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A K T U A L N O Ś C I

6 października w Katowicach ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski spotkali się z liderami
górniczych związków

Krzysztof Tchórzewski i Grzegorz Tobiszowski poinformowali, że prawdopodobne jest
przeznaczenie 5 mld złotych na restrukturyzację regionu śląskiego w latach 2019–2023.
Ponadto resort szacuje, że na przystosowanie i rewitalizację terenów pogórniczych
i przeznaczenie ich dla inwestorów potrzebne będzie ok. 2 mld euro. Połowa mogłaby
pochodzić ze środków krajowych, a połowa
z funduszy unijnych. – Na potrzeby regionu
w ciągu kilku lat przeznaczylibyśmy około
14 mld złotych. Będziemy o tym rozmawiać
na szczeblu rządowym i na szczeblu unijnym
– powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Nie wiadomo, kto zarządzałby tymi pieniędzmi. Nie ma także konkretnej koncepcji, jak inicjatywa resortu energii zostałaby
uwzględniona w Programie dla Śląska proponowanym przez Ministerstwo Rozwoju
we współpracy z władzami lokalnymi i związkami zawodowymi. – Będziemy na ten temat
rozmawiać z ministrem rozwoju, finansów
i wicepremierem Mateuszem Morawieckim
– powiedział Grzegorz Tobiszowski.
REKL A M A

W maju 2017 roku w czasie Europejskiego
Kongresu Gospodarczego w Katowicach, kiedy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej
Maroš Šefčovič wspomniał o energetyce UE
bez węgla w perspektywie 2050 roku i wywołał
burzę, minister energii Krzysztof Tchórzewski
powiedział, że bezwęglowa UE w 2050 roku
może będzie, ale bez Polski. – My do tego
roku wydamy 200 mld złotych, aby ograniczyć udział węgla w miksie energetycznym
do 50 proc. – oświadczył minister. Janusz Olszowski, prezes GIPH, powiedział, że to bezczelność, aby w stolicy polskiego górnictwa
mówić o dekarbonizacji. Wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič zaproponował, aby Polska skorzystała z funduszy
unijnych na restrukturyzację gmin górniczych.
– Okazuje się, że byłaby to kwota około
100 mln euro. My chcemy negocjować na temat miliardów – powiedział Nowemu Górnikowi minister Tchórzewski po spotkaniu
ze związkowcami. – Teraz koncentrujemy
się na tym, aby wynegocjować pieniądze.
Sposób zarządzania takim funduszem zostanie ustalony później. Może to być instytucja
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Dostaniemy prawie
14 mld złotych?

finansowa, możliwe, że powołana w tym celu,
a może na przykład SRK, która zyskałaby nowe
kompetencje. Nie rozstrzygniemy teraz tego,
ponieważ nie ma czym zarządzać – dodał
minister Tchórzewski.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

* 12 października w Warszawie spotkali się

przedstawiciele Komisji Europejskiej i resortu energii.
Rozmawiano o unijnym Projekcie Wsparcia Regionów
Górniczych. Komisja Europejska ma zająć się m. in.
Funduszem dla Śląska – lekarstwem na znikające
kopalnie. Jego budżet może sięgnąć 9 mld złotych.
Ma być finansowany w połowie ze środków krajowych
i europejskich.

