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Szanowny Panie Starosto,
Na rzece Łarpi miała miejsce katastrofa ekologiczna.
Wszyscy w powiecie wiedzą o dużej inwestycji, jaką jest budowa fabryki Polimery Police. Cała
okoliczna infrastruktura stopniowo jest dostosowywana pod tą inwestycje. W połowie grudnia
ubiegłego roku, hałda urobku z dna rzeki zsunęła się do Łarpi. To wiemy. To, że inwestor firma
HYUNDAI ENGENEERING CO. LTD, poczuwa się do usunięcia zaistniałej szkody również
wiemy. Nie wiemy tylko, dlaczego szkoda nadal nie została naprawiona i kiedy to nastąpi. Niby
zostały poczynione jakieś ruchy naprawcze, ale niestety nie są one adekwatne do tego, żeby rzeka
znowu wyglądała jak dzień przed zerwaniem grobli.
Cała sprawa nabrała medialnego rozgłosu, co nie jest dziwne, z rzeki Łarpi korzystają
rekreacyjnie mieszkańcy Polic i okolic, ale nie tylko. Przy rzece Łarpi zawiązały się stowarzyszenia,
kluby żeglarskie, wędkarskie, kajakarskie, ekologiczne! więc zrozumiałym jest, że żądają
naprawienia zaistniałej szkody. Martwiącym mnie faktem jest to, że sprawa nabiera politycznego
wydźwięku, co nie powinno mieć miejsca. To jest sprawa społeczna, nie polityczna. Szkoda
powinna być niezwłocznie naprawiona, czas działa tu na naszą niekorzyść, więc proszę o włączenie
się Pana, jako Starosty o pomoc w szybkim rozwiązaniu problemu.
Proszę również o zwrócenie uwagi na zanieczyszczone trakty, prowadzące do nowo
powstającej fabryki. Kontaktowałam się telefonicznie z przedstawicielem Zarządu Dróg
Wojewódzkich, wskazując na duże zanieczyszczenie drogi (piasek, żwir, błoto widoczne na drodze
i poboczu) zostałam poinformowana o tym iż, zanieczyszczenie powinien usunąć sprawca. Jak
wiemy w tym przypadku, fizycznie sprawców jest wielu, niezliczone auta, sprzęt ciężki, tiry
codziennie przemierzające trasę do fabryki, wożące materiały do budowy, aczkolwiek wszystkie
przemierzają tę trasę na zlecenie inwestora.
Wierzę, iż firma HYUNDAJ poczuje się do obowiązku usunięcia wszystkich szkód,
mających miejsce przy okazji realizacji inwestycji.
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