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KWB Betchatów z coraz większym niepokojem przygląda się polityce Rządu jak równleż

Ministerstwa Energii w stosunku do węgla brunatnego. Nasz niepokój budzą przedstawione,

pnygotowane przez Ministerstwo założenia do polityki energetycznej państwa do roku 2040

i marginatizacja w tych założeniach energeĘki opartej na węglu brunatnym. Brak konkretnych

zapisów dotyczących nowych inwestycji, w tym brak najbardziej zaawansowanej planistycznie

odkrywki Złoczew, stawia pod znakiem zapytania przyszłość kompleksu paliwowego

Bełchatów i zatrudnionych w nim kilkunastu tysięcy pracowników. Nasz niepokój potęguje

dodatkowo fakt prowadzenia ,,rabunkowego" poziomu wydobycia i śrubowaniu kolejnych

rekordów. Tak wysoki pozlom wydobycia jest groźny dta bezpieczeństwa technicznego KopaIni

(nadmiernie eksploatowane maszyny i infrastruktura górnicza) oraz bezpieczeństwa

starzeiącej się załogi. Przy tym każdy rok ,,rekordowego" wydobycia przekłada się wprost

na skrócenie ,,życia" Kopalni. Jeżeli taki trend wydobycia zostanie utrzymany, to koniec

przemysłowej eksploatacjiwęgta z odkrywek Bełchatów iSzczerców nastąpiw okolicach 2035

roku, a to już za t6lat. l co Medy z pracownikami Kopalni, Elektrowni i Spółek zależnych,

którzy w znacznej części będą za młodzi na emerytu ry, a zastarzy na wyjazd do pracy w Polsce

lub za granicą? Nowa odkrywka Zloczew gwarantuje utrzymanie około 100 tys. miejsc pracy

Strona I z 2

)'' '. .' l-.



w całym regionie fódzkim. Jej brak to regres gospodarczy tego regionu. Dla Bełchatowa

to katastrofa nie tylko gospodarcza, ale również spoteczna i kulturowa a dIa budżetu Państwa

kolejne obciążenia - horrendalny wzrost bezrobocia w regionie. Politycy traktują kompleks

bełchatowski jako dojną krowę, a temat Złoczewa służy jedynie do lansu w świetle

telewizyjnych kamer. Nie chcemy być świadkami kolejnych medialnych, nic nie przynoszących

,,sukcesów". Wiemy, że otrzymanie pned kolejnymi wyborami koncesji na wydobycie węgla

brunatnego w Odkrywce Złoczew będzie tylko pustym papierem, jeżeli za tym nie pójdą czyny,

konkretne ustalenia - decyzje na szczeblu Ministerstwa i PGE SA. Odkrywkl Złoczew nie da się

zbudować wyłącznie na słowach , lecz na konkretnych planach, w tym przede wszystkim,

planach finansowania tak kosztownej inwestycji, a przygotowania do tego ze strony PGE GIEK

SA i PGE SA są niezauważalne. O ile odkrywka Szczerców powstała z własnych środków

finansowych KWB Betchatów, o tyle Ztoczewa sami nie wybudujem v, 1dvż Kopalnia nie

posiada już środków własnych. Brak konkretnych działań zmlerzająrych do powstania nowej

odkrywki wzbudza niepokój wśród środowiska związanego z kompleksem energetycznym

rejonu bełchatowskiego.

Dlatego zwracamy się do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego

o zorganizowanle spotkania z jego udziałem oraz Prezesa P6E SA ! Prezesa PGE GIEK SĄ

którego celem będzie ustalenie harmonogramu, swoistej mapy drogowej dojścia do budowy

Odkrywki oraz zapewnienia transportu węgla do Elektrowni Bełchatów. Nie oczekujemy

żadnych obietnic. Dosyć ogólników! Czas na konkrety! Czas na działanie!
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1. Minister Energii - Krzysztof Tchórzewski

2. Prezes PGE S.A.

3. Prezes PGE G|EK S.A.

4. Dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów
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