
Jaworzno, 24.08.2021  

 

 Pan Premier Donald Tusk  

 Przewodniczący Platformy Obywatelskiej  

 

 

Szanowny Panie,  

 

 Jako osoby, które uczestniczyły w posiedzeniu Senackiej Nadzwyczajnej Komisji do  

spraw Klimatu, dotyczącym projektu poselskiego ustawy o szczególnych rozwiązaniach  

związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, podczas którego złożyliśmy  

na ręce przewodniczącego komisji Pana Stanisława Gawłowskiego nasz list protestu  

(stanowiący załącznik), poparty ponad 600-podpisami mieszkańców Jaworzna, zebranych w  

zaledwie 7 godzin.  

 

Prezydent miasta Jaworzno wystosował do Pana oraz do wszystkich organizacji  

pozarządowych list otwarty zarzucając szerzenie kłamstw odnośnie wycinki lasów w  

Jaworznie pod budowę fabryki Izera. Czujemy się adresatami tego listu, co stawia nas w  

obowiązku ustosunkować się do słów prezydenta i wyrazić naszą opinię.  

 

Nie zgadzamy się z polityką prowadzoną przez prezydenta miasta Jaworzno, gdzie  

kluczowe decyzje dotyczące przyszłości miasta oraz jego mieszkańców są podejmowane bez  

głosu jego mieszkańców. Mieszkańcy w grudniu ubiegłego roku, tak naprawdę zostali  

postawieni przed faktem dokonanym, gdy kraj obiegła informacja o podpisaniu listu  

intencyjnego i decyzji o wycięciu lasu pod budowę fabryki Izera. Nikt wcześniej nie  

informował mieszkańców o chęci podjęcia takiej decyzji. Wygląda na to, że została ona  

podjęta w zaciszu urzędniczych gabinetów, bez konsultacji społecznych. Dziwi nas bardzo  

obecne stanowisko prezydenta jako obrońcy klimatu, gdy jeszcze 5 lat temu, w ciszy i braku  

informacji społecznej, zaakceptował w pełni wniosek Tauron Wydobycie o poszerzeniu  

obszaru wydobycia, pozwalające na eksploatację górniczą pod terenami Natura 2000, Łąki  

w Jaworznie. Precyzując, łąki trzęślicowe w Jaworznie Ciężkowicach, bardzo wrażliwe na  

zmienne warunki hydrologiczne. Jedyną argumentacją pana prezydenta, było zapewnienie  

eksploatacji górniczej na następne … 70 lat. Świadomy obywatel, patrzący w przyszłość już  

wtedy wiedział, że jest to projekt utopijny, co obecnie potwierdzają decyzje Komisji  



Europejskiej dotyczące klimatu.  

 

Pan prezydent Jaworzna w swoim liście zarzucał nam kłamstwo: „Nie byliście na  

miejscu, nie widzieliście, a powtarzacie coś co jest kłamstwem – teren w Jaworznie  

przeznaczony pod budowę fabryki Izera i kooperantów, to teren poprzemysłowy.  

Napiszę dobitniej – to pogórnicza hałda wypełniona jałowym kamieniem wydobytym setki  

metrów spod ziemi, która jest płaska tylko dlatego, że została usypana w wyrobiskach  

innej kopalni – kopalni piasku. Teren jest pocięty liniami kolejowymi, liniami wysokiego  

napięcia i ciepłociągami z leżącego po drugiej stronie ulicy kompleksu trzech węglowych  

elektrowni. Nie znajdziecie przyrodnika, który znajdzie na tych dwustu kilkudziesięciu  

hektarach nawet metra kwadratowego naturalnego siedliska – tam spoczywa osiem  

milionów ton pogórniczych odpadów.” Tezę tę już po pierwszej wizji lokalnej obalił  

miejscowy przyrodnik Piotr Grzegorzek, które zostały przedstawione w lokalnym portalu  

informacyjnym (https://jaw.pl/2021/08/teren-pod-budowe-izery-sprawdzamy-w-terenie- 

slowa-listu-pawla-silberta/). Myśmy też odwiedzili ten teren, który przedstawia się  

następująco: (zdjęcia w załączeniu - w osobnym pliku) 

 

Las ten i te tereny prezydent Jaworzna przedstawia w wywiadzie radio eM z dnia  

24.08.2021 jako las o niewielkiej wartości. Oczywistym jest, że znajdują się tam tereny  

niezalesione, przez które przebiegają linie wysokiego napięcia. Wszyscy wiemy, że pod  

takimi liniami nie można budować, prezydent skutecznie omija ten aspekt.  

 

Zdecydowanie nie możemy zgodzić się ze słowami: „Nie ma tam nawet wód gruntowych,  

bo płytkie korytarze sztolni kopalnianych skutecznie go zdrenowały.” Jeśli nie ma tam wód  

gruntowych, dlaczego istnieje tam życie? Obawiamy się niekonsekwencji w wypowiedzi  

prezydenta Jaworzna, gdy pisząc do Pana zapewnia o braku jakiejkolwiek wody na tym  

terenie, a kilka dni później udzielając wywiadu informuje opinię publiczną o budowie  

zbiorników retencyjnych celem zdrenowania terenu (13 minuta załącznika  

https://www.radioem.pl/doc/7057763.Pawel-Silbert-W-Jaworznie-wytniemy-drzewa-na- 

haldzie-a-nie?fbclid=IwAR19tcu_zt2ko7Tbklcs8M3oMmFL7LjErAwtnTtHVnAhrN7ycYEUtxvdR98)  

 

Postawa prezydenta, który zmieniając swoje zdanie w tak krótkim okresie budzi coraz  

większe wątpliwości w szanse powodzenia projektu Izera w Jaworznie. Wątpliwości dodaje  

fakt, że sam prezydent powoli zaczyna wycofywać się z retoryki rządowej projektu Izera,  

obiecując tym razem Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Niestety pod tą nową nazwą nie  

kryją się żadne nowe propozycje jak przekwalifikować zwalnianych w przyszłości  



pracowników przemysłu wydobywczego. Uchwalona ustawa jasno określa cele na jakie  

mogą być przekształcone grunty leśne: „strategicznej produkcji dla obronności państwa,  

wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej  

technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych.”  

Jesteśmy pełni obaw, że zwalniani pracownicy przemysłu wydobywczego nie znajdą  

zatrudnienia w proponowanych branżach, o czym wspominaliśmy z załączonym liście  

protestacyjnym złożonym w Senacie RP.  

 

Niestety, w liście otwartym prezydent Jaworzna mija się z prawdą. Słowa twierdzące o  

obecności Pana Premiera podczas wmurowania kamienia węgielnego bloku elektrowni 910  

MW (Zupełnie niedawno, jako premier Rzeczypospolitej, uczestniczył Pan w uroczystości  

wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego w  

kompleksie naszych elektrowni. Ten blok to praca dla nielicznej grupy ludzi. Budowa  

pochłonęła kilkadziesiąt hektarów lasu i nikt tego wówczas nie kwestionował.),  

zaprzeczają oficjalne informacje UM Jaworzno z dnia 18.09.2014 roku  

(https://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/aktualnosci/1768/ruszyla_budowa_bloku_energetycznego.h
tml)  

 

Zadziwiającym, tak radykalna zmiana zdania, gdy inwestycja mająca wielkie znaczenie  

regionalne, nagle staje się inwestycją dla nielicznej grupy. Czy po raz kolejny mamy uwierzyć  

w słowa, które za kilka lat stracą wartość (słowa w 2021: „Ten blok to praca dla nielicznej  

grupy ludzi.” Słowa w 2014 :”To wielka, rozwojowa inwestycja, która wpłynie znacząco  

nie tylko na jaworznicki rynek pracy.”) Czy w związku z takimi wypowiedziami mamy po raz  

kolejny uwierzyć w kolejne obietnice?  

 

Pan prezydent miasta Jaworzna w ostatnio udzielonym wywiadzie twierdzi, że aby pozyskać  

tereny, samorząd musi oddać las za las. Uchwalona ustawa mówi coś innego: „Lasy  

Państwowe mogą dokonywać zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu  

Państwa pozostających w ich zarządzie jedynie na lasy, grunty i inne nieruchomości, na  

których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.”  

 

 Pan prezydent zapewnia nas o wycenie wymienianych gruntów, z zarazem  

przedstawia grunty do wymiany w stosunku 1:1. Jest to oczywistym działaniem na szkodę  

miasta Jaworzno, gdyż idąc retoryką prezydenta, zamieniony ma być las bez wartości na  

pełnowartościowy las o konkretnej wartości. W zamian tego Pan prezydent, obiecuje  

rekompensatę w postaci nowych nasadzeń, jednak brak jest informacji o lokalizacji, a także  



jednostek ponoszących koszty.  

 

 Zupełnie pozbawionym jakiejkolwiek logiki jest twierdzenie, iż zamiana las na las, co  

proponuje prezydent, i wycięcie 264 ha lasu nie zmniejszy obszarów leśnych w Jaworznie.  

 

Sam program Izera, jest utopijnym w samych założeniach. Nie wierzymy, że dofinansowanie  

spółki EMP w wysokości 250 mln złotych pozwoli na powstanie fabryki i produkcję  

konkurencyjnego produktu, gdy budżet firm motoryzacyjnych na wprowadzenie nowego  

modelu jest na poziomie 15 miliardów złotych. Dziwią nas za to bardzo słowa prezydenta,  

zapewniające o powstaniu fabryki, oferującej produkt zbudowany na najnowocześniejszej  

platformie … wytworzony kiedyś w przyszłości w ramach umowy franczyzowej.  
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