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wo potrzebuje
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JACEK FILIPIAK

rygodnego planu
z energetyką ograniczający się do przesypywania pieniędzy tylko po to, aby stracić, nie
ma przyszłości. Myślenie o węglu jako paliwie
może doprowadzić nas do wniosku, że warto
robić jego zapasy strategiczne, tak jak robi się
z ropą, gazem i benzyną… Dlaczego ma nie
być zapasu strategicznego węgla? Ciekawym
kierunkiem jest karbochemia. Uczynienie
z chemicznej przeróbki węgla nowoczesnej
gałęzi przemysłu służyłoby rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. To może być jeden
ze strategicznych kierunków rozwoju. Warto
wspierać takie działania. Jednakże bez rozwiązania aktualnych problemów jakiekolwiek planowanie odległej przyszłości nie ma sensu. Nie
wiem na przykład, czy spółkom węglowym
wystarczy pieniędzy na wypłaty w grudniu.
XXJak przekonać Unię Europejską, że górnictwo jest nam potrzebne i że będziemy
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banków. One liczą się z tym, że część pieniędzy można stracić. Przynajmniej raz
w miesiącu zarządy spółek węglowych informują, że walczą o pieniądze na wypłaty albo o utrzymanie płynności finansowej.
Czy w takiej sytuacji opłaca się komukolwiek brać polityczną odpowiedzialność
za branżę, która upada i przy okazji może
pogrążyć energetykę? Zakładając, że będzie pan odpowiadał za górnictwo i energetykę, znajdzie się pan na pierwszej linii
frontu i od razu w roli tarczy strzelniczej.
– Gdybyśmy w Prawie i Sprawiedliwości rozpatrywali, co nam się bardziej opłaca, to być może miałby pan rację. W naszej
partii są politycy, dla których wartością jest
państwo polskie. Nie wiem, co będzie po wyborach, i nie wiem, jaki będzie skład rządu.
Wiem jedno – na pewno będzie bardzo trudno. Każdemu rządowi będzie bardzo trudno,
bo rozpad struktur gospodarczych na Śląsku oznacza kataklizm. Odpowiedzialność
za to będzie obciążać wszystkich aktorów
tego dramatu, którzy do tej sytuacji doprowadzili – rząd PO–PSL, ale także zarządy
spółek węglowych i rady nadzorcze. Obowiązkiem ministrów nowego rządu będzie
proponowanie rozwiązań.
To, co mówię, brzmi trochę patetycznie, ale po prostu doceniam wagę problemu.

Wiem także, przed jakimi trudnościami stanie
nowy rząd. I znów podkreślam – nie wiadomo
jeszcze, przez kogo formowany. Sytuacja jest
nadzwyczajna. Perspektywa przejęcia odpowiedzialności będzie trudna dla każdego. Przeprowadzenie naprawy górnictwa to rodzaj misji
specjalnej. Oby nie okazało się, że jest to misja
niemożliwa. Moim zdaniem – choć specjalna
– to jednak możliwa. Mamy szansę, choć śląska
rzeczywistość jest naprawdę bardzo złożona.
Trzeba koncentrować się na faktach, umieć
do nich dotrzeć. Zachęcam do takiego podejścia wszystkich, którzy obejmą władzę. Trzeba
szukać rzeczywistej wiedzy, do czego potrzebni
są ludzie kompetentni. Moim zdaniem należy
analizować uwarunkowania działalności każdej
kopalni. Potencjał surowcowy, wydobywczy,
kadrowy, możliwości poprawienia efektywności.
XX Rząd postanowił wnieść do 100 proc. akcji
Kompanii Węglowej do Towarzystwa Finansowego Silesia, a minister skarbu Andrzej
Czerwiński zapowiedział, że to nie tylko początek tworzenia Nowej Kompanii Węglowej,
ale także tworzenia koncernu paliwowo-energetycznego. Taki koncern to dobry pomysł?
– Idea jest godna uwagi, ale jej realizacja nie może odbywać się na zasadzie rewolucji. Powinien to być proces oparty na rachunku ekonomicznym. Związek górnictwa

mieć korzyści z tej gałęzi gospodarki, jeżeli
nawet przez jakiś czas będziemy ją wspierać finansowo?
– Trzeba przekonać Unię Europejską,
że nasza gospodarka ma wyjątkowy charakter,
ponieważ tylko w Polsce ponad 80 proc. energii
elektrycznej wytwarza się z węgla. Mamy go
na miejscu. Gospodarka każdego z krajów unijnych ma swoją specyfikę i jest ona szanowana.
Dlaczego nasza nie może? Pokażemy korzyści płynące z unowocześnienia tego sektora.
Problemem jest ochrona środowiska. Trzeba
udowodnić, że górnictwo węgla kamiennego
i energetyka węglowa nie oznaczają ruiny ekologicznej. Nowoczesne technologie w energetyce
i w przetwarzaniu węgla na paliwa płynne mogą
służyć rozwojowi ekonomicznemu i ochronie
środowiska. Moim zdaniem przekonamy naszych partnerów z UE konsekwencją i racjonalnymi argumentami. 
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