


Unia Europejska zwario-wała! Niebawem projekt tenrunie. UE rządzą idioci i sabo-tażyści. Jak inaczej nazwać tewszystkie unijne polityki kli-matyczne, zielone europejskiełady, europejskie limity emisjiCO – jeśli nie świadomym,uporczywym i perfidnym od-dawaniem przemysłu i miejscpracy poza państwa Unię?Po to, abyśmy całymi kon-tenerami z Azji sprowadzaligotowe produkty? To będziebardziej ekologiczne? Wręczprzeciwnie, bo w grę wchodzitransport. W Azji za nic mająocieplenie klimatu, katastrofęklimatyczną, emisję dwu-tlenku węgla, smog, przyrodę.Trują na potęgę poza jakimi-kolwiek traktatami, zielonymiwytycznymi.
Polityka, 

a nie klimatPod koniec 2019 rokuprzywódcy unijni porozumielisię na szczycie w Brukseli ws.osiągnięcia przez UE neutral-ności klimatycznej do 2050 r.To szeroko rozumiana poli-tyka dekarbonizacja (odejściaod węgla i paliw konwencjo-nalnych) i przestawienie sięna zeroemisyjne odnawialneźródła energii. Na kanwie tegopolitycy chcą zamykać kopal-nie, zakazywać produkcji sa-mochodów, a także wpro-wadzać podatek od mięsa. Eu-roposłanka Wiosny SylwiaSpurek chce nawet, aby pie-niądze z tego podatku możnaprzeznaczyć m.in. na zamyka-nie kopalni i rozwój zielonychtechnologii.– Podstawowy problem zewszystkimi osobami, któremienią się obrońcami klimatui w imię tej walki chcą wykoń-czyć europejski przemysł, jesttaki – co w zamian za energe-tykę węglową i przemysł ener-gochłonny? Rynek nie znosipróżni, to nie jest tak, że znik-nie popyt na produkty, czyenergię elektryczną wytwa-rzaną z węgla. Ta produkcjazostanie zastąpiona przez toż-samą produkcję w innych pań-stwach – mówi w rozmowie zportalem Energetyka24.comRadosław Żydok, dyrektor De-partamentu Analiz Regulacyj-nych w KGHM Polska MiedźS.A. – Ktoś może nazywać eu-ropejski przemysł trucicielemi mordercą klimatu, ale

prawda jest taka, że on ope-ruje na najwyższych świato-wych standardach. Nawet te„okropne elektrownie węg-lowe” w ciągu ostatnich 20 latogromnie obniżyły poziomyswoich emisji tlenków siarki,tlenków azotu, pyłów zawie-szonych, itd. Dzisiaj energe-tyka zawodowa w Polsce jesttakże najlepszym rozwiąza-niem problemu smogu – pod-nosi Żydok. I dodaje, że dużowiększym problemem będziesytuacja, w której ceny energiielektrycznej w Polsce wzrosnąo kilkadziesiąt procent w wy-niku zamykania elektrowniwęglowych. Wtedy przemysł,który używa jej jako środkaprodukcji, po prostu przenie-sie się z naszego kraju domiejsc, gdzie będzie onaznacznie tańsza. Prof. Władysław Mielczar-ski z Politechniki Łódzkiej za-znaczył ostatnio podczasdyskusji o uruchomieniu od-krywki „Złoczew”, że Niemcyspalają 3 razy tyle węgla bru-natnego co Polska. – W na-szym kraju jest to rocznie 50mln ton, a u naszych zachod-nich sąsiadów 160 mln ton –powiedział profesor. Przypo-mniał też, że najwięksi emi-tenci CO2 m.in. Chiny, Rosja,Indie, Brazylia i Arabia Saudyj-ska nie przyjęły deklaracjiwiążących w sprawie politykiklimatycznej, a USA się z nichwycofało. Profesor już wcześ-niej mówił, że polityka klima-tyczna Unii to PR, czylizaspokajanie osób, organizacjio określonych poglądach pro-ekologicznych, antywęglo-wych. – Mówienie im, że

podziela się ich poglądy i robicoś dla środowiska. Drugawarstwa to realizm gospodar-czy. Energia jest potrzebna itrzeba ją mieć z czego produ-kować – podkreślił w rozmo-wie z nettg.pl ekspert.Na pytanie „czy węgiel maprzyszłość?”, prezes PolskiejGrupy Górniczej Tomasz Ro-gala odpowiedział wprost: –Na całym świecie ma, ale wy-jątkiem jest Unia Europejska.
Niemiecka ściemaNiemcy, które ogłosiływszem i wobec, że odchodząod węgla, dalej stawiają nawęgiel. Opalana węglem ka-miennym elektrownia DattelnIV w Zagłębiu Ruhry, zostanieczęściowo przyłączona dosieci w pierwszym kwartale2020 roku. Niemcy węglembrunatnym stoją i nie zamie-rzają tego zmieniać. Jak dono-szą media, na mocyporozumienia zawartego mię-dzy niemieckim rządem fede-ralnym a krajami związ-kowymi w sprawie wydobyciawęgla, las Hambach nie zosta-nie wycięty pod budowę od-krywki. Z ziemią zrównanezostanie jednak sześć okolicz-nych wsi.– Węgiel brunatny to niejest surowiec korzystny, jeślichodzi o redukcję emisji CO2,ale Niemcy otwierają kolejnekopalnie tego węgla – mówicytowany przez Polskie Radioprezes Instytutu Jagielloń-skiego, Marcin Roszkowski. –Rozmaite memy, infografikiopowiadają teraz, że Bełcha-tów jest głównym emitentemCO2 w Europie, a wystarczy

zsumować kolejne elektrow-nie niemieckie, oddalone odsiebie o 5-10 km, a wtedyokaże się, że są one znaczniebardziej emisyjne. Mamy bar-dzo dużo demagogii wokółtego tematu. Coś nas zabije:albo CO2, albo ceny energii –podsumował Marcin Rosz-kowski. Jakub Wiech, autor książki„Energiewende. Nowe nie-mieckie imperium” twierdzi wswej publikacji, że – jak wy-nika z projektu niemieckiegoplanu na rzecz energii i kli-matu (który powstał przed za-kończeniem prac przezkomisję dekarbonizacyjną) –RFN zamierza spalać węgieljeszcze co najmniej do 2050roku. Z tego samego doku-mentu wynika, że w Nie-mczech w roku 2040, a więcdwa lata po teoretycznym de-karbonizacyjnym deadlinie, zwęgla będzie się generowaćwięcej energii elektrycznej niżobecnie w Polsce. Jednakżedzięki tworzeniu odpowied-niej otoczki medialnej, Nie-mcom udało się przekonaćświat, że od węgla skutecznieodchodzą (albo może już ode-szły) – sugeruje Wiech. 
Unijny CoalExitEurokraci brną dalej wswoje zużyte narracje. JerzyBuzek, europoseł, były prze-wodniczący Parlamentu Euro-pejskiego i były premierpowiedział agencji Newseria,że „Unia Europejska jest dzi-siaj zapewne jedyną organiza-cją, która może dać przykładreszcie świata. Ważne, żebyinni poszli naszym śladem i

żebyśmy zachowali konkuren-cyjność naszej gospodarki imiejsca pracy, nie powodującprzy tym zanieczyszczeniaśrodowiska”.Firma West Cumbria Mi-ning wraz z wyjściem z UniiEuropejskiej zamierza otwo-rzyć pierwszą od kilkudziesię-ciu lat nową kopalnię węgla.Nowa kopalnia ma powstać wWhitehaven na północy Anglii.Zostanie zbudowana tuż obokkopalni Haig Colliery, którazostała zamknięta w połowielat 80. Pracę w nowej kopalnima znaleźć nawet 500 osób.Polityka odchodzenia odwęgla (CoalExit), prowadzi dowychodzenia z Unii!Tymczasem w ciągu naj-bliższych 15 lat wydobyciewęgla w Rosji może wzrosnąćo 50 proc. A większość tegosurowca będzie przeznaczonana eksport. Rosja wykorzys-tuje popyt na węgiel na świe-cie, zwłaszcza w Azji. Wedługszacunków rosyjskiego Minis-terstwa Energii już teraz Rosjama udział 14 proc. w świato-wym handlu węglem i ustę-puje pod tym względem tylkoAustralii i Indonezji. Zdaniemrosyjskich ekspertów popyt nawęgiel, zwłaszcza w Azji,ciągle będzie rosnąć zewzględu na rozwój gospodar-czy państw tego regionuświata.
Świat węglaEksperci mówią, że światwcale nie wraca do węgla,gdyż nigdy się z nim nie po-żegnał, nie rozstał.
ciąg dalszy >> str. 3

Świat przeprasza się z węglem, a UE robi CoalExit
W ostatnim czasie wielu i wiele mówiło, że „świat odchodzi od węgla”. Guzik prawda! To Unia Europejska prowadzi frajerską
politykę antywęglową pod pozorem ochrony klimatu. W świecie trwa prawdziwy renesans węglowy. Powstają nowe kopalnie
i elektrownie węglowe.

PATRYK KOSELA



Walka w PGG trwa, a spór iprotesty są jedynie zawie-szone. Rozmowy płacowebędą wznowione we wrześ-niu. Skąd wziąć wówczas pie-niądze na podwyżki? Podczasnegocjacji z udziałem wice-premiera Jacka Sasina przed-stawiciele Polskiej GrupyGórniczej wskazali, że współce pracuje spora grupaosób, która nabyła już upraw-nienia emerytalne. Chodzi onajlepiej zarabiających, a więco białe kołnierzyki z centraliPGG oraz o kierownictwo i wy-ższy dozór na kopalniach.Warto iść typ tropem. Wedługwstępnych informacji, takichosób jest pół tysiąca. Gdybyodeszli na zasłużony odpoczy-nek zawodowy, PGG zyskałaby100 mln zł i mogłaby te pie-niądze przeznaczyć na pod-wyżki dla górników.Wolny Związek Zawodowy„Sierpień 80” w piśmie do pre-zesa PGG Tomasza Rogali za-wnioskował o informację ilupracowników i z których jed-nostek PGG mają przyznaneprawa emerytalne minimumod pół roku, a wciąż pracują.Chodzi tu przede wszystkimwłaśnie o kierownictwo i wy-ższy nadzór, czyli tych, którzynajmniej robią, a najwięcejpieniędzy otrzymują. Ile do-kładnie? O to również zapytałzwiązek w piśmie do prezesa.Na odpowiedź z niecierpliwo-ścią i nieskrywaną ciekawo-ścią wszyscy czekamy.

Osierocony 
pomysłBogusław Ziętek, przewod-niczący „Sierpnia 80” tłuma-czy, że odejście takiej grupypracowników dałoby spółceokoło 100 mln zł zaoszczędzo-nych rocznie na wypłatach. Tepieniądze podniosłyby Fun-dusz Płac i mogłyby zostaćspożytkowane na podwyżki.Dziennikarze portalu sla-skibiznes.pl poprosili o ko-mentarz Polską Grupę Gór-niczą. – To stanowiskozwiązku. Ma do tego prawo.My tego nie komentujemy –skwitował Tomasz Głogowski,rzecznik prasowy PGG.– Teraz tego nie komen-tują, a to ich autorski projekt.To jest właśnie postawa za-rządu tej firmy. Przecież to niemyśmy wymyślili, tylko oni, żemamy jeszcze takie możliwo-ści, więc niech nie chowajągłowy w piasek – zareagowałBogusław Ziętek. I jak dodał,skoro PGG blokuje aktualnieprzyjęcia do pracy, choć naniektórych kopalniach są po-trzeby kadrowe, to warto sięzastanowić, czy dalej zatrud-niać osoby, które nawet od 5lat mają uprawnienia emery-talne. A ponieważ jest to kadrawysokiego dozoru, zatem ichemerytury będą duże ikrzywda im się nie stanie. –Osoby na niższych stanowis-kach, które uzyskują prawo doemerytury, korzystają z tegoprawa niemal natychmiast.

Natomiast są osoby, któreprzeciągają odejście, bo pełniąokreślone funkcje, dla nich niema uciążliwości ani zagrożeń,więc po prostu są – ocenił szefWZZ „Sierpień 80”.Jak ich skłonić do odejścia?– Tego nie wiem, to rola za-rządu, by radzić sobie z takimiproblemami. Biorą niezłe pie-niądze, by takie problemy roz-wiązywać – wskazuje Ziętek.
Związkowcy też!Niemal natychmiast poja-wiły się głosy, że na emeryturypowinni również odejść cizwiązkowcy, którzy nabyliuprawnienia emerytalne. Bo-gusław Ziętek mówi wprost: –Nie ma żadnego problemu. Za-wsze byłem tego zdania – pod-kreśla. Tylko w ubiegłym rokuna emerytury przeszło kilku

przewodniczących struktur„Sierpnia 80” na kopalniach,m.in. „Rydułtowy”, „Chwało-wice”, czy „Jankowice”.Pomysł wysyłania tych za-trudnionych w górnictwie,którzy zyskali już prawo doemerytury nie jest nowy. Ciąg-nie się od lat. – Ponadto, defi-nitywnie rozstrzygnąć trzebaproblem osób, które posiadająuprawnienia emerytalne i znich nie korzystają. To głów-nie pracownicy dozoru i wy-ższego dozoru, którzy moglibyodejść na emerytury. A tegonie robią blokując możliwośćawansu. To około 60-80 mln złoszczędności rocznie, któremogłyby poprawić sytuacjęKompanii Węglowej i uzdro-wić stosunki na kopalniach –mówił już w 2016 roku w roz-mowie z portalem wnp.pl

przewodniczący WZZ „Sier-pień 80”.Ale temat był wałkowanyniemal w każdym wcześniej-szym roku. Sprawa w ogóleprzypomina serial tasiem-cowy. Rok nie oglądasz, poczym po tym czasie włączaszjeden odcinek i już wszystkowiesz, bo niewiele się w fabulezmieniło. Może jednak czas jużnajwyższy na prawdziwe kinoakcji i prawdziwie dobrązmianę? Przecież każdy takiprzypadek działa negatywniena prawo (nie przywilej) eme-rytalny dla osób zatrudnio-nych w górnictwie. Co ruszrożnego rodzaju politycy, eko-nomiści, publicyści i wszystkieantygórnicze hieny posiłkująsię tym, że skoro tak  wielu„górników z uprawnieniamiemerytalnymi” dalej pracuje,to znaczy, że się nie przemę-czają, a więc górnicy powinnina emeryturę przechodzić niepo 25 latach dołu, lecz znacz-nie później, a nawet dopiero wwieku 65 lat.Dziś rośnie presja młodychgórników na tych, którzymimo prawa do emerytury,nadal pracują. To bowiem ge-neruje koszty, oddala widmopodwyżek płac i blokuje drogiawansu. Raz jeszcze trzeba po-wtórzyć, odesłanie 500 pra-cowników na zasłużoneemerytury, da kwotę ok. 100mln zł, które można przezna-czyć na podwyżki dla pracują-cych pod ziemią górników.

Kolejne podwyżki w PGG możliwe we wrześniu
WZZ „Sierpień 80” zwrócił się do prezesa PGG z wnioskiem o podanie informacji ilu pracowników centrali spółki oraz kierow-
nictw i wyższego dozoru kopalń posiada już uprawnienia emerytalne. To odesłanie ich na emeryturę ma dać pieniądze na pod-
wyżki górnikom.

PATRYK KOSELA

>> dokończenie ze str. 2Premier Australii ScottMorrison oświadczył w ponie-działek, że nie dokona „nieroz-sądnych cięć” w przemyślewęglowym. Górnictwo na An-typodach jest podstawą finan-sowania programów spo-łecznych lokalnej infrastruk-tury i lokalnego patriotyzmu.Australijski sektor węglowyma duże znaczenie dla rynkupracy i stanowych budżetów.Bezpośrednio w kopalnictwiewęgla zatrudnio- nych jestokoło 40 tys. osób, a w bran-żach wspierających co naj-mniej 120 tysięcy. To wysokopłatne stanowiska pracy –średnie wynagrodzenie prze-kracza 150 tys. dolarów rocz-nie. Branża generuje ponad 5

mld dol. opłat wydobywczychi kilkaset milionów podatkówod płac.Japonia planuje wybu-dować 22 nowych elektrowniwęglowych w 17 różnych lo-kalizacjach w ciągu najbliż-szych pięciu lat. Chinyzwiększają udział energetykiopartej na tym surowcu. Wciągu 18 miesięcy do czerwcaubiegłego roku roku, PaństwoŚrodka powiększyło udziałenergetyki opartej na węglu o42,9 gigawata (GW), czyli ookoło 4,5 procent. W trakciebudowy jest tam też 121,3 GWmocy węglowych, czyli mniejwięcej tyle, ile wytwarza całaFrancja.Ale Azja to nie jedyny kon-tynent, który może spodzie-wać się „karborenesansu”.Według „The Economist”,

ogromne inwestycje w energe-tykę węglową wkrótce po-wstaną także w Afryce.Kontynent ten doświadcza jużeksplozji demograficznej, coprzełoży się na wzrost po-trzeb energetycznych.W sześćdziesięciu krajachświata planuje się budowęelektrowni węglowych o łącz-nej mocy 579 gigawatów.Przodują Chiny. Dalej w kolej-ności są m.in. Indie z planamibudowy 91,5 GW, Turcję (34,4GW), Wietnam (34 GW), Indo-nezję (29,4 GW), Bangladesz(22,9 GW), Japonię (13,1 GW),Republikę Południowej Afryki(12,7 GW), Filipiny (12 GW) iEgipt (8,6 GW).Obecnie na świecie ok.40% energii elektrycznej wy-twarzane jest właśnie z węgla.

– Mając na uwadze ciągływzrost światowej produkcji ikonsumpcji węgla, jak rów-nież plany i prognozy wskazu-jące na to, że ten trend będzieutrzymany w przyszłości, na-leży stwierdzić, że polityka de-karbonizacji Unii Europejskiejnie ma zupełnie znaczenia wskali globalnej – podkreśla wrozmowie z portalem WNP.PLJanusz Olszowski, prezes Gór-niczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Olszowski przypo-mina, że oczekuje się, iż w la-tach 2019-2022 rozpocznie naświecie działalność ponad 300kopalń węglowych, z czego 92są obecnie w budowie, a po-zostałe w różnych fazach roz-woju.W 2018 roku światowe in-westycje w produkcję węgla

wzrosły o 2 proc. do poziomuok. 80 mld dolarów, a odnoto-wano je w niemal wszystkichgłównych regionach produk-cyjnych. Przewiduje się, żeprodukcja węgla wzrośnie wskali globalnej w ciągu najbliż-szych trzech lat a zwiększeniemocy produkcyjnych nastąpićma przede wszystkim w In-diach oraz w Indonezji. GlobalData sugeruje, że produkcjawęgla w Indiach, Indonezji iAustralii ma wzrastać w tem-pie 10,9 proc., 3,9 proc. i 2,3proc. rocznie odpowiednio wlatach 2018-2022.Według danych z 2017roku najwięcej CO2 emitująChiny, na drugim miejscu sąStany Zjednoczone, a na trze-cim Indie. Po nich są Rosja, Ja-ponia, Niemcy i Iran.
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Od 1990 roku Polska byłaeksporterem energii elek-trycznej. Z roku na rok eksportrósł. Rekordowe okazały sięlata około 2006 roku, gdy eks-portowaliśmy 11 terawatogo-dzin rocznie. Teraz sytuacjasię odwróciła. Importujemyniemal identyczną ilość ener-gii elektrycznej, co w 2006roku eksportowaliśmy. Ta sy-tuacja ciągnie się od 2014roku, gdy z kwartału na kwar-tał ilość importowanej energiirośnie. Zdarzyło się to po razpierwszy od 1990 roku. Zapo-trzebowanie na energię elek-tryczną w Polsce stale rośnie,choć mieliśmy krótki kilkunas-toletni okres spadku zapotrze-bowania w stosunku dokońcowych lat PRL. Były tolata od około 1990 do 2002roku – nic dziwnego, upadekprzemysłu i wysokie bezrobo-cie to mniejsze zużycie energii.

Później zapotrzebowanie zroku na rok dalej rosło. Niecałe 11 TWh zaimpor-towanej energii to 2 mld zło-tych, które wypłynęło pozagranice naszego kraju i 2 mldzłotych mniej w dodatnim bi-lansie handlu zagranicznegoPolski. Eksperci mówią, że im-port do Polski będzie stalerósł. To po węglu, gazie i ropiekolejny negatywny trend,który wpływa na nasze bez-pieczeństwo energetyczne.Nie importujemy już tylkogazu i ropy, ale także od wielulat węgiel i prąd. Jak informuje portal ener-getyka24.pl zaczyna nam poprostu brakować  mocy pro-dukcyjnych, a musimy wyłą-czać stare jednostki jak np.elektrownię Adamów. Politykaklimatyczna UE ma w dodatkuułatwiać przesył energii z od-nawialnych źródeł energii –

m.in. do krajów takich jak Pol-ska. Przewiduje się, że ta lukabędzie stale rosła i importo-wać będziemy coraz więcej.Import nie będzie spowodo-wany tylko i wyłącznie niedo-borem rodzimej produkcji.Przewiduje się, że z powoduswoich cen,  import będziestanowił rosnący problem dlakrajowych producentów po-wodując kłopoty w decyzjachinwestycyjnych i ograniczającich przychody. W ten sposób zroku na rok będziemy corazbardziej zależni od producen-tów zagranicznych.W zeszłym roku najwięcejzaimportowaliśmy ze Szwecji(2,9 TWh), Niemiec (2,3 TWh),Litwy (1,9 TWh) i z Czech (1,9TWh). W szczególności Litwajest ciekawym przypadkiem.Sama produkuje tylko połowęenergii, którą potrzebuje, więcjest skazana na import energii

elektrycznej. A eksportuje doPolski niemal połowę własnejprodukcji, która wynosi 4TWh. W rzeczywistości Litwajest hubem energii elektrycz-nej, którą kupuje tam gdzieakurat jest taniej – także zRosji, czy Białorusi. Pod jednym względem zpewnością nadrabiamy. Cho-dzi o nasze polskie sieci ener-getyczne, które są rozbudo-wywane. Ma to m. in. ułatwićhandel energią i przesyłaniejej z i do innych krajów. Takiepołączenia – pod pewnymwzględem – zwiększają naszebezpieczeństwo energetyczne.Będziemy mogli utrzymywaćw elektrowniach tzw. mniej-szą rezerwę wirującą. W sy-tuacjach podbramkowychkażdy z krajów będzie mógł li-czyć na pomoc sąsiadówdzięki czemu nie narazimy sięna braki prądu przy rosnącym

zapotrzebowaniu na niego. Niestety, dopóki nie nadro-bimy naszych opóźnień to wnajbliższych latach do importubędziemy musieli się przy-zwyczaić. I to coraz wyższego.Przy bilansie handlu zagra-nicznego na poziomie +4,8mld złotych w zeszłym roku,sam tylko prąd zmniejszył tenbilans o 2 mld złotych. Impor-tujemy coraz więcej prądu, atakże staliśmy się importe-rami węgla. Nie tylko bilansenergii elektrycznej jestujemny, ale także część prądu,który produkujemy pochodziz węgla spoza naszych granic.Gaz i ropa naftowa zawszebyła w Polsce importowana,ale import prądu – na takimpoziomie – i węgla to dla nasnowość. Nasza energetyka za-czyna w coraz większym stop-niu polegać na zagranicznychproducentach.

Czy ostatnia duża elek-trownia w Ostrołęce powsta-nie? A jeśli tak, to czy spalanyw niej będzie (jak pierwotnieplanowano) węgiel czy też ro-syjski lub amerykański gaz?Coraz większe chmury nadElektrownią Ostrołęka, gdyżjej finansowanie na 90 dni za-wiesiły ostatnio Enea i Energa,a parę miesięcy wcze-śniej po-dobną decyzję podjął zarządPolskiej Grupy Energetycznej.Politycy PiS uspokajają, choćwiadomo, że obóz rządzącyjest w sprawie mocno podzie-lony.Chodzi tu o bezpieczeń-stwo energetyczne państwa imiejsce, w którym miał byćspalany węgiel ze śląskich ko-palń. Nowy blok miał miećmoc ok. 1000 MW. Jak za-uważa portal energiapress.pl,jeśli nowy blok węglowy welektrowni Ostrołęka nie zo-stanie wybudowany, będzie tooznaczało, że rocznie naszaenergetyka zużyje ok. 3 mln twęgla kamiennego mniej, niżzakładano. To tak, jakby znik-nęło zapotrzebowanie na cał-kowitą produkcję jednejkopalni.

Proces analiz dotyczącychElektrowni Ostrołęka C zakoń-czy się 7 maja br. –  poinfor-mowała w komunikacie Ener-ga powołując się na uzgodnie-nie z Eneą. To – patrząc na ka-lendarz – 2 dni przed wybo-rami prezydenckimi! 5 lat An-drzej Duda przedstawiał sięjako gorący zwolennik rozbu-dowy ostrołęckiej elektrowni.We wrześniu 2018 r. nato-miast prezydent Polski o tejinwestycji mówił w BiałymDomu podczas rozmowy zprezydentem USA DonaldemTrumpem.
O co tu chodzi?O rozbudowie ElektrowniOstrołęka zaczęto już mówićw 2009 roku, lecz późniejtemat umarł. Wskrzesił go do-piero 6 lat później poseł z tam-tego okręgu, minister energiiKrzysztof Tchórzewski. Za-padły decyzje o budowiebloku węglowego Ostrołęka C,ale w międzyczasie banki ob-rały antywęglowy kurs, a poli-tyka klimatyczna Unii Euro-pejskiej spowodowała kilku-krotny wzrost emisji upraw-nień CO2. Fundacja Client

Earth Prawnicy dla Ziemi,która reprezentując mniejszo-ściowych udziałowców Enei,złożyła w sądzie wniosek onieważności uchwały w spra-wie tej inwestycji, podjętejprzez walne zgromadzenieEnei. Argumentowali, że tenprojekt może narazić inwesto-rów na straty. W sierpniu2019 r. Sąd Okręgowy w Poz-naniu uwzględnił ich powódz-two. Otwarcie planowano na2024 rok. Słychać dziś coprawda, że Ostrołęka C po-wstanie, lecz nie wiadomo ja-kiego paliwa będzie używać.Ratować plan inwestycyjnyma PKN Orlen (Orlen ogłosił wgrudniu 2019 roku wezwaniena 100 procent akcji GrupyEnerga), lecz wszystko wska-zuje na to, że blok będzie ga-zowy.– Jako podmiot, który ogło-sił wezwanie na zakup akcjiGrupy Energa, nie mamy wąt-pliwości, że inwestycja wOstrołęce będzie realizowana.Analizujemy jednak różne wa-rianty tego projektu, tak abywpisywały się w strategię Or-lenu – ocenił 13 lutego prezes

PKN Orlen Daniel Obajtek.Z kolei minister aktywówpaństwowych, wicepremierJacek Sasin zapewnił, że elek-trownia Ostrołęka C powsta-nie. Jego zdaniem, dyskusjadotyczy nie tego, czy konty-nuować tę inwestycję czy jązarzucić, tylko jakie powinnobyć źródło energii w tej elek-trowni. Czy to powinien byćwęgiel, jak założono na po-czątku, czy może w obliczuzmieniającej się sytuacji w Eu-ropie i bardzo wysokich kosz-tów emisji CO2 szukaćalternatywnych źródeł energii– stwierdził wicepremier.
Polski węgiel 

czy rosyjski gaz?Energa informuje, że za-awansowanie realizacji inwe-stycji według stanu z dnia 31stycznia 2020 roku wynosipięć procent. Prof. dr hab. inż.Krzysztof Badyda z InstytutuTechniki Cieplnej na WydzialeMechanicznym Energetyki iLotnictwa Politechniki War-szawskiej zapytany przez biz-nesalert.pl o to, czy pracewykonane na potrzeby pro-jektu węglowego można wy-

korzystać pod projekt gazowy,jeśli takowa decyzja zapadnieodparł, że nie będzie łatwo. – Widzimy kilka proble-mów, jeśli chodzi o zdolnośćdo utrzymania się elektrownigazowych. Z jednej stronytransformacja projektu z węg-lowego na gazowy może przy-nieść korzyści środowiskowe.Ale z drugiej, gaz ma to do sie-bie, że podczas przechowywa-nia i transportu uwalnia dużeilości metanu i jeśli nie wymy-ślimy sposobu na to, jak siętego pozbyć to gaz nie będziezrównoważonym paliwem –mówi z kolei przedstawicielLegal & General InvestmentManagement, cytowany przezserwis 300gospodarka.pl. – Kwestia zmiany paliwazasilającego dla bloku Ostro-łęki C na gaz jest dyskuto-wana, a ostateczna decyzjapowinna zostać podjętawkrótce – powiedział 11 lu-tego minister w KancelariiPrezesa Rady Ministrów, PiotrNaimski. Jak dodał, zmiana pa-liwa dla Ostrołęki C mogłabyopóźnić powstanie elek-trowni.                    
Anna Bojko

Nie tylko węgiel, ale i gotową energię elektryczną importujemy na potęgę! Import prądu bije w Polsce rekordy. Z roku na rok
od 2014 roku ściągamy go coraz więcej. W zeszłym roku pobraliśmy od naszych sąsiadów prąd o wartości 2 mld złotych.
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