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Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Przewodnicząca.  

Zwracamy się do Państwa o wsparcie akcji poparcia petycji, jaką chcemy skierować do Przewodniczącej 

Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w obronie kompleksu wydobywczo – energetycznego Turów. Liczymy 

na pomoc w zbieraniu podpisów poparcia jak i uchwałę Rady Miasta wspierającą petycję i nasze działania. 

Z ogromnym niepokojem śledzimy nasilające się od dłuższego czasu ataki ze strony naszych czeskich 

sąsiadów, wspieranych głównie przez różnego rodzaju organizacje ekologiczne z Czech, które to działania mają 

doprowadzić do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów.  

Ekolodzy kiedyś twierdzili, że Elektrownia Turów truje. Nasza firma zrobiła wielomiliardowe inwestycje, 

dzięki czemu ten argument jest dziś już niesłyszalny. Teraz według ekologów zabieramy wodę z 

przygranicznych miejscowości w Czechach, choć wystarczy wziąć do ręki pierwszą lepszą gazetę wychodzącą w 

Czechach aby dowiedzieć się że nasi sąsiedzi spodziewają się największej suszy od 500 lat.  

Trudno zrozumieć, że nasza kopalnia, z której w roku ubiegłym wydobyliśmy niecałe 5 mln ton węgla 

brunatnego ma wpływ na poziom lustra wody po stronie czeskiej, a niedalekie kopalnie w czeskim zagłębiu 

Most i Sokolov gdzie wydobywa się prawie 40 mln ton nie mają żadnego wpływu na poziom lustra wody. 

 Wielu z Was, czy z Waszych rodzin od lat jest związana w jakiś sposób z kompleksem wydobywczo-

energetycznym Turów. To dzięki kopalni i elektrowni mogliśmy żyć do tej pory w sposób godny i bezstresowy. 

Czeskie organizacje ekologiczne wsparte podpisami 13 tysięcy mieszkańców Kraju Libereckiego chcą aby cofnąć 

zgodę na wydobycie węgla w naszej kopalni. Oznacza to nic innego jak katastrofę ekonomiczną i ubóstwo w 

nieodległej przyszłości dla wielu tysięcy naszych rodzin. 

 Nie możemy do tego dopuścić! 

 Przez wiele lat nasza kopalnia i elektrownia służyła nam wszystkim i naszemu regionowi, teraz jest ten 

czas gdzie musimy bronić naszych miejsc pracy dla dobra regionu. Wszyscy wiemy, że węgiel się skończy za 

kilkadziesiąt lat i już dzisiaj musimy myśleć o przeobrażeniu naszego regionu ale nie można tego zrobić w 

sposób nagły – z dnia na dzień, bo wtedy nasz region czeka taki czas, jaki przeżył region wałbrzyski. 

 Prosimy Was o poparcie naszej petycji i naszych starań. 


