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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
W dniu 23 paŸdziernika 2010 r. odby³a siê debata publiczna, w której wziêli udzia³ mieszkañcy Lubli-

na, Lubelszczyzny, £êcznej i powiatu ³êczyñskiego oraz górnicy i politycy. Ta debata by³a zatytu³owana
„Obrona kopalni «Bogdanka» naszym obywatelskim obowi¹zkiem”. Zosta³ wtedy wyra¿ony publiczny,
ostry i zdecydowany protest przeciwko próbom przejêcia kopalni „Bogdanka” przez czeski koncern New
World Resources, w skrócie NWR. NWR og³osi³, ¿e chce kupiæ 100% akcji kopalni „Bogdanka”, nastêp-
nie wycofaæ j¹ z gie³dy i po³¹czyæ jako spó³kê córkê z NWR, a now¹ siedzibê centrali urz¹dziæ w Londynie.
Ten tak negatywny dla województwa lubelskiego scenariusz jest jednak uzale¿niony od decyzji otwar-
tych funduszy emerytalnych, w rêkach których znajduje siê 39% akcji, zakupionych w tym roku od
Skarbu Pañstwa. Jest to pakiet, który decyduje o zarz¹dzaniu spó³k¹.

Jako mieszkañcy Lubelszczyzny jesteœmy zdecydowanie przeciwni temu, aby kopalnia, bêd¹ca ab-
solutnie jedn¹ z najnowoczeœniejszych, zarówno na skalê polsk¹, jak i europejsk¹ – zbudowan¹ i zorga-
nizowan¹ przez najwybitniejszych fachowców, i to w czasach, kiedy na górnictwo nie by³o pieniêdzy –
mia³a utraciæ to, co dla niej by³o, jest i, jak wierzymy, bêdzie najwa¿niejsze, a co równie¿ zdecydowa³o
o jej rozwoju, czyli samodzielnoœæ. „Bogdanka” zawsze by³a zdana na siebie, na nikogo siê nie ogl¹da³a
i teraz te¿ niech nikt jej nie przeszkadza. Kopalnia „Bogdanka” to dostawy wêgla energetycznego na lata
2010–2015 do elektrowni „Kozienice” o wartoœci szacowanej wed³ug obecnych cen na kwotê 10 miliar-
dów 432 milionów z³ netto. Posiadanie „Bogdanki” daje mo¿liwoœæ wype³nienia zapisu, jaki znajdujemy
w dokumencie „Strategia rozwoju województwa lubelskiego na lata 2006–2020”, dotycz¹cego wybudo-
wania w pobli¿u tej kopalni elektrowni wêglowej. „Bogdanka” mo¿e poszczyciæ siê statuetk¹ „Kopalnia
roku 2009”, co dowodzi ogromnego uznania bran¿owego dla za³ogi i kierownictwa tej spó³ki. Równie¿
dlatego, ¿e województwo lubelskie znajduje siê na koñcu rankingów inwestycji zewnêtrznych w pos-
zczególnych regionach w Polsce, nie mo¿e ono sobie pozwoliæ na to, aby wybudowana wielkim wy-
si³kiem mieszkañców Lubelszczyzny kopalnia zosta³a sprzedana, tym bardziej ¿e resort skarbu
pañstwa mia³ zapewniaæ, ¿e akcje pozostan¹ w rêkach funduszy. Ewentualna sprzeda¿ spó³ki by³aby
strat¹ nie tylko dla Lubelszczyzny, ale i dla ca³ej polskiej gospodarki.

Dlatego my, uczestnicy debaty publicznej pod has³em „Obrona kopalni «Bogdanka» naszym obywa-
telskim obowi¹zkiem”, przyjmujemy deklaracjê o powo³aniu Lubelskiej Obywatelskiej Inicjatywy na
rzecz Obrony Kopalni „Bogdanka”. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim udzielanie kopalni „Bog-
danka” spo³ecznego wsparcia. Podpisy mieszkañców Lubelszczyzny pod t¹ deklaracj¹ to nasz g³os za
pozostawieniem tej kopalni LubelszczyŸnie. Pod deklaracj¹ podpisa³o siê ju¿ kilkuset obywateli, miesz-
kañców Lubelszczyzny. Podpisali siê pod ni¹ te¿ tacy pos³owie jak pani El¿bieta Kruk i pan Lech Spraw-
ka, a podpisy wci¹¿ sp³ywaj¹. St¹d nasza, senatorów, proœba o powa¿ne potraktowanie stanowiska
wyra¿onego w debacie przez mieszkañców Lubelszczyzny.
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