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Rogowiec, da. L7 ,07 ,2017 r.

DO ZŁOCZEWA DROGA PROWADZ! PRZEZ WARSZAWĘ.

Czerwiec i lipiec obfitował w spotkania, podczas których Wiele mówiło się o przyszłości branży
węgla brunatnego w Polsce, a więc także i naszej Kopalni.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć spotkania W Warszawie;

8 czerwca - Parlamentarny Zespół ds. inwestycji Złoczew,

5 lipca - Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,

xl lipca - Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Branży Węgla
Brunatneto.

Szczególnie to ostatnie spotkanie miało wielkie znaczenie, gdyż podczas niego zostaĘ omówione
problemy związane z uzyskaniem (przedłużaniem) koncesji na wydobywanie węgla kamiennego
i brunatnego oraz zaprezentowano założenia Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku.

We wszystkich spotkaniach wzięli udział nasi przedstawiciele.

1.Inwestycja w Z,loczełv, zdaniem Wiceministra Energii Grzegorza Tobiszowskiego je§t

absolutnym pńorytetem i niezbędna ścieżka postępowania wobec tej inwestycji
powinna zostać wypracowana do końca 2017 roku. W tym roku ma zostać wydana
decyzja środowiskowa przez RDOŚ w Łodzi, a w ptzysztym roku koncesja. Zdaniem PGE
koncesja na Gubin ma być wydana do 30 września 2020 roku.

2. Przy wydawaniu decyzji środowiskowej niezbędne jest zachowanie nalezytej staranności,
gdyż w przeciwnym wypadku inne strony zaangńowane w postępowanie (ruchy

ekologiczne) mogą zaskarĄó wydaną decyzję nawet do Komisji Europejskiej. W przypadku
inwestycji Złoczew ńezbędnym warunkiem do wydania pozyĘwnej decyzji środowiskowej
jest wpisanie jej do aktualizacji Planu Gospodarki Wodami (niestety, wciąZ nie wiadomo,
dlaszego po konsultacjach inwestycja Złoczew wlpadła z tego Planu, a wcześniej w nim
była).

3, Przy postępowaniach koncesyjnych wyłączony zostanie z nowelizałji ustawy prawo wodne
zapis o konieczności wcześniejszego posiadania ptzez inwestora pozwolenia wodno-
prawnego, co właściwie uniemożiwiłoby ... uzyskanie koncesji. Dziecko zostałoby wylane
wtaz zkąpielą!

4.W zńożeniach polityki surowcowej państwa podtrz}many został zapis o utworzeniu Polskiej
Służby Geologicznej i planowanym ograniczeniom wpływów do budżetów grrrin

istniejących w najbliżsrym sąsiedżwie odkrywkowych kopalń węgla brunatnego.



5. W założeniach polityki energetycznej państwa do 2050 roku widać ograniczenia produkcji
energii elektrycznej z węgla brunatnego. Po 2032 roku następuje wyraźne załamanie, a po
2040 roku praktycznie koniec energetycznego wykorzystania węgla brunatnego w Polsce.
Wiceminister G.Tobiszowski uspokajał, że rola brunatnego paliwa wciąż będzie znacząca,
a jako przykład jego pozycji podał budowę odkrywki Zloczew i Ościsłowo (zagłębie

konińskie).

Mimo wyraźnej sympatii decydentów z PGE do budowy odkrywki Gubin (korzystniejsze

Warunki zalegania, zasobniejsze złoże) szansa na jej realizację jest zdecydowanie mniejsza

od Złoczewa. Głównym argumentem za budową O/Złoczew jest bliskość elektrowni
Bełchatów, możliwość zastosowania transportu kolejowego i Wydłużenie żywotności
bełchatowskich bloków energetycznych, bez konieczności budowania od podstaw nowej

elektrowni.
7. Koszt budowy Złoczewa szacowany jest na 5-6 mld zł. i z tego względu nie widać wśród

zarządu PGE oznak entuzjazmu dla nowej inwestycji. Przypominamy, źe PGE musi

zmodernizować elektrownię Rybnik ima plany inwestycyjne związane z węglem

kamiennym (nowy blok w ZEDO Szczecin). Można odnieść wrażenie, że spośród
decydentów największym sprzymierzeńcem budowy Złoczewa je§t wiceminister

G. Tobiszowski.

O wadze spotkania 11 lipca świadczy fakt udziału w nim (oprócz wymienionego wiceministra
energii) Głównego Geologa Kraju Mariusza Orion Jędryska, wiceministra środowiska Andrzeja
Szweda-Lewandowskiego oraz wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda.

Wszystkie, a zwłaszcza ostatnie spotkanie pokazało, że nadchodzący czas dla branży węgla

brunatnego nie przedstawia się najlepiej. Wprowadzane obostrzenia emi§yjne Unii Europejskiej,

prognozowane duże opłaty za emisję tony dwutlenku Węgla i faworyzowanie czystszych paliw
(energia odnawialna, gaz, atom) nie pozwalają patrzeć na energetyczną przyszlość przez różowe
okulary. Ale z drugiej strony jeszcze dwa miesiące temu szanse na budowę O/Złoczew były jeszcze

mniejsze i nikt nie mówił głośno o konkretnych terminach realizacji tej inwestycji. Nasza majowa

konferencja zapoczątkowała działania, dzięki którym możemy z optymizmem stwierdzió że szansa

na budowę O/Złoczew jest zdecydowanie bardziej realna, niź kilka miesięcy temu.

Ale kto ma walczyć o odkrywkę, o zachowanie naszych miejsc pracy, jak nie my, żyjący i pracujący

w Kopalni Bełchatów od kilkudziesięciu lat.
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