatów. Naszych intere-sów. Prawda? Pokażmy to,udowodnijmy. Wszyscy pat-rzą! Niech teraz oni poczują nasobie nasze spojrzenie. Pełnebuntu, walki, pretensji i złości.Tej siły nie powstrzymają, bomy jesteśmy wku*wieni, aleprzede wszystkim jesteśmyrazem!
Od lat Unia Europejska zwiększa naciski na redukcję emisji CO2. W ramach ochrony klimatu i walki z globalnym ociepleniem
chce stać się neutralną klimatycznie do 2050 roku. Strzela sobie tym w kolano, bo robi to będąc na świecie osamotniona. Bez
polityki ochrony naszych miejsc pracy skończy się to wielką katastrofą.

ŁUKASZ ŁUGOWSKINiestety, dla wielkich kor-poracji taka sytuacja wbrewpozorom jest na rękę. Dla nichnie jest ważne, gdzie będą pro-dukować. Ważne jest, że zaro-bią. Stracą gospodarki państwnarodowych, ludzie pracy,społeczeństwa. Emisje CO2 przez całyokres, od pierwszej rewolucjiprzemysłowej pod koniec

XVIII wieku do 1950 rokurosły stale, a w porównaniu dodzisiejszych nie były to wiel-kie ilości. Pod koniec DrugiejWojny Światowej osiągały 5mld ton CO2 rocznie. Dzisiajemisje światowe są siedmio-krotnie wyższe niż w 1950roku przekraczając 35 mld tonna rok. Jednak sporo się w tymczasie zmieniło w światowej

gospodarce. W 1990 r. rozbie-rano po kolei gospodarki kra-jów Bloku Wschodniego iświat przeszedł w etap gwał-townej globalizacji. W Europieemisje zaczęły maleć i spadłyz 4,5 mld ton do 3,5 mld. WStanach zaczęły spadać de-kadę później i emisje zostałyzmniejszone z 6 do 5 mld ton.W przypadku Polski zmalały

nawet o 30%. W tym czasie wChinach emisja wzrosła z 2,5mld ton do 10 mld ton dzisiaj.W Indiach z 0,6 mld ton do 2,5mld ton. Kilkukrotnie wzrosłaemisja w krajach BliskiegoWschodu i pozostałych krajówAzji. Kraje azjatyckie są kra-jami bardzo zaludnionymi imimo tak gwałtownegowzrostu emisji nadal daleko

jest im do Stanów Zjednoczo-nych, które są największymiemitentami w przeliczeniu namieszkańca. Jednak StanyZjednoczone wycofały się zpolityki klimatycznej tak jakwiele innych krajów. Japonia iChiny budują kolejne elek-trownie na węgiel. Tylko w Eu-ropie polityka klimatyczna sięzaostrza. ciąg dalszy >> str. 4

Klimatyczny strzał w kolano

Pokaż siłę – oddaj głos!

Referendum strajkowe w PGG już 25 lutego. Trzeba tłumnie wziąć w nim udział. Aby referendum było ważne, musi wziąć w
nim udział minimum 50% pracowników. Zagłosuj, pokaż naszą górniczą determinację!

PATRYK KOSELA

Poniedziałkowe masówki w KWK „Wujek”... ... oraz w Ruch „Pokój” KWK „Ruda”
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Na luzie

>> dokończenie ze str. 3

Wzrost kosztówKurs zaostrzający politykęklimatyczną w Unii Europej-skiej powoduje, że wszystkoczego produkcja wymaga du-żych ilości energii, drożeje.Produkcja stali w hutach,energia do przemysłu motory-zacyjnego, cementowego, czychemicznego kosztuje corazwięcej. Prąd dla Kowalskiegow Polsce także zdrożeje. Mimoto nadal należy do tych najtań-szych w Europie. Najdroższyjest w stawiających na ekolo-gię Niemczech, gdzie kosztuje0,31 euro za kWh. W Polsce tacena jest blisko 3 razy niższa –0,13 euro. Taniej niż w Polsce,choć niewiele, jest w Bułgarii,na Litwie, Malcie, Chorwacji ina Węgrzech. Ceny kształtująsię w granicach 0,10-0,13 euroza kWh. Niestety, ceny w Pol-sce będą rosnąć i to odbijać siębędzie coraz bardziej na na-szej gospodarce.Kwestią nadrzędną jesttutaj fakt, że UE z uporem ma-niaka jednocześnie zaostrzapolitykę klimatyczną, zwięk-

sza koszty opłat klimatycz-nych, a jednocześnie zezwalana import ogromnej ilości pro-duktów spoza krajów unijnych– tych produktów, które są ob-ciążone w Europie opłatamiklimatycznymi – różnych me-tali z hut, węgla i innych pro-duktów, których na naszymkontynencie produkcja poprostu przestaje być opłacalnaskoro za granicą ktoś możerobić na tyle tanio, że opłacasię mu to przywieźć z dru-giego końca globu. A tam nietylko płace są niskie, BHP nadużo niższym poziomie, tojeszcze ich huty wytwarzają oniemal połowę więcej CO2 natonę stali. Do tego emitujemyjeszcze więcej, bo trzeba toprzecież przywieźć.
HiperimportJednocześnie UE nie chcezablokować dostępu do na-szego rynku produktom z in-nych krajów wprost olewa-jących ekologię. Pomysły rzu-cał już nasz rząd, by wprowa-dzić podatek od śladuwęglowego na pozaunijneprodukty. Niestety prace są

opieszałe i nic w tym dziw-nego. UE to moloch, w którymwielki biznes ma bardzo wieledo powiedzenia, a z produkcjiza granicami unijnymi czerpieon ogromne zyski. W końcusprzedają nam niewiele taniejniż nasz rodzimy przemysł, aprzecież tam płacą bardzomało pracownikom, puszczająścieki i śmieci bezpośredniodo rzek i emitują CO2 bez ża-dnych dodatkowych opłat.Tym sposobem UE podkopujeswój przemysł i strzela sobiew kolano. Bo - gdy wymaga odnas ogromnych wysiłków i na-kładów na ochronę klimatu -w białych rękawiczkach spro-wadza produkty, do którychtakich wymagań nie ma. Prze-nosi więc całą produkcję z Eu-ropy do Azji i może wykazaćsię spadkiem emisji CO2, boemituje je ktoś inny. Taka Uniaprzestaje być wiarygodna iokazuje się wyjątkowo słaba.Bo nie potrafi walczyć o klimati chronić własnego przemysłu.Jedynym wygranym jest tutajtylko wielki biznes, przed któ-rym Unia kapituluje.

Górnicy zrzeszeni w WZZ„Sierpień 80” i MZZ „Od-krywka” w Kopalni Węgla Bru-natnego „Bełchatów” orazNiezależnego Związku Zawo-dowego Górników KWB„Turów” wezmą udział w de-monstracji w Warszawie orga-nizowanej 28 lutego przezpracowników kopalń węglakamiennego Polskiej GrupyGórniczej. Popierają postulatykolegów ze Śląska, ale i jadąwalczyć w swojej sprawie – onatychmiastową decyzję ouruchomieniu odkrywki „Zło-czew”, która jest kluczowa dladalszej żywotności bełchatow-skich kopalni i elektrowni, ty-sięcy miejsc pracy ibezpieczeństwa energetycz-nego kraju.– Jedziemy się przypo-mnieć rządowi i panu prezy-dentowi o realizację obietnic,które były składane w Bełcha-towie podczas Barbórki, wi-zyty pani premier BeatySzydło, czy prezydenta RP An-drzeja Dudy. Manifestacja mana celu nie tylko walkę o Zło-czew, ale także solidaryzowa-nie się z górnikami ze Śląska,

którzy również wybierają siędo stolicy – mówi Adam Olej-nik, przewodniczący „Od-krywki”. – Jedziemy walczyć opolską energię z polskiegowęgla z polskich kopalń – pod-kreśla Leszek Skowronek, szef„Sierpnia 80” w bełchatow-skiej kopalni.Związkowcy zaznaczają, żenie ma żadnych przesłanekprawnych, które uniemożli-wiałyby wydanie tej koncesjina wydobywanie węgla bru-natnego w Złoczewie. – Jest topo prostu czysta polityka, anas polityka nie interesuje.Związki zawodowe mają nacelu zadbać o miejsca pracymieszkańców Bełchatowa iokolic, pracowników PGEGiEK, elektrowni, kopalni ispółek zależnych. Tu chodziteż o ich rodziny – dodają.
W Sejmie

i przed Sejmem?Czy górniczy protest odbę-dzie się także przed parlamen-tem? Szczegóły są właśnieustalane. Górnicy z Bełcha-towa mieli ostatnio okazjęupomnieć się o odkrywkę

„Złoczew” w Sejmie na posie-dzeniu Zespołu Parlamentar-nego ds. Złoczewa. W dyskusji12 lutego wzięli udział posło-wie, naukowcy, samorzą-dowcy, przedstawiciele Pol-skiej Grupy Energetycznej,ekolodzy oraz przedstawicielezwiązków zawodowych z Beł-chatowa. Adam Gawęda, wiceminis-ter aktywów państwowychmówił, że nie można ograni-czać dostępności do złóż stra-tegicznych, ale także jedno-cześnie wykluczać technologiiniskoemisyjnych. Podkreślił,że w polityce energetycznejkraju do 2040 roku jestuwzględnione złoże Złoczew.Jednak ostateczną decyzję wsprawie tej inwestycji podej-mie PGE. Dodał jednocześnie,że górnictwo węglowe mu-si wykorzystać nowoczesnetechnologie. – Dziś sytuacjajest taka, że po zajęciu stano-wiska ministerstwa energii, wtej chwili ministerstwa akty-wów państwowych, któregojestem reprezentantem iczłonkiem, decyzja o ostatecz-nej kwestii związanej z udzie-

leniem koncesji pozostaje wrękach ministra środowiska.Jesteśmy za tym, żeby kon-cesja została udzielona – po-wiedział wiceminister Ga-węda.Tymczasem, jak wynika zinformacji „Rzeczpospolitej”,w rządzie nie ma zgody co dotego, czy w Polsce powinnypowstawać kolejne kopalniewęgla brunatnego. Tarcia zwo-lenników i przeciwników in-westycji są także w samymenergetycznym koncernie.Chóralnym głosem przeciw-ko bełchatowskiej odkrywceopowiadają się m.in. posłowielewicy (tu „gest Lichockiej”należy się Andrzejowi Rozen-kowi, a „gest Kozakiewicza”Anicie Sowińskiej), ekoterro-ryści, banksterzy i mediagłównego nurtu. 
Waga „Złoczewa”Są na szczęście też politycy,którzy walczą o odkrywkę idalszą żywotność KopalniWęgla Brunatnego „Bełcha-tów”. – „Złoczew” to nie tylkokluczowa inwestycja z punk-tu widzenia bezpieczeństwa

energetycznego; to takżeutrzymanie kilkunastu tysięcymiejsc pracy. Fakty są niepo-dważalne - polska energetykamusi być oparta na węglu. Re-zygnacja z tego surowca niema prawa wchodzić w grę,gdyż konsekwencje będą kata-strofalne. Cieszę się, że toprzesłanie, poparte meryto-rycznymi argumentami, takwyraźnie wybrzmiało w Sej-mie – napisała na Facebookupo posiedzeniu Zespołu Parla-mentarnego ds. Złoczewa, jegoprzewodnicząca, bełchato-wska poseł Małgorzata Ja-nowska z PiS.Odkrywka w Złoczewie maniebagatelne znaczenie. Wę-giel z nowej odkrywki miałbyprzedłużyć życie ElektrowniBełchatów, z której pochodziokoło 20 proc. produkowanejenergii w Polsce. W działającejtuż obok kopalni już od 2030r. nastąpi gwałtowny spadekwydobycia z powodu wyczer-pania się złóż. Złoczewska od-krywka przedłuży jej fun-kcjonowanie o kolejnych 30lat.
Ryszard Konieczko

Walka o odkrywkę „Złoczew”

Górnicy z kopalń węgla brunatnego z nami!

Klimatyczny strzał w kolano


