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Więcej odwagi!
Czas na debatę o kluczowych kwestiach i przyszłości gminy Bogatynia
Wezwanie kandydatów na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
do publicznej debaty przedwyborczej

Szanowny Panie,
W niedzielę, 27 czerwca odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów burmistrza miasta i gminy
Bogatynia.
Miasto i gmina Bogatynia stoją przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami w rozwoju
całego regionu. Podejmowane są obecnie decyzje dotyczące dużych środków z europejskiego Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji na transformację oraz rozwój regionów górniczych, a także na wsparcie
społeczeństwa w tym procesie. Mowa jest o ponad 3,8 mld euro dla Polski, a dla samego powiatu
zgorzeleckiego ok. 260 mln euro. Ponadto pojawiają się na horyzoncie wielomilionowe środki w II i III
filaru Mechanizmu Sprawiedliwej transformacji UE. Niestety, wobec planów rządu i PGE związanych z
wydobywaniem węgla z kopalni odkrywkowej oraz pracą elektrowni Turów do 2044 r. gmina Bogatynia
(oraz cały region zgorzelecki) najprawdopodobniej nie będzie mogła skorzystać z tych funduszy, gdyż
są one przeznaczone wyłącznie dla regionów, które mają w planach dekarbonizację do 2030 r.
Wokół przedłużenia koncesji dla kopalni Turów do 2026 r. powstał także konflikt międzynarodowy
z Republiką Czeską, która zaskarżyła Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).
Polski i czeski rząd prowadzą obecnie negocjacje w sprawie porozumienia, które zakłada m.in. zapłatę
Republice Czeskiej ok. 40-45 mln euro. Za nieudolną politykę rządu zapłacą więc obywatele, w tym
także mieszkańcy i mieszkanki Gminy Bogatynia, która zamiast skorzystania z unijnych funduszy na
transformację i rozwój regionu, skazana będzie na dalsze tkwienie przy węglu. Zapłacą, ale czy coś
rzeczywiście długoterminowo zyskają?

Przy planowaniu przyszłości Gminy Bogatynia pamiętać trzeba także, że nieuchronne jest wycofanie się
z węgla. Istnieją możliwości zastąpienia elektrowni i Kopalni Turów różnymi źródłami OZE dla
obszaru Turoszowa. Także instalacjami i systemem energetyki elektroprosumenckiej, które
bezpieczniejsze i korzystne są zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnego biznesu i samorządów.
Istniejące analizy bezwzględnie potwierdzają możliwość techniczną oraz ekonomiczną zastąpienia
konwencjonalnej elektrowni Turów miksem OZE oraz korzyściami dla samorządów związanymi
z zatrzymaniem strumieni środków wydawanych na paliwa kopalne w tym energię elektryczną
z koncernów PGE i Tauron. W gospodarczym modelu elektroprosumenckim zastosowanym
w Gminie Bogatynia pozostałoby w budżecie ok. 120 mln zł rocznie (przy cenach z 2019 r). To więcej
niż suma podatków z Turowa.
W gminie zlokalizowane jest także Opolno-Zdrój, które jako byłe i wciąż dobrze zachowane
uzdrowisko posiada wyjątkowe walory zabytkowe i turystyczne, które mogłyby być wykorzystane do
rozwoju całego regionu.
W związku z tak ważnym momentem w jakim znajduje się Miasto i Gmina Bogatynia rośnie
pozycja i rola burmistrza tej gminy. Jako organizacja pozarządowa zajmująca się od wielu lat
tematem sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz ochroną klimatu i środowiska
wzywamy Pana do podjęcia otwartej, publicznej debaty z drugim kandydatem, jeszcze przed II
turą wyborów. Mieszkańcy regionu powinni wiedzieć, jak Panowie ustosunkowują się do
powyższych kwestii i jaką przyszłość widzą dla regionu.
Dodatkowo, przesyłamy pytania – które uważamy, że powinny zostać poruszone podczas publicznej
debaty:
1. W związku z negatywnym oddziaływaniem kopalni Turów na wody podziemne po stronie
czeskiej, a także na politykę klimatyczną UE, również Gmina Bogatynia powinna rozpatrzyć
scenariusze wcześniejszego wygaszenia kopalni i elektrowni Turów. Czy dopuszczają Panowie
taki scenariusz? W którym roku, wg Panów, byłby optymalny czas na wcześniejsze wygaszenie
działalności kompleksu?
2. Jak widzą Panowie możliwość wcześniejszego zakończenia pracy kopalni oraz elektrowni
Turów, biorąc pod uwagę fakt, że data wygaszenia kompleksu będzie miała wpływ na
możliwość skorzystania regionu z wielomilionowych środków Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji UE
3. Jaki jest Panów stosunek do międzynarodowego konfliktu dotyczącego funkcjonowania
kompleksu Turów i jakie zamierzają Panowie, jako ewentualni przyszli Burmistrzowie, podjąć
kroki, aby załagodzić konflikt z Republiką Czeską?
4. Jakie mają Panowie pomysły na rozwój Bogatyni w następnych dziesięciu latach?

5. Jakie mają Panowie stanowisko wobec zastąpienia elektrowni Turów lokalnymi,
elektroprosumenckimi odnawialnymi źródłami energii skierowanymi do mieszkańców,
lokalnych firm oraz jednostek samorządowych?
6. Jak zapatrują się Panowie na ochronę i wykorzystanie walorów turystycznych Opolna-Zdroju,
domów przysłupowych i innych zabytków kultury i architektury Łużyc oraz uczynienia z tego
dźwigni rozwojowej?
List został skierowany do obu kandydatów, a także opublikowany przez Stowarzyszenie i rozesłany do
mediów.
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