


Bez pomysłów na górnictwo

Czarna jak węgiel rozpacz.Górnictwo to niebywałaokazja do poobsadzania swo-ich znajomków na intratnychstanowiskach. I na tym ucie-cha związana z górnictwemsię kończy, a zaczynają pro-blemy. No, bo jak chłop, którycałe życie uprawiał rolnictwow trzech doniczkach, a w po-rywach szaleństwa nawet wczterech, ma mieć wiedzę ogórnictwie? Jak to zrobić, bywęgiel niczym ten szczypiorekrósł, a ludziom żyło się dostat-nio? – głowią się w tej Warsza-wie mocno...Jakoś to będzie – to domi-nująca filozofia. Byleby tylkozakończyć maraton wyborczy.Festiwal trwa. Igrzyska danoludziom. Co jednak, gdy ludziezamiast klaskać lub zamiastdowiadywać się z telewizji, żeich rodzone dzieci biją po-kłony pierwszemu obywate-lowi, zaczną się obruszać,buntować i strajkować? Jak toco?! Armatki wodne, gaz piep-rzowy i broń (jeszcze) gładko-lufowa.
To nie problemKarawana idzie dalej, pro-blemy górnictwa wszak za-mieciono pod dywan. Rzą-dzący problemów nie widzą,bo widzieć nie chcą. Tak ła-twiej, tak wygodniej, wszakjak mówią pewne taśmy, topaństwo istnieje tylko teore-tycznie... Brak uregulowań we-wnętrznego rynku węgla orazniepowołanie PaństwowychSkładów Węgla i objęcie pań-stwową kuratelą obrotu węg-lem jako surowcem stra-tegicznym – to nie problem.Brak zastopowania importuwęgla ze Wschodu – to nieproblem. Brak połączeń gór-nictwa z energetyką – to nieproblem. Problemy? Jakie pro-blemy?Największy sprzeciw budzizwiększenie zaangażowaniafirm zewnętrznych w robotygórnicze, co doprowadziłobydo zmniejszenia zatrudnieniaw nowej Kompanii Węglowej.Redukcja zatrudnienia dopro-wadzi do braku kadr w kolej-nych latach. Z kolei zwię-kszona liczba pracowników zzewnątrz utrudni dochowaniestandardów bezpieczeństwa

pod ziemią. Mielibyśmy doczynienia z wysypem firmtypu „Mard” – znanej z posła-nia na pewną śmierć swoichpracowników oraz górników zkopalni „Halemba” w 2006roku. Czy tego chcemy? Kolej-nych morderstw, tragedii, po-grzebów, pomników i rocznic?Pewne jest, że są w tymkraju kolejne misiaczki, którechcą się na górnictwie doro-bić. To paradoks i symptoma-tyczne dla niewydolnego inieudolnego państwa, że nagórnictwie zarabia każdy, alenie górnik, który najciężej pra-cuje, ma największą odpowie-dzialność i najwięcej ryzykuje,bo własnym zdrowiem i ży-ciem! Do 2020 roku z Kompa-nii Węglowej odejdzie 10 tys.górników. Zarząd chce zastą-pić ich ponad 4 tysiącami pra-cowników zewnętrznych firm,wykonujących pracę dla pry-waciarzy. Czym to pachnie?Skokiem na kasę!– To genialnie przygoto-wany mechanizm dojenia pie-niędzy z państwowej spółki –mówi Bogusław Ziętek, prze-wodniczący WZZ „Sierpień80”. – Zwykle takie zatrudnie-nie przez firmy obce jest droż-sze i co ważniejsze – usługi tesą gorsze. Górnicy z kopalńmuszą po nich poprawiać,„gdyż ich to nie obchodzi”.Firmy zewnętrzne korzystająteż z całej infrastruktury ko-palni – podkreśla Ziętek. Do-daje, że dla niego ideologia, żegórnictwo trzeba odchudzić,trzeba ciąć koszty – w tym pła-cowe, to... pic na wodę. – Po-dobnie opowiadanie o tym, że

na kopalniach pracuje za dużoosób, uruchamianie programudobrowolnych odejść czywprowadzone ostatnio urlopygórnicze dla tych, co mająmniej niż cztery lata do eme-rytury. Teraz wyraźnie widać,że chodziło tylko i wyłącznie ozrobienie miejsca dla spółek ispółeczek kolesi, którzy do-skonale na tym zarobią –mówi przewodniczący i zapo-wiada, że związki nie zostawiątego tematu.– To jakaś paranoja. Oba-wiamy się, że górnicy zostanąprzyparci do muru. Albo będąpracować na nowych zasa-dach dla firm zewnętrznych,albo „do widzenia”. Poza tymzatrudnianie osób spozabranży górnicze, bez doświad-czenia i kwalifikacji, osłabi ko-palnie – dodaje AndrzejDźwigoń, szef „Sierpnia 80” wKWK „Piast”, gdzie zatrudnie-nie firm obcych wzrosnąć manawet pięciokrotnie.– Najbardziej spornepunkty spółka będzie wdrażaćpo październikowych wybo-rach parlamentarnych. Do-piero wówczas przyjdzie czasna ostre negocjacje ze związ-kami zawodowymi – mówi in-formator „Rzeczpospolitej”.
Gadać każdy możeTymczasem ogłoszonowznowienie prac nad progra-mem dla górnictwa. A pole-gało to na tym, że wice-ministrowie skarbu WojciechKowalczyk i Rafał Baniak spot-kali się z zarządzającymi spół-kami węglowymi i związ-kowcy. Co było efektem tego

spotkania? To, że panowie zWarszawy wygłosili wykładyna temat węgla, zawierająceinformacje, które może zna-leźć dziecko potrafiące obsłu-giwać wyszukiwarkę interne-tową.– Nie dostaliśmy odpowie-dzi na żadne nurtujące nas py-tanie. A pytaliśmy o przyszłośćbranży, mix energetyczny, kon-solidację z energetyką – rela-cjonuje Bogusław Ziętek.
Młodzi bezrobotniW spółkach węglowych sątysiące emerytów. Od dyrekto-rów, przez dozór wyższy,związkowców aż do samychpracowników. Czy to jest fair?Nie, nie jest w porządku, że lu-dzie, którzy mają nabyteprawo emerytalne blokująprzyjęcia młodych ludzi dopracy. Kompania Węglowa iJastrzębska Spółka Węglowajednostronnie zerwały poro-zumienia ze szkołami górni-czymi. Młodzi ludzie, ab-solwenci śląskich szkół mająw ręku nic nie warte papiery,które miały im po ukończeniutych szkół gwarantować za-trudnienie w kopalniach. Wminionym roku na lodzie zos-tało ponad 300 uczniów!Dwie wodzisławskie szko-ły przez lata wypracowywałysobie renomę, ucząc przy-szłych górników. Teraz to, cozbudowano, może zostać zbu-

rzone. – Na razie nic nie wska-zuje na to, że w nowym rokuszkolnym otworzymy klasygórnicze – mówi „Faktowi” Ja-rosław Rudol, dyrektor ZSP wRadlinie.– Właściwym byłoby za-chowanie zasady, że za każ-dego odchodzącego przyjmujesię nowego pracownika –mówi Zdzisław Bredlak z ko-palni „Sośnica-Makoszowy”.Jak dodaje, nie można dopu-ścić do tego, by górnik był gi-nącym zawodem.
Kto do kogo dopłaca?Jak wynika z danych udo-stępnionych przez Stowarzy-szenie Inżynierów i Tech-ników Górnictwa, od 2000 do2013 roku górnictwo węglakamiennego odprowadziło dobudżetu 45 mld 309 mln złpłatności publiczno-praw-nych, w tym m.in. ZUS, podatkidochodowe od osób fizycz-nych i od osób prawnych, VAT,akcyzę, podatki i opłaty narzecz gmin i wpłaty z zysku.Głównymi beneficjentamipłatności publicznoprawnychgórnictwa węgla kamiennegosą: budżet państwa, budżetygmin górniczych, ZUS, pań-stwowe fundusze.W tych samych latachbranża otrzymała dotacje wwysokości 11 mld zł. Kto dokogo więc dopłaca?

Byle od wyborów do wyborów – taki padł wybór na zarządzanie górnictwem. Innego pomysłu brak. Najpierw
były wybory do Parlamentu Europejskiego, po których Donald Tusk uciekł do Brukseli. Teraz mamy wybory
prezydenckie, a zaraz będą parlamentarne. Wyborcza hucpa jest ważniejsza od bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski i tysięcy miejsc pracy.

PATRYK KOSELA

Antywęglowa histeriaBardzo często redakcja „Kuriera Związkowego” otrzymujepytania od jeszcze pracujących górników. Większość z nichdotyczy tego, czy w związku z antygórniczą histerią, gwaran-towane im świadczenia są bezpieczne. I choć ZygmuntŁukaszczyk,  szef Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamien-nego i Brunatnego Euracoal mówi: „Dziś w Unii mówi się, że tenwęgiel jest zły. Ale tak nie można podchodzić do sprawy. Sądzę,że do tego dojdzie, że jeszcze się w UE z tym węglemprzeprosimy”, to może być już za późno.W czwartek szefowie państw i rządów krajów Unii Europe-jskiej poparli w Brukseli strategię budowy unii energetycznejzaprezentowaną w lutym przez Komisję Europejską Byli tam iDonald Tusk i Ewa Kopacz. Jeden z przyjętych filarów energety-cznych zakłada dekarbonizację gospodarki! Co to oznacza dlaPolski i dla Śląska, mówić nikomu nie trzeba.– Obecna, restrykcyjna polityka klimatyczna Unii Europe-jskiej oznacza dla nas katastrofę, jeżeli nadal chcemywykorzystywać węgiel jako paliwo. A nie ma przecież szans nato, by przestawić się na inne paliwo w sposób racjonalny –powiedział w rozmowie z portalem wnp.pl prof. Józef Dubiński,dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa. – W UE każde państwopowinno móc tworzyć własny miks energetyczny, w oparciu odostęp do własnych surowców – dodał.
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By żyło się lepiej
Od wielu lat wiadomo, żena górnictwie zarabiająwszyscy, tylko nie górnicy. Ztego kolosa żyją wszyscy wo-koło. Pośrednicy w handluwęglem, którzy zbudowali for-tuny na sprzedaży węgla. Pań-stwo, które ciągnie zgórnictwa co roku po 7-8 mldzłotych, z tytułu z różnych po-datków, opłat i danin. Samo-rządy, których wpływypodatkowe z kopalń, stanowiąistotną pozycję w budżetach.Ludzie i firmy od których gór-nicy, za nie małe, jak na pol-skie warunki pieniądze,kupują towary i usługi. Pensjagórnika  to nie umowa śmie-ciowa, czy płaca minimalna,tylko poważny zastrzyk dla lo-kalnego rynku, gdzie trudnoznaleźć tak dobrego klienta. Zgórnictwa żyją też eksperci ipseudo-eksperci, firmy pia-rowskie i spółki, które zara-biają na górnictwie miliardy.Spółki, których w górnictwiejest mnóstwo, i które pchająsię do górnictwa pomimo tego,że to podobno bankrut. 

Łatwy biznesNajnowszym pomysłemjest zastąpienie w KompaniiWęglowej górników spółkamizewnętrznymi. Podobno sątańsze i górnictwu się toopłaca. Ale nikt tej taniościspółek zewnętrznych nieprzedstawia. Gdyby to byłotakie oczywiste, nic pro-stszego, jak pokazanie wyli-czeń. Ale wyliczeń nie ma. Bomatematykę trudno oszukać.A z cyfr wynikałoby, że spółkisą nie po to, aby było taniej,tylko po to, aby było drożej. Akasa szerokim strumieniempłynęła do spółek i spółeczekkolesi panów prezesów. Gór-nictwo jest jak basen pełenzłota, do którego wrzuconorurę, przez którą to złoto pom-puje się do kieszeni spółek zukładu rządzącego branżą. Dlagórników zostaje sam szlam imuł. Górnictwem rządziła irządzi mafia, a ostatnia próbaudowodnienia, że spółki ze-wnętrzne są lepsze, niż przyj-mowanie do pracy nakopalniach nowych pracowni-ków, jest kolejnym skokiem nakasę. Kasę nas wszystkich, bowszyscy za to zapłacimy. Oczy-wiście górnicy najwięcej. 

W najnowszym planieprzygotowawczym dla NowejKompanii Węglowej czytamy,że górników będzie się zastę-pować spółkami, bo te są tań-sze. I tak na przykład nakopalni „Piast” średnie zatrud-nienie za rok 2014 wynosiło5514 ludzi. Oprócz tego w fir-mach zewnętrznych, zatrud-nionych na kopalni, pracęmiały 262 osoby. Jak widaćproporcje były takie, że na 21pracowników kopalni, przypa-dała jedna osoba ze spółki ze-wnętrznej, czyli 21:1. W 2020na „Piaście” zatrudnionych mabyć 4141 pracowników, a wfirmach zewnętrznych, aż –uwaga!  – 1057 osób. Czyliproporcje będą jak 4:1. Na 4pracowników kopalni przypa-dać będzie jedna osoba zespółki zewnętrznej. Pięcio-krotny wzrost. Na kopalni „Ziemowit” w2014 roku zatrudnienie wyno-siło 4239 osób. Oprócz tego współkach pracowało 230 osób.I znowu proporcje: na 18 pra-cowników kopalni przypadałajedna osoba ze spółek ze-wnętrznych. W 2020 na ko-palni ma pracować tylko 3274pracowników, ale w spółkachzewnętrznych aż 925. Propor-cje będą więc wyglądały na-stępująco: na 3,5 pracownikakopalni, przypadać będzie 1pracownik spółki. W tym cza-sie górników będzie się odsy-łać na urlopy górnicze,blokować przyjęcie na kopal-nie nowych pracowników ioczywiście słyszeć będą o tym,ile i czego trzeba jeszcze imzabrać, bo są drodzy. Tymcza-sem z tych samych materiałówKompanii Węglowej, możnawyczytać coś dokładnie od-wrotnego. Im więcej spółekzewnętrznych tym gorsze wy-niki kopalni. Najgorsza podwzględem wyników „Sośnica-Makoszowy” w 2014 zatrud-niała 4595 pracowników. Naco dziesiątego z nich przypa-dał 1 pracownik spółek ob-cych, w których w tym samymczasie zatrudnionych było 555osób. Blisko 26% robót przy-gotowawczych w tej kopalniwykonywały firmy obce.Efekty znamy. Z kolei w jednejz najlepszych kopalń – kopalni„Marcel” – firmy zewnętrznewykonywały zaledwie 16%

robót przygotowawczych, a na22 pracowników kopalni,przypadał 1 pracownik firmyobcej. Przy zatrudnieniu w2014 na poziomie 3182 w fir-mach obcych na tej kopalnipracowało zaledwie 144 pra-cowników. Kopalnia „Marcel”osiąga jedne z najlepszych wy-ników, kopalnia „Sośnica-Ma-koszowy” wprost przeciwnie.Oczywiście wpływ na to miałytakże inne czynniki, nie tylkoudział firm obcych w stosunkudo zatrudnienia na kopalni. Napewno nie jest jednak tak, żeim niższe zatrudnienie własnena kopalni i większy udziałspółek zewnętrznych, tym lep-sze efekty. To mit! Stworzonytylko po to, by uzasadnićwchodzenie spółek obcych,które mają zarabiać dla preze-sów tych spółek. 
MityTego typu mity, tworzy siępo to, by pijawki mogły ssać zgórnictwa miliardy, a ludziomwmawia się, że tak jest lepiej,bo opłacalnie. Bzdura. Tak wy-sławiana kopalnia „Bogdanka”ma wyższą wydajność na za-trudnionego, ponieważ jestona liczona wyłącznie na pra-cowników własnych kopalni.A nie na wszystkich, czylitakże tych, którzy zatrudnienisą na kopalni, za pośrednic-twem spółek obcych wykonu-jących roboty na tej kopalni.Gdyby wydajność w „Bog-dance” liczona była wraz zzatrudnieniem w firmach ob-cych, niewiele odbiegałaby odtej na śląskich kopalniach. I

kolejne oszustwo. Jeśli w 2020roku na kopalni „Piast” zatrud-nienie spadnie z 5514 do4141, oczywiście wydajnośćbardzo wzrośnie. Ale jeśli dotej liczby dodamy także za-trudnienie w spółkach obcych,jakie będzie na tej kopalni w2020 roku, czyli 1057, to wy-dajność niewiele się zmieni. Iza ten szwindel my zapłacimy.A menadżerowie odbiorą so-wite premie. 
Dla kogo miliony?Opłacalność zatrudnieniafirm obcych, gdyż podobno sąone tańsze, także jest wąt-pliwa. Nikt nie chce przedsta-wić tych danych, ale wiadomona przykład, że zarabiającana robotach weekendowychspółka, która dostała zleceniena ponad 130 mln złotych wKHW – spółka związkowazresztą – wcale nie jest tańsza,tylko droższa. Udało nam siędotrzeć do danych z JSW doty-czących spółki SiG. Ta spółkamiała być tańsza, bo górnicypozbawieni są tam części tychdodatków, które mają ich kole-dzy zatrudnieni na kopalniachi wykonujący te same roboty.A mimo to roboczodniówka współce SiG wynosi 437 zł 12groszy dla pracownika doło-wego w ścianie, 366 złotychdla pracownika dołowego wrobotach przygotowawczych i534 zł 96 groszy dla pracow-nika dozoru. Netto. Wszystkiete kwoty są kwotami netto. Dotych kosztów należy doliczyćtakże podatek. Okazuje się, żepracownicy zatrudnieni na ko-

palniach, na tych samych sta-nowiskach, mają roboczo-dniówki niższe, niż te współce. I w ich przypadkumowa jest o roboczodniów-kach obciążonych wszystkiminarzutami i podatkami. ZUS-em, podatkiem dochodowym,z udziałem Barbórki, 14-tkioraz soboto-niedzielami. Aprzecież pracownicy SiG, niedostają między innymi KartyGórnika i 14-tki, czyli sporotracą. Mimo to roboczod-niówka netto w SiG wynosiwięcej niż roboczodniówka wkopalni. Kto więc przechwy-tuje tą różnicę? I tu jest całatajemnica. Do kieszeni górni-ków zatrudnionych w spół-kach takich jak SiG, MARD, czydziesiątek innych nomenkla-turowych spółeczek, trafiajągrosze. Miliony trafiają do ichwłaścicieli i prezesów. Miliony,bo potem trzeba mieć sięczym dzielić. Dlatego wokółgórnictwa, które podobno jestbankrutem, tworzą się dzie-siątki spółek i spółeczek, którez tego bankruta świetnie sobieżyją. Do górnictwa spółki ispółeczki, lecą jak muchy dogówna. Dlatego kiedy górnicyJSW, KHW i KW walczyli oswoje kopalnie, cwaniacy jużzakładali nowe spółki i spó-łeczki. Wiedzieli, że kiedy gór-nicy obronią te kopalnie, towtedy przyjdzie ich czas. Czasżniw i eldorada. A górnikom?A górnikom się podziękuje.Zwalając na nich winę, zawszystko.P.S. W kopalniach Kompa-nii Węglowej już zaczęło sięnamawianie związków zawo-dowych, aby wyraziły zgodęna wejście spółek zewnętrz-nych, do wykonywania częścirobót na kopalniach. Chodzim.in. o pracę w soboto-nie-dziele i przekazane spółkomczęści robót na dole. Zgoda natakie rozwiązanie oznacza, żewkrótce górnicy będą praco-wać za miskę ryżu. Niestety,część związków zawodowych,zwłaszcza tych prowadzącychdziałalność gospodarczą,wcale nie wyklucza takiegorozwiązania.

...czyli jak PO realizuje swoje hasło wyborcze w górnictwie.
BOGUSŁAW ZIĘTEK

Koszt roboczodniówki w spółce SIG: Wartość netto:
>> roboty wykonywane przez pracowników w ścianach, przodkach 
i przy robotach zbrojeniowo-likwidacyjnych. 437,12 zł
>> pozostałe roboty na stanowiskach robotniczych pod  ziemią 366,82 zł
>> stanowiska nierobotnicze pod ziemią 534,96 zł
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Rozwój idei bezpłatnej komunikacji miejskiej

Bezpłatnie, bez problemuW 2012 wystartowaliśmy znaszą kampanią na rzecz bez-płatnej komunikacji miejskiejpod hasłem: „Nie – dla podwy-żek cen biletów, Tak – dla bez-płatnej komunikacji” wodpowiedzi na serię podwy-żek cen biletów, które spowo-dowały odpływ milionówpasażerów w całej Polsce iwzrost ruchu na drogach.O tym, że ten pomysł mawiele zalet i się sprawdza pisa-liśmy wielokrotnie. Dowodemna to jest coraz więcej miast,które wprowadzają bezpłatnąkomunikację i są z tego bar-dzo zadowolone. Pozytywneefekty tego rozwiązania widząsamorządowcy, pasażerowie ikierowcy, w tym kierowcy au-tobusów i motorniczy tram-wajów. Nic zatem dziwnego,że coraz więcej miast decydujesię na taką formę jej funkcjo-nowania. Mapka pod tekstemprzedstawia aktualną sytuacjęw Polsce. Mamy już nie tylkomiasta z bezpłatną komunika-cją, ale całe gminy i powiaty!Zdecydowana większość tychmiast to te z bezpłatną komu-nikacją dla wszystkich lub dlaswoich mieszkańców. Nie-które mają ją tylko dla kierow-ców, a jeszcze inne bezpłatnelinie kursujące w centrummiasta – jak w Kielcach. Dwamiasta zapewniły bezpłatnąkomunikację dla bezrobot-nych, a jedno ma bardzo okro-joną jej wersję, raptem przez 4dni – Głogów. Władze tegomiasta do niedawna rozpatry-wało projekt bezpłatnej ko-munikacji dla wszystkich, jakw Lubinie, ale niestety samo-rządowcy odrzucili to rozwią-zanie.
Lubin na czeleDo największych projek-tów bezpłatnej komunikacjinależy powiat lubiński wraz zmiastem Lubin. Na terenie ca-łego powiatu (nie licząc małejgminy Rudna), wraz z mias-tem, możemy poruszać się zadarmo bez względu na to czyjesteśmy przyjezdnymi, czynie. Co więcej w planach jestpołączenie innych gmin i po-wiatów i stworzenie bardzodużej sieci komunikacyjnej,która będzie oczywiście bez-płatna. Bezpłatnie można jeź-dzić choćby w sąsiadującym zlubińskim miastem Polkowice,gdzie także są plany utworze-

nia powiatowej sieci bezpłat-nej komunikacji miejskiej i po-łączenia jej z lubińską. Bezwątpienia jest to do tej porynajwiększy projekt skrupulat-nie realizowany w Polsce.Bezpłatna komunikacjaczęsto jest atakowana, bo do-kładane pieniądze z podatkówna pokrycie niesprzedającychsię już biletów nie są przezna-czane na nowe inwestycje –takie jak na przykład drogi.Drogi, które również mogąrozładować korki – przynaj-mniej według oponentów bez-płatnej komunikacji miejskiej.Nie wspominając o tym, że wŻorach bezpłatna komunika-cja spowodowała spadek naten cel wydatków budżetumiasta z 3,4 mln, na 3,3 mlnzłotych. Argument, że nowedrogi rozładują korki nie jestprawdą. Mówi o tym prawoLewisa-Mogridge'a, wedłiugktórego im więcej i większemamy drogi, tym więcej samo-chodów z nich korzysta. Wefekcie każda nowa, czy po-szerzona droga korkuje się wprzeciągu kilku tygodni. Niema więc sensu rozładowywa-nie korków poprzez budowa-nie i rozszerzanie dróg, boefektem będzie to, że więcejaut będzie korzystać z dróg iwięcej będzie stać w korkach.O wiele bardziej sensowne jestpromowanie komunikacjipublicznej. A chyba nie malepszego sposobu na promocjęniż jej bezpłatność! Co więcej,paradoksalnie nowe drogimogą także powodować wy-dłużenie czasu przejazdu. Na-zywa się to paradoksemBraessa. 

Z własnego doświadczeniawiem, że prawo Lewisa-Mo-gridge'a i paradoks Braessasprawdza się. Gdy w Katowi-cach-Panewnikach budowanoobwodnicę (wycinając sporolasu i niszcząc jego waloryrekreacyjne dla mieszkańcówokolicznych osiedli) twier-dzono, że ułatwi ona dostaniesię do centrum miasta z połu-dniowych dzielnic Katowic.Niestety, po 3 miesiącach odpowstania drogi, w szczycie,stało się tam w półkilometro-wym korku, a czas przejazdu zcentrum na moje osiedle jestdłuższy niż drogą miejską –mimo, że większości drogi je-dzie się autostradą! Kolejnyświetny przykład potwierdza-jący to prawo – Warszawa.Gdyby nie ostatni pożar mostuŁazienkowskiego nikt by sięnie zastanawiał, gdzie znikło52 tys. samochodów! Otóżprzez most Łazienkowskiprzejeżdżało 100 tys. samo-chodów dziennie. Dzisiaj, popożarze, sprawdzono ruch sa-mochodowy na pozostałychmostach. Oczywiście ruch nanich wzrósł, ale nie aż tyle, byspowodować paraliż komuni-kacyjny Warszawy. Okazałosię bowiem, że przez te mostyprzejeżdża łącznie 48 tys. sa-mochodów więcej. Gdzie więcznikło te 52 tys. samochodów?Kierowcy zaczęli po prostumniej korzystać z własnychsamochodów i częściej z ko-munikacji publicznej.W efekcie stawiania na bu-dowę dróg, a nie na komunika-cję publiczną, mamy: >> kolejną drogę rozjeż-dżaną przez samochody, którą

należy utrzymywać i wydawaćna remonty kolejne miliony, >> więcej samochodów nadrogach i mniej pieniędzy nakomunikację publiczną.Paradoksalnie zatem nowedrogi powodują tylko pogor-szenie się jakości powietrza,płynności ruchu samochodo-wego i zwiększenie wydatkówbudżetowych. Mówi o tym pa-radoks Downsa-Thomasa –budowanie nowych dróg po-woduje, że zmiejsza się liczbapasażerów w komunikacjipublicznej, wzrasta ruch sa-mochodowy, w związku z tymspada także suma dopłat dokomunikacji publicznej, coprowadzi do likwidacji linii,zmniejszenia częstotliwościkursów albo zwiększenia cenbiletów, a co za tym idzie dorezygnacji pasażerów z ko-rzystania z komunikacji pub-licznej i dalszego zwiększanialiczby samochodów na uli-cach. W rezultacie, parado-ksalnie, budując nową drogęmamy jeszcze większe korki imniejszą płynność ruchu wmieście. Mniejsza płynnośćruchu generuje kolejne kosztyzewnętrzne – takie jak smog zdziesiątek tysięcy stojącychsamochodów i gorsze zdrowiemieszkańców – a zatem więk-sze wydatki na służbę zdro-wia. Można tak te dalszekoszty wymieniać i wymie-niać, by pokazać bezsensstawiania na transport indy-widualny, zamiast na trans-port zbiorowy. Zatem wiedzącto wszytko, co wybrać? Nowądrogę, czy nowy autobus?Nową obwodnicę, czy bez-płatną komunikację? Wybórnależy do samorządowców,

czy będą zapędzać naszemiasta w kozi róg, czy jednakprzemyślą sprawę i zainwes-tują w komunikację publiczną.
Lepsi od FrancjiDzisiaj już prawie wszyst-kie województwa mają jakieśmiasto lub gminę z bezpłatnąkomunikacją miejską. Imiejmy nadzieję, że już nie-długo będziemy mówić owszystkich województwach iwszystkich miastach, w któ-rych funkcjonuje to rozwiąza-nie. W tej chwili jużwyprzedziliśmy pod tymwzględem takie kraje jakSzwecja i Francja, które przo-dowały we wprowadzaniubezpłatnej komunikacji. Aciągle przybywa nowychmiast! Oby tak dalej. Polskapokaże, że bezpłatna komuni-kacja się opłaca i warto w niąinwestować, a dzięki temunasze miasta staną się przy-jaźniejsze dla mieszkańców,transport sprawniejszy i...mniej wydamy na ropę z Rosji.Warto się zastanowić nad kon-sekwencjami globalnymi ta-kiego rozwiązania. Ile Polskamogłaby na tym zaoszczędzić?Ile zyskalibyśmy na tym?Jakby się to przyczyniło dowzrostu naszej zamożności?W końcu sprawny transport, awięc dobra infrastruktura toszybszy wzrost gospodarczy.Inwestujmy zatem w trans-port zbiorowy, bo to przy-szłość dla naszego kraju. Awszystko zaczęło się od pomy-słu ogólnopolskiej kampaniiWZZ „Sierpień 80” – „Nie – dlapodwyżek cen biletów, Tak –dla bezpłatnej komunikacji”.
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