
Oświadczenie złożone 

przez senatora Bogdana Zdrojewskiego 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie dotyczy realizacji budowy linii kolejowych dużych prędkości na terenie gminy Jelcz-

Laskowice. Składam to oświadczenie na prośbę samych mieszkańców nie tylko miejsko-wiejskiej gminy 

Jelcz-Laskowice, ale także wsi Chwałowice położonej na terenie tejże gminy. Chwałowice to bardzo zacisz-

na, piękna wieś. Tam są 4 stadniny koni. Tam są trasy biegowe, na których odbywają się także bardzo kulto-

we zawody biegowe, są tam liczne ścieżki rowerowe, jest tam także okazały starodrzew. Chcę przede 

wszystkim pokazać, że nieprzypadkowo wybrałem tę gminę do ilustracji tego problemu. Są tam łąki, jest 

piękny las. Sam miałem przyjemność odwiedzić tę wioskę w 2019 r., ale także wcześniej. 

Muszę przyznać, że przede wszystkim byłem pod wrażeniem dobrej współpracy mieszkańców, wszyst-

kich lokalnych społeczności, na rzecz ochrony tego nadzwyczajnego środowiska. Tam jest absolutnie wyjąt-

kowo, po prostu przepięknie. Wszyscy tam, co jest bardzo ważne, z własnej inicjatywy angażują się 

w rozmaite, bardzo ciekawe akcje proekologiczne, w tym edukacyjne. Tam powstała ekoaleja, powstał eko-

logiczny mural, notabene zrobiony własnoręcznie przez samych mieszkańców. To jest po prostu coś absolut-

nie nadzwyczajnego. 

Dlaczego o tym mówię? Skąd ten wstęp? Otóż na tę spokojną wieś i inne miejscowości obok miasta Jelcz-

Laskowice spadła nagle decyzja o przebiegu trasy szybkiej kolei. Z 4 wariantów wybrano ten – według mojej 

oceny, a tym bardziej według mieszkańców – najmniej korzystny. Ten wariant, który został wybrany, gene-

ralnie rzecz biorąc, rozwala tę miejscowość na 2 części. Doprowadzi to do tego, że ten dorobek zostanie, 

krótko mówiąc, zaprzepaszczony, i to w sposób bezpowrotny.  

Chcę też wyraźnie powiedzieć, że mieszkańcy Chwałowic, lokalni ekolodzy, miłośnicy przyrody nie tylko 

są przerażeni tym wariantem przebiegu szybkiej kolei, ale też uważają – i słusznie – że linia wytyczona zosta-

ła tak niefortunnie, że doprowadzi to niestety do wykwaterowań, do opuszczenia przez mieszkańców tere-

nów, którymi oni się zaopiekowali. Już pomijam utratę wartości tych nieruchomości, utratę wartości tego 

wszystkiego, co było przedmiotem ich aktywności, pracy, zaangażowania etc. 

Jest jeszcze czas na to, aby dokonać korekty. Chciałbym więc zwrócić się do Pana Premiera, aby zaanga-

żował się w tę sprawę i przywrócił tym wszystkim mieszkańcom nadzieję, że obecny stan rzeczy zostanie 

utrzymany, że ten dorobek, który jest wynikiem wielu lat ogromnej pracy wielu ludzi, nie zostanie, krótko 

mówiąc, zniweczony. 
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