Szanowni Państwo,
mijają trzy lata od magicznej daty 27 września 2009 r. To właśnie wtedy po
burzliwej, kilku tygodniowej kampanii referendalnej odpowiedzieliśmy na
pytanie czy jesteśmy za czy przeciw planom budowy kopalni węgla brunatnego
metodą odkrywkową na złożu „Legnica”? Gigantyczny sukces jakim był
jego jednoznaczny wynik dał nam, gospodarzom sześciu referendalnych
gmin społeczny mandat do walki przeciw zagrożeniu katastrofą jaką byłaby
odkrywka.
Nikt, nawet najwięksi pesymiści nie mogli jednak wtedy przypuszczać, że
w demokratycznym kraju władze państwowe bezceremonialnie zignorują
werdykt swoich obywateli wyrażony przecież w najbardziej demokratyczny,
gwarantowany przez Konstytucję sposób. Pytam, co mieliśmy wtedy zrobić
by jeszcze jaśniej dać znać władzom, że kopalni odkrywkowej nie chcemy?
Pytam, dlaczego dotąd nikt nigdy nie powiedział nam: Tak, Wasz głos zostanie uszanowany - kopalni
ani ochrony złoża nie będzie! Co zatem mamy? - niestety mur niechęci i arogancji ze strony władz,
brak woli dialogu oraz zapisy ustawowe jawnie forsujące interesy brunatnych lobbystów. Odkrywka
i ochrona złoża zagraża nam obecnie nawet bardziej niż trzy lata temu. Jedyne co na dziś jeszcze
powstrzymuje potencjalnych inwestorów to właśnie niegasnący, silny opór społeczny, wsparcie
organizacji pozarządowych oraz zainteresowanie instytucji europejskich, które podobnie jak my nie
mogą uwierzyć, że w XXI wieku w środku Europy ktoś chce kopać monstrualną dziurę wysiedlając
przy okazji dziesiątki tysięcy ludzi z ich domów. A przecież jest alternatywa - nie jesteśmy skazani na
rozwój energetyki w oparciu o węgiel brunatny. Widzimy jak błyskawicznie zmienia się świat wokół
nas, powstają nowe technologie, sąsiedzi już masowo korzystają z odnawialnych źródeł energii
tworząc przy okazji nowe miejsca pracy. Nie możemy ustąpić nawet na krok, tylko zdecydowany opór
pozwoli tak jak do tej pory powstrzymać węglowe lobby. Jako Wójt Gminy Lubin i jej wieloletnia
mieszkanka deklaruję, że nigdy nie zgodzę się na czarny scenariusz jakim byłaby odkrywka
a wcześniej ochrona złoża! Wspólnie z Radą Gminy będziemy podejmować wszelkie, możliwe
w granicach prawa, działania by głos mieszkańców naszych gmin został uszanowany i wdrożony
w życie nawet gdyby miało to trwać jeszcze wiele lat. Pamiętajmy nikt za nas nie obroni naszych
domów, środowiska i miejsc pracy!
Jako Przewodniczący Rady Gminy Lubin nieustanie spotykam się z pytaniami
mieszkańców ponad 30 sołectw naszej gminy, jakie będzie ich dalsze życie
jeśli zostanie wprowadzona ochrona złoża węgla brunatnego „Legnica”
a później ruszy odkrywka? Prowadzona z uporem godnym lepszej sprawy
polityka Rządu RP, i to bez jakichkolwiek konsultacji społecznych w tej
fundamentalnej dla nas sprawie, pozostawia te pytania bez odpowiedzi.
My swoje zdanie już przedstawiliśmy trzy lata temu - jednak zarówno
KPZK 2030 jak i Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. w żaden sposób nie
uwzględnia naszej woli wyrażonej przecież w prawomocnym referendum
z 27.09.2009 r.
Powiedzieliśmy wówczas planom budowy odkrywkowej kopalni węgla
brunatnego głośne Nie !!
Rada Gminy Lubin pragnie zapewnić mieszkańcom stabilizację, rozwój oraz
satysfakcję z pracy i warunków życia. Przez dwie dekady istnienia samorządów podjęliśmy wspólnie
gigantyczny wysiłek ukierunkowany w szczególności na rozwój infrastruktury gminy. Zrealizowaliśmy
wiele niezbędnych, ale też kosztownych inwestycji - także z udziałem środków unijnych. Staramy się
nadrobić dystans cywilizacyjny dzielący nas od lepiej rozwiniętych krajów UE. Pytam czy naprawdę
wszytko to musi obrócić się w niwecz w imię chorych pomysłów sektora energetycznego?
W maju 2011 r. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec
nieuszanowania przez władze państwowe wyników referendum. Potwierdziliśmy, że jesteśmy
przeciwni planom objęcia terenu Gminy Lubin ochroną złoża węgla brunatnego przed dalszą
zabudową infrastrukturalną niezwiązaną z energetyką wbrew woli jej mieszkańców. Zobowiązaliśmy
władze Gminy do uczestnictwa we wszelkich inicjatywach na szczeblu regionalnym, krajowym
i międzynarodowym oraz podejmowania takich działań, których efektem będzie wdrożenie w życie
werdyktu społecznego jakim był wynik referendum - po to by zapobiec budowie odkrywki.

27 września 2009 r. my mieszkańcy gmin: Lubin, Kunice, Ścinawa, Prochowice, Ruja
i Miłkowice opowiedzieliśmy się w prawomocnym referendum przeciw odkrywce na złożu
„Legnica” głosując w blisko 95 % na NIE.
Było to jedyne na taką skalę udane
tj. ważne i wiążące referendum lokalne w historii wolnej Polski !
Niestety przez ostanie trzy lata mimo wezwań, apeli, pikiet i demonstracji władze państwowe nie
przekazały jasnej deklaracji, że referendum zostanie uszanowane a jego wyniki wdrożone w życie.

Odkrywka zagraża nam nadal !!!
Realne, prowadzone bez rozgłosu działania rządzących zmierzają prostą drogą do objęcia
naszych gmin ochroną złoża węgla brunatnego przed dalszą zabudową infrastrukturalną
niezwiązaną z energetyką a w konsekwencji stworzą warunki do budowy największej
w Europie kopalni odkrywkowej wraz z kompleksem energetycznym. Mówi się nam, że nie ma
inwestora i nic nam nie zagraża (na razie) nikt też nie zamierza kopać węgla.
Dokumenty, a także liczne wypowiedzi Premiera, Wicepremiera, Wojewody wskazują, że jest
zupełnie inaczej a zagrożenie istnieje. Pytamy zatem dlaczego i w jakim celu?!:
1) Powołano, już w 2005 r., Komitet Sterujący dla Przygotowania Zagospodarowania Legnickiego
Zagłębia Górniczo-Energetycznego Węgla Brunatnego, którego oficjalnym celem jest właśnie
przygotowanie możliwości zagospodarowania legnickich złóż węgla brunatnego?,
2) Uchwalono „Politykę Energetyczną Polski do 2030 r.” wraz z zał. nr 3 mówiącym
o konieczności wprowadzenia ochrony złoża węgla brunatnego „Legnica” a także „Gubin”
i „Złoczew”? Polityka przyjęta została przez Radę Ministrów 10.11.2009 r. czyli już po prawomocnych
referendach z 27.09.2009 r.,
3) Przygotowano przepisy w ustawach Prawo geologiczne i górnicze oraz o gospodarce
nieruchomościami, które pozwalają na wywłaszczenia, ochronę złóż i budowę kopalni
odkrywkowej, a wydobycie węgla brunatnego zaliczają do inwestycji celu publicznego ?,
4) Przyjęto uchwałą Rady Ministrów nr 239/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. „Koncepcję Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030” wraz z zapisem o ochronie złóż kopalin strategicznych w tym złoża
węgla brunatnego „Legnica” z jednoczesną gotowością do uruchomienia wydobycia?,
5) Powołano 6 grudnia 2010 r. Zespół doradczy ds. krajowych zasobów strategicznych w tym węgla
brunatnego, którego celem jest przygotowanie zmian prawnych umożliwiających objęcie ochroną
m.in. udokumentowanych zasobów węgla brunatnego ?,
6) Minister Środowiska pismem z 31 marca .2011 r. zawiadomił nasze samorządy o przyjęciu bez
zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Legnica” i „ Ścinawa” ?,
7) Dlaczego Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne pismem z dnia 29 sierpnia 2012 r. już żąda od nas,
na razie bezpodstawnie, dostarczenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, celem opracowania dokumentacji dotyczącej ochrony złoża w rejonie Legnicy?
Wszytko to po to by kopalni nie było ?! Czy to przypadek, że obecny Wojewoda A.M. Skorupa 22
czerwca br. na spotkaniu z okazji 65 -lecia Kopalni Węgla Brunatnego Turów powiedział:
„ .. mam nadzieję, że nie będzie to koniec górnictwa na Dolnym Śląsku ponieważ w okolicach Legnicy
mamy jeszcze bardzo dobre złoża tego surowca”. Czyżby decydenci już zostali przez lobby węglowe
„przekonani”..? Pytamy co powstrzymuje władze od budowy kluczowej dla naszego regionu drogi S3,
może to, że ma ona biec przez środek złoża? Dlaczego odkładana jest modernizacja trasy kolejowej
na linii Rudna Gwizdanów – Legnica? Z licznych docierających do nas z zewnątrz zakulisowych
informacji wynika, że właśnie silny i długotrwały społeczny sprzeciw wobec odkrywki odstrasza
potencjalnych inwestorów, mimo że ustawodawca przygotował już niemal wszystkie przepisy
umożliwiające inwestycję w postaci odkrywki. Póki zdecydowany opór będzie trwał - mamy
szansę na uniknięcie czarnego scenariusza. Nie jesteśmy sami - mamy sojuszników w kraju i za
granicą, którzy tak jak my widzą bezsens budowy nowych kopalni odkrywkowych. Nie damy się
zastraszyć ani osłabić mamy prawo bronić swoich domów, swojego miejsca do życia!

Inwestycji w odkrywkę bezwzględnie żądają mający gigantyczny wpływ na rządzących węglowi
lobbyści. Chcą oni naszym kosztem zabezpieczyć sobie zyski z dalszego wydobycia węgla
brunatnego przy pomocy archaicznej, najbardziej dewastującej metody i to bez oglądania się na
skutki społeczne, zdrowotne czy środowiskowe. Wszytko to w imię mitycznego bezpieczeństwa
energetycznego, które można przecież zabezpieczyć inaczej, bez użycia metod inwazyjnych,
niszczących infrastrukturę i środowisko. Trzeba tylko chcieć lobbystom powiedzieć NIE !
Ochrona złoża, zapisana w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, przyjętej przez rząd 13.12.2011 r. a w czerwcu br. przez Sejm RP skaże
mieszkańców naszych gmin na wegetację bez możliwości inwestycji komunalnych, budowy nowych
domów, remontów szkół, dróg, wodociągów. Ochrona doprowadzi do powolnego unicestwienia gmin,
a jej najaktywniejszych mieszkańców zmusi do exodusu w miejsca oferujące lepsze warunki życia
i pracy, które nie koniecznie znajdą w naszym kraju.
W tak ważnym momencie nie możemy być bierni i bezczynnie czekać. Lobby brudnych technologii
wszelkimi sposobami zabiega o uruchomienie odkrywki. Aby temu zapobiec każdy mieszkaniec
może indywidualnie lub za pośrednictwem posłów i radnych sejmiku wojewódzkiego wzywać
przedstawicieli władz państwowych wszystkich szczebli do uwzględnienia głosu mieszkańców
naszych gmin. Naszą wspólną powinnością jest obrona podstawowych praw obywatelskich,
w tym prawa do wyrażania woli w drodze referendum, poszanowania jego wyników a także
stałe przypominanie wszystkim organom i instytucjom naszego państwa o ich obowiązkach
wobec własnych obywateli! Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP państwo zapewnia prawa człowieka
i obywatela oraz ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.
Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego wyśle do Polski misję śledczą!
12 lipca br. na posiedzeniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego w Brukseli po raz kolejny
rozpatrywana była petycja, którą w imieniu mieszkańców gmin zagrożonych planami budowy
odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na złożu „Legnica”, w 2010 r. złożyła Irena Rogowska,
Wójt Gminy Lubin. Petycja dotyczy nieuznania i niewdrożenia przez Rząd RP wyników
referendum z dnia 27.09.2009 r. w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego
oraz łamania prawa wspólnotowego w dziedzinie środowiska naturalnego.
Posłowie do PE doceniając realną wagę problemu i skalę potencjalnych zagrożeń postanowili
wysłać do Polski specjalną misję celem rozpoznania sytuacji na miejscu. Jest to decyzja
nadzwyczajna bowiem na tysiące petycji zgłaszanych do Komisji, Parlament decyduje się
wysłać zaledwie kilka takich misji rocznie!
Samorządowcy przekażą Komisji, że podobnie jak społeczeństwa większości rozwiniętych państw Unii
opowiadamy się za inną drogą rozwoju energetyki, którego podstawą w żadnym razie nie mogą być
wysokoemisyjne technologie węglowe, powodujące w przypadku odkrywek niewyobrażalne skutki
środowiskowe, infrastrukturalne i społeczne, włącznie z masowymi wysiedleniami. Potwierdzimy,
że jesteśmy za wdrażaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), co już w miarę możliwości czynimy
w swoich gminach, oraz za energetyką rozproszoną mogącą dać tysiące nowych „zielonych” miejsc
pracy. Powiemy, iż nie godzimy się by w imię doraźnego interesu ekonomicznego, swoistego
lenistwa intelektualnego środowisk gospodarczych i polityków, tysiące ludzi musiało stać się ofiarą
zaniechań, nieodpowiedzialności i braku wizji rządzących. Liczymy, że efektem wizyty misji śledczej
Parlamentu Europejskiego będzie podjęcie dialogu. Chcemy usiąść do rozmów, tak jak to ustami
Wiceministra Gospodarki obiecano nam w sierpniu 2011 roku w trakcie pikiety wójtów, burmistrzów,
przewodniczących rad gmin pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie.
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