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PETYCJA PRZECIWKO ZAMKNIĘCIU KOPALNI I ELEKTROWNI TURÓW W BOGATYNI

Szanowna Pani Przewodnicząca,

my, mieszkańcy Ziemi Zgorzeleckiej, Bolesławieckiej i Lubańskiej, jesteśmy coraz bardziej
zaniepokojeni działaniami naszych czeskich sąsiadów, których celem jest doprowadzenie do
zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów.
Kompleks wydobywczo-energetyczny Turów składa się z kopalni węgla brunatnego oraz
działającej od 1962 roku elektrowni, gruntownie zmodernizowanej w 2005 roku. Od lat 60. XX wieku
kompleks reagował na wszelkie zastrzeżenia ze strony czeskich i niemieckich sąsiadów, dostosowując
się do nowych uwarunkowań związanych z ochroną środowiska.
W związku z wygasającą w 2020 roku koncesją na wydobycie węgla kopalnia podjęła działania,
które mają umożliwić jej dalszą eksploatację węgla. Starania o przedłużenie koncesji spotkały się
z oporem i krytyką ze strony mieszkańców przygranicznych czeskich miejscowości. Skarga podpisana
przez 13 tysięcy mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów została złożona
w Parlamencie Europejskim i ma być przedmiotem prac Komisji Petycji.
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie tymi działaniami. Kompleks wydobywczo-energetyczny
Turów daje pracę około 5 tysiącom mieszkańców regionu, ponadto w firmach działających na rzecz
kompleksu pracuje kolejnych 10 tysięcy osób. Jego likwidacja oznaczałaby załamanie rynku pracy
w regionie i dramatyczne zmiany społeczne, których olbrzymie koszty będą trudne do pełnego
zrefundowania przez ograniczone zasoby funduszy europejskich.
Mamy świadomość, że w ciągu najbliższych 20 – 25 lat Turów zakończy działalność, gdyż
eksploatacja tutejszych złóż węgla jest możliwa najwyżej do 2045 roku. Tak więc nasz region stoi przed
koniecznością zmian w strukturze zawodowej, jak też tworzenia nowych miejsc pracy. Jak jednak
wynika z doświadczeń choćby naszych niemieckich sąsiadów jest to proces długofalowy, który musi
być rozłożony na wiele lat.
Pragniemy podkreślić, że protesty deprecjonujące działalność Turowa są dla nas zaskakujące,
gdyż w pobliżu działają czeskie i niemieckie kopalnie węgla brunatnego. Po stronie niemieckiej
funkcjonuje znacznie większe Zagłębie Łużyckie, a po stronie czeskiej znacznie większa od polskiej
kopalni Turów kopalnia Most – Kormorany.

Zmiany są nieuchronne, niemniej wierzymy, że można ich dokonać nie powodując klęski
ekonomicznej i długotrwałego zubożenia regionu. Wypełnienie luki związanej z zamknięciem
kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów wymaga czasu.
Dlatego w poczuciu odpowiedzialności za byt mieszkańców powiatów Zgorzeleckiego
Bolesławieckiego i Lubańskiego uważamy, iż wydobycie węgla w Kopalni Węgla Brunatnego Turów
powinno być w najbliższych latach kontynuowane. Wspierając działalność kopalni oczekujemy także
zaprzestania działań, które grożą upadkiem ekonomicznym naszych powiatów, jak też zakłóceniem
dotychczasowych dobrosąsiedzkich relacji.
Równocześnie zwracamy się z prośbą o wsparcie wszelkich działań służących transformacji
naszego regionu i tworzeniu miejsc pracy, które stanowiłyby alternatywę dla kompleksu
wydobywczo- energetycznego Turów.
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