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*onoNny FOr}*
Związki Zawodowe zilzęszone w Polskiej Grupie EnergeĘcznej Gómictwo i Energetyka

Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Bełchatórlr i Społkach zależmych i nadzorowanych,
z niepokojem spoglądają na brak zaawansowania prac, nad przyznaniern Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów, koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzlszących ze ńoża
,,ZłoQzew",

PGE GiEK S,A, jako największa firma energetyezna w Polsce, jest liderern w produkcji
energii opartej na węglu brunatnym. Zasoby węgla z odkrywek ,,Bełchatów" i ,,Szczetrców" z roku na
rok wyczerpują się, a co zaĘm idzie, w niedfugim czasie może się okazać, że w regionie Bełchatowa
i okolic pracę może stracić ponad 20 tysięcy Pracowników. Bełchatów od lat jest ururawany za stolicę
Polskiej Energetyki opartej na węglu brunatnym, która zapewniabezpieczeństwo energetyczne kraju,
stabilność pracy dla dziesiątek sięcy mieszkńców i ich rodzin, a przede wszystkim produkuje
najtańsą energię w Folsce.

Pomimo starań trnwestorą PGE GiEK S,A., oraz PGE S.A., obietnic rządu co do dalszej
eksploatacji rodzimych ńóż- wstawiennictwa Parlamentarrystów na zego regionu, oTaz co
najwaźniejsze, braku protestów społecznych mieszkńców Złoczewa i okolicmych gmin, na których
terenach miałaĘ powstać odkrywka Złoczew, do dnia dzisiejszego nie marny najważniejszego
dokumentu, umożliwiającego wydobywanie węgla.

Zaniepokojerri tym faktem, zvłracamy się do Pana Prerniera, o interwencję w powyższej
kwestii, gdyż inforrnacje które docierają do Pracowników naszych firm, budzą niepokoje społeczne
w całym regionie, a także Wo.jewództwie Łódzkim. Nie poałolimy na degradację na zego
Wojewódźwą tak jak miało to miejsce z regionem Wałbrrycha i okołic, kiedy to zaniedbania
ówczesnych rądów doprowadziły do ubóstwa i bezrobocia.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana Fremierą że nie odpuścimy ,,walki"
o odkryłvkę ,,Złaczew", nawet jeśli miałoby dojść do zablokowania Warszawy, Pomimo tego, źre

wspieramy działania prospołeczne, pofiafimy też bronić nasrych miejsc pracy i stabilizacji naszego
regionr.l, co niejednokrotnie udowodniliśmy. Nadszedł czas na spełnianie przedwyborczych obietnic
kandydatów na urząd Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudy, kandydatki na urąd Fremiera RP,
Pani Beaty Szydło wypowiedzianych podczas kampanii wyborczej właśnie w Bełchatowie
w 2015 roku.

Prosimy o satysfakcjonującą nas odpowiedź (przymania KWB Bełchatów koncesji, na
wydobywanie węgla brunatnego zę ńoin Złoczew), która pozwoli nam na uspokojenie negatywnych
na dzień dzisiejszy nastrojów społecznych.
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