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Członkowie
Społecznej Rady
Gospodarczej
odebrali
w ub.
poniedziałek
powołania
z rąk wojewody
śląskiego.

Społeczna Rada
Gospodarcza powołana
Prof. Jan WoJtyła został PrzeWodniczącym PoWołaneJ W Poniedziałek Przez WoJeWodę
śląskiego sPołeczneJ rady gosPodarczeJ. gremium ma na tę
chWilę skład 10-osoboWy, Jednak nieWykluczone, że W Przyszłości się on PoWiększy.

– Pragnę podziękować wszystkim,
którzy przyjęli zaproszenie do ciężkiej,
społecznej pracy na rzecz rozwoju województwa śląskiego i Polski. Chcemy być
pomocni dla samorządów, biznesu,
przy zachowaniu godności pracy, by poczucie obywateli było w pełni satysfakcjonujące – podkreślił wojewoda Jarosław Wieczorek.
W skład Rady Gospodarczej weszli:
Roman Borecki z Instytutu Badawczo-Wdrożeniowego Maszyn sp. z o.o.
w Olsztynie (k. Częstochowy), dr inż.
Mariusz Chudzicki z Politechniki Częstochowskiej, dr Tomasz Heryszek z
Uniwersytetu Śląskiego – wiceprezes zarządu ds. handlowych Węglokoks SA,
Dominik Kolorz – przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ Solidarność, dr Ferdynand Morski – dyrektor Biura Śląskiego Związku
Gmin i Powiatów, prof. dr hab. nauk
med. Władysław Pierzchała ze Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, prof. nadzw.
dr hab. Barbara Piontek z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, dr

Punkt

hab. prof. UE Robert Tomanek – rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Bogdan Traczyk – prezes zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach,
oraz wspomniany prof. dr hab. Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.
– Nasza rada ma szczególną rolę
do spełnienia. Wnosimy na użytek województwa śląskiego i Polski swoją wiedzę,
doświadczenie. Gremium to będzie tworzyć zaplecze intelektualne pozwalające
na realizację celów, które zostały zapisane w dwóch powstałych w ciągu minionego roku dokumentach – rządowego
Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego – wyjaśnił prof. Jan Wojtyła.
Do zadań Rady należeć będzie:
współpraca i wymiana informacji ze
środowiskami, których reprezentanci zasiadają w Radzie; opiniowanie bieżącej
sytuacji gospodarczej w województwie
śląskim; dokonywanie oceny zagrożeń
związanych z rozwojem gospodarczym;
przedstawianie sposobów rozwiązywania problemów gospodarczych w województwie śląskim; przedstawianie,
z własnej inicjatywy lub na wniosek, stanowiska w sprawach związanych z sytuacją gospodarczą i społeczną województwa. bar

musimy docierać do ludzi
trzy pytania do PiotRa oRnowSkieGo, prezesa zarządu polskiego Radia katowice
fot.: kajetan beRezowSki

Program radia katowice zmienia się. czy ma to związek z jubileuszem 90-lecia, który już
niebawem będzie obchodziła
ta śląska rozgłośnia?
Na pewno tak. Tworzymy program
interesujący, żywy, kontaktowy,
z udziałem słuchaczy. Mamy satysfakcjonujące sygnały, że rośnie nam słuchalność. W samych Katowicach ma
już dwucyfrowy wynik. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby w każdym
zakątku naszego regionu uzyskać podobny wynik, żeby tę pozytywną tendencję utrwalać. Obserwowałem pracę rozgłośni radiowych w różnych
krajach. Ten środek przekazu zmienia
się w sposób bardzo dynamiczny.
Kiedyś nie można było sobie wyobrazić radia bez spikerów, a dziś nie
można wyobrazić sobie radia bez internetu, bez przekazu on-line i w tym
kierunku również będziemy rozwijać
naszą aktywność medialną. Zachęcam
więc do odwiedzin naszej strony internetowej www.radio.katowice.pl.
W lutym 1957 r. po raz pierwszy na antenie Polskiego radia katowice pojawiła się audycja pt. śląski magazyn informacyjny, który wkrótce przybrał nazwę na śląskiej fali.
Przez wiele lat była to sztandarowa audycja emitowana przez rozgłośnię. Pozostała
do dziś najważniejszym porannym blokiem programowym
w radiowej ramówce radia
katowice. reporterzy śląskiej
fali docierali z mikrofonem
do największych zakładów pracy regionu, w tym do kopalń.
to było siłą tej audycji, a zara-

do powiedzenia o swoich problemach, nagłaśniać je, pomagać w ich
rozwiązywaniu. W nowej ramówce
pojawią się również inne ciekawe audycje, a wraz z nimi nowe głosy. Jesteśmy również na etapie rozbudowy
sieci korespondentów. W programach publicystycznych dużo miejsca
zajmie z pewnością problematyka
górnicza. W końcu nasz region
na węglu stoi, a korzysta na tym cała
Polska. Radio Katowice musi być
prawdziwie radiem regionalnym.

zem całej rozgłośni – obecność wśród ludzi. W sumie niezły pomysł na dobry program.
Podziela pan tę opinię?
I dlatego zamierzamy nawiązać do pomysłów naszych kolegów sprzed lat.
Każdy słuchacz jest dla nas ważny.
Bielsko-Biała, Częstochowa, aglomeracja śląska to miejsca, gdzie życie tętni od wczesnych godzin porannych.
Dlatego nasz program musi rozpoczynać się o 4 rano. Prowadzący będzie
mówił do tych, którzy budzą się, są
w drodze do pracy. W przyszłym roku
zamierzamy od maja do września, co
tydzień, być w innym miejscu naszego
regionu i stamtąd nadawać „żywy”
program. Naszym obowiązkiem jest
być tam, gdzie na co dzień nie bywamy zbyt często: na Podbeskidziu,
w okręgach rybnickim i raciborskim.
Musimy mówić o problemach tamtych społeczności, nadawać program
„live” z zaimprowizowanego studia,
spotykać się wieczorami na wspólnych artystycznych przedsięwzięciach. Chcemy programowo docierać
do ich mieszkańców, słuchać, co mają

rok jubileuszowy rozgłośni
Polskiego radia katowice
w zasadzie już się rozpoczął.
czyżby zanosiło się na świętowanie przez okrągły rok?
Tak. Cały nadchodzący rok będzie
Rokiem Jubileuszowym Rozgłośni
Polskiego Radia w Katowicach, jednej
z czterech najstarszych rozgłośni
w Polsce. Planujemy kilka dużych
koncertów o wymiarze ponadregionalnym. W grudniu 2017 r. odbędzie
się uroczysty koncert w Filharmonii
Śląskiej. Pamiętajmy, że Radio Katowice zainaugurowało swoją działalność w Barbórkę 1927 r., ale koncert,
o którym wspomniałem, będzie miał
miejsce 8 grudnia 2017 r. Nie chcemy
bowiem zakłócać górnikom ich świętowania w nadziei, że brać górnicza
weźmie liczny udział w naszych uroczystościach. A będzie na co popatrzeć i czego posłuchać – to obiecuję
już teraz. Wystąpią czołowi artyści
polskiej estrady. Do udziału w tym
wydarzeniu serdecznie zapraszam,
podobnie jak do stałego słuchania
programu Polskiego Radia Katowice.
rozmawiał: kajetan BerezowSki

widzenia

OPłATKOWE żyCZENIA I lIST DO ŚWIęTEGO MIKOłAJA
dsalamadry@gornicza.com.pl

ochany Święty Mikołaju, byliśmy w tym roku
wyjątkowo
grzeczni.
Choć nie wszystko poszło jak trzeba, to ogólnie rok 2016 był wyjątkowo udany
dla naszego górnictwa. Więcej opowiemy Ci w następnym tekście, podsumowującym mijający rok w naszym sektorze, ale teraz – jako że jesteśmy tuż przed świętami – mamy
dla Ciebie listę prezentów, jakie górnictwo chciałoby znaleźć pod choinką z okazji Bożego Narodzenia. Najpierw jednak przełamiemy się opłatkiem z branżą węglową.
Po pierwsze zdrowia, bo zdrowie
najważniejsze. Oklepany tekst, ale
mając w pamięci tragiczne wydarzenia
sprzed Barbórki w kopalni Rudna w Polkowicach, nie można zapominać, jak często i jak wielu ludzi naraża codziennie pod ziemią życie
i zdrowie. Tylu wyjazdów, ile zjazdów!
życzenia zdrowia odnosić się mogą
również do kondycji całej branży. Pomimo że resort energii wielokrotnie
zasługiwał w tym roku na krytykę, nie
można mu odebrać tego, że cały 2016
był przełomowy dla polskiego górnictwa, i że ministrowie Tchórzewski
z Tobiszowskim dokonali czegoś, co
poprzedni rządzący odkładali w czasie w nieskończoność, z tragicznym
dla całego sektora skutkiem. I choć
daleko nam jeszcze do stwierdzenia,
że górnictwo węgla kamiennego wyszło na prostą, to ostatnie dane napawają optymizmem, nawet jeżeli część
z nich to tylko podkręcana statystyka.
Prawie złotówka zysku (średnio)
na każdej tonie wydobytego węgla to

k

oczywiście w znakomitej większości
zasługa windowanych cen węgla koksującego, ale nieuczciwym byłoby nie
zauważyć, że średnie koszty w sektorze również spadły i dalej spadają.
Czepiać można by się było również
Polskiej Grupy Górniczej, że pomimo
tylu włożonych w nią środków i dobrej koniunktury na rynkach światowych od początku trzeciego kwartału,
katowicka spółka dalej przyniesie
na koniec roku prawie 400 mln złotych straty. Ale znowu nie fair będzie
nie dostrzegać, że PGG mieści się
w założeniach biznesplanu, a koniunktura światowa na rynkach spotowych ma tu mniejsze przełożenie
na
kontrakty
długoterminowe
przy operacjach na taką skalę. Dwa
ostatnie dodatnie miesiące (15 mln zł
zysku w październiku i 18 mln zł w listopadzie) to miejmy nadzieję początek zapowiadanego od wiosny przełomowego dla śląskiego górnictwa 2017 r. I tego życzymy – samych
zielonych słupków!
o drugie – spokoju i pogody
ducha.
Tuż
przed świętami sytuacja
robi się, delikatnie mówiąc, dość napięta. Pomimo zapowiedzi o niezamykaniu żadnej kopalni, zamknięcie nie ominie
Krupińskiego, a także Makoszów,
które już w SRK się znajdują. Pomimo tłumaczeń, że Krupiński fedruje
ze stratą 70 złotych na tonie i w ciągu
ostatnich 10 lat wygenerował miliard
złotych pod kreską, a podróż do SRK
jest jak hospicjum – w jedną stronę
(wystarczy zajrzeć do statutu), związkowcy nie zamierzają odpuszczać
walki o swoje zakłady pracy.
I nie wystarczy im zapewnienie
miejsc pracy w strukturach JSW
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i PGG (niespotykane w żadnej innej
branży), nie wystarczy ultimatum ministra Tchórzewskiego „Krupiński
albo JSW” – niemrawe protesty już
się zaczęły, zapowiadane są kolejne,
na większą skalę. I oczywiście nie
można przejść obojętnie obok argumentów typu: „inwestycja PGE
w Makoszowy w wysokości 500 mln
zł (zwrot pomocy publicznej i otwarcie drugiej ściany) daje energetycznemu gigantowi własny węgiel z kierunku, z którego i tak węgiel brał; inwestycja 500 mln zł w PGG nie dała
Polskiej Grupie Energetycznej nic”,
ale zdaje się, że klamka już zapadła.
Wobec powyższego, życzymy branży,
żeby górnicy z Krupińskiego i Makoszów pogodzili się jednak z zamknięciem tych kopalń i spokojnie przeszli
do zakładów JSW i PGG.
Po trzecie – pieniędzy, pieniędzy
i jeszcze raz pieniędzy. Kiedy myśleliśmy już, że branża na świecie znalazła się w takim dołku, że musi minąć
kilka kwartałów, zanim coś się zacznie zmieniać na lepsze (ceny
na ARA po 43 dolary za tonę, akcje
JSW na poziomie 8,80 zł), wystarczyło kilka miesięcy, a sytuacja zmieniła
się jak w kalejdoskopie.
listopadzie zarówno
notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i ceny światowe osiągały szczyty,
później mieliśmy delikatne spadki.
Teraz jednak znowu mamy odbicie,
co widać zwłaszcza w przypadku indeksów węglowych – wskaźniki API4
(południowoafrykański
Richards
Bay) i API6 (australijski Newcastle)
spłaszczyły się wprawdzie z europejskim API2, ale po miesiącu spadków,
wszystkie trzy zaczynają znowu ro-

snąć. Pod koniec ub. tygodnia ceny
na ARA znowu przekroczyły poziom 90 dolarów za tonę. życzymy,
żeby zostały tam jak najdłużej.
Zerknijmy jeszcze tylko na list
do Świętego Mikołaja, jakie pozycje
się tam znalazły?
1. Udana restrukturyzacja KHW,
niekoniecznie w mariażu z PGG.

2. Notyfikacja przez Komisję Europejską planu naprawczego dla PGG.
Tego będziemy szukać pod choinką.
Tymczasem – Wesołych Świąt!
autor jest ekspertem Centrum
analiz klubu jagiellońskiego
i portalu polishcoaldaily.com.
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