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ZwiązekZawodowy Górnictwa Węgla Brunatnego I(VVB Bełchatów
ZwiązekZawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów
Międzyzakładowa Komisja NSZZ-SOLIDARNOŚĆ'Oddz. Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie

ZwięekZawodowy,,lGDRff Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

Zńęek

Zatrodotłly -KONTO" KWB Bełchatow

Szanowni Państwo,
l;

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2O2O r-, pragnę Państunr podziękorłlać za @jęcie inicjatyury i zaffianie
adresatów, w tym również mnie, o sfanowisko w sprawfe przyszłościBe{chatowa f okryrrkf w Złoczewte. Zdaję

sobie sprawą że decyzje polĘków - Ędźich brak - mają ogromny wplyłl na ludzi, dlatego cztlję na sobie
odpowiedzialnośći rnam nadzieją że jej §prostam.

ciążąą

Z listu pnebija się troska o przyvłośćwłasną oraz Waszych Rodzin i ja tę obawę rozumiem. Rozumiem dlategą

ponieważ w swojej działalnościzawodowej miałam przyjemnośćkierować zespołem pracowników na
stanowiskach robotniczych oraz biurowych- Zawsze sfuchałam praowników, stawalam po ich stronie i starałam
się zachovrytvaĆ przyzwoicie- Szanowalam ich i myslą że oni szarmnli rnnie. Tak samo chciałabym rozmawiać z
Wami-

Według mojej wiedzy, i tą wiedzę chcę przekazaó budowa odkrpvki w Ąoczewie jest nieuzasadniona
ekonomicznie i środałiskornrooraz nie rna szan§ na jej sfinansowanie- Czasami prawda nam się nie podobą ale
uważam, że prawda jest lepsza niź unikanie temat|, gdyż maiąc wiedzę jak jst, możemy podjąć dziatania, a jej
brak proradzi do marazmu.
Mieszkańcy Mchatowa, w tym również pracownicy Kopalni Bełchatów, zasługują na tą aby żyć godnie w swoim
mieŚcie nie Sko teraą ale rółlnież za 1O i 2O lat. Jestem pzekonaną że ronlo1regionu bez nowej odkn/,,rki
węgla brunatnego jest możIiwy. Maią Państwo wiele atutńłl, na których można budować: vrryloratifikowaną
kadrę, infrastrukturętechnian4w szeególności elektroeneĘety€zną dobre połączenia drogowe, prężny mały i
śrcdni biznes. Aby jednak rvaańj był mażltwy, powfnniśmy ustalić strategfę romroju regfonu już Eraz, aby
prowadząc przez najbliżge kilkanaście lat odkrytukę w Be}chatowie i &czercorłrią równolegle podejmować inne
działania, które wymagają czasu i środków finansorłrych. Plan ronroju nie powinien ogranicz# się jedynie do
transformacji enelgetycznej, ale obeimować również przerrrysł, transport (w tym również pociąg do Łodzi} oraz
spoleczny rozwój regionu (m.in. ochronę zdrowia, turysĘką kulturę i rozryrłrkę|. Nadrzędnym celem w tej
zmianie powinny byĆ dobrze platne miejsca pra€y oraz zapewnienie przyjaznego miejsca do życia dIa wszystkich
mieszkańcółl_
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JesteŚmy obecnie w pzełomowym momencie. W maju Unia Europejska zaproponowała przlznanie Polsce
bardzo dużych Środków finansowych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla regionów, które
zdecydują się odejŚĆ od węgla. To ą bardzo duże lcwoty - 8 miliardów EUR dla Potski, co oznacza ok. 34-35
miliardów złotych na lata 2O2L-2O27- W tym programie zamierzają uee§tnigyć ŚIąsk, Dolny Śląsk oraz hgłębie
Konińskią ale niesteĘ brakuje wśród nich Belchatorra- Ubolewam nad Ęm, co nie zmienia faktu, że nie jest
jeszcze za póŹno i iŚti taka będzie wola polĘczna, fily rórr,,nież możerny prżystąptć do tego programuWarunkiem jest jednak opracowanie strategicznego planu transfomacji regionu - podobnie jak to robią
wspomniane wczeŚniej regiony górnicze. Czasu nie mamy dużą gdyż taki plan powinniśmyprrygotować w c!ągu
kilku najbliższych miesięcy, ale jest to jak najbardziej

rłrykonalne.

:,

Ze swojej strony pragnę Państwa zapewnĘ że zrobięwszystko, co w mojej mory, aby wypracować konsensus w
sprawie sprawiedliwej transformacii regionu- Cry to §ę uda - nie rnam pewności, ponieważ nie wszystko zależn1
ode mnie- To co mogę zrobiĘ zrobię: w piernłszej kolejności zaproponuię spotkanie samorządowcom na szczeblu

wojewódzkim i miejskim, ponieważ z doświadczeń innych regionów wiem, że to wlaśnie samorządowcy mogą
pełniĆ funkcię liderów zmiany. Mam także nadzie|ę, że w niedtu6im czaśe uda się nam spotkać w gronie
wszystkich zainteresowanych stron: ałdąków zawodourych, samoeądów, rządu, kierownictwa PGE s"A i pGE
GIEK S.A., organizacji społecznycĘ ekspertór, a także posłóir, posłaneŁ senatora i europoslów regionu. Wiem,

że wiele osób chce Wam pomóc

i

wierzą że sprawiedliwa transfonnacja regionu jest możtiwa -

poszanowaniem praw pracowników kopalni i mieszkańców calego regionu.

Mam wielĘ nadzieję na wspólpracę z Państrłlem i pozostaję do Państwa dyspozycji-

Z poważaniem,

Biuro Poselskie Anity Sorłi_ńskiej
ul . Warszavrska 24, 97*20CI T'ołnaszów Mazowieaki
e-maj-]_ : arrita. sol*inska@sejłn- pJL
tetr. 535-845-431
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