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tj gŁdŁ Ędsqrełry
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła stę 29 stycznia br,, poprosiłem radną Maję
SadowY z Kowalowej, aby określiłasię czy podczas sesji rryystępuie w roli lobb ysty na rzecz
kopalni KSS Bartnica w Ry9nicv Leśnejczy jako radna,
)J ooDro mleszKancow gmlny
Bartnica w Rybnicy Leśnejprzedstawiła dane dotfr
PochodzącYch z opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od nieruchomości. Sugerowano, ze
gmina nie Poradzi sobie bez około miliona złotych, ktory wpływa od kopalni Sugerowano
rownież, ze w gminie wzrośniebezrobocie - radna nie posiadał a najwyraźniej wiódzy że w
,
koPalni zatrudnione są tylko 4 osoby z gminy Mieroszow Radnej Śudoi,vy zóecydowanie
wtórował radny Ryszard Gubernat, ktory dowo dził, że korzyści z funkcjonowania kopalni jest
znacznle więcej.
Poinformowałem zatem, że w styczniu dwa razy spotkałem się z prezesem KSS Bańnica
Jakubem Madejem. Wiedząc, że prezydent Wałbrzycha delikatnió zasugerował prezesowi,
abY ten szukał innej drogi wywozu urobku niż nabocznicę w Wałbrzy.lru, pop.osiłem
o
Przedstawienie alternatyw. Zaznaczyłemjednak, ze nie zgodzę się na_Unisław Slaski bądz
Mieroszów. Po dwoch tygodniach pfezes Madej przyjeciń z alteinatyw którąokazał się
ą,
bYc : Unisław Sląski z przesypo*ńią * poblizu iunóiu kołejowego Tut;j rozmowy się
urwaĘ, Ponieważ zrozumiałem, ze kopalnia nie ma żadnĄ innej Ópcji doprzedstawienia.
Jednak nawet te informacje nie spowodowały zmiany zdania przłzraC;;ą ŚaCc-ą, cra"
radnego Gubęrnata. Radna Sadowy określiławprost" ze jest za przedłużeniem koncesji na
kolejne 30 lat. ZuPełnie nie patrząc na fakt, ze nie jest to zgodne ze strategiąrozwojtr naszej
;;;;;;;, .];;;, ;; ;l;;;;;1;;i;;;;i' U;i;;1;-;,,l; ;zcka gchenna, prŹez którą prr"ńidrąaktualnie
mieszkancY wałbrzYskiego Podgorza. Nie rniało też żadnego znacze'nla. ze przygotowywane
Są SCenariu Sze, mające zńatac luki budzetovre tłl,nik ajył z e.,,,,enttl3ll},ch lrrail,,.,
.
wpływow z kopalni.
Warto PrzYPomni ęĆ. że radna Maja Sadowy jest związana zbranżąwydobywc zą - pracuje

jako dyrektor finansowy w kopalni rnelafiru r,v Czarnym Borze, Jak sarna podkreśliła,lakt
ten
nie ma zadnego znaczenia, poniewaz kopalnia w Rybnicy Leśnej jest konkurencyjną społką.
W mojej ocenie radna Sadowy i radny Gubernat dbając o budzęt gminy zupełnierrie wzięii
pod urYaqę mieszkancow,.pląnow burmi.g!.]rza oraz tego co moze nas czekać w nieTiTEkie1*
PrzYszłoŚci. Warto dodac,Ed6ĘTiidiT§Iffiowali do wyborow z komitetu, ktorego
Przewodnim hasłem było zdanie "SŁUCHAC LUDZI" |,Ia sesji zasugerowałem, ńy
Pojechali na spotkanie do Unisławia Sląskiegc ipr:ł,-::Ł:1l 1l:j::, 1-_::I=,.;:;:::1l_:::::::
koncesji będą mieli w perspektywie 40 tonowe cięzarowki jezdżące co 2 minuty ikurzącą
przesypownię. wszystko w samym sercu Gor suchych, ktore chcemy promować.

