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Szanowny Panie Ministrze,
Działając w imieniu Stowarzyszenia „Przelewice – Wspólna Sprawa” chciałabym zwrócić Pana
uwagę na sytuację, która ma miejsce na terenie naszej gminy.
Na wstępie chciałabym zadeklarować, że cała nasza społeczność z otwartymi ramionami czeka na
inwestorów zagranicznych. Z radością przywitamy duńskich przedsiębiorców inwestujących w
branże spożywczą lub turystykę. Możemy wskazać wiele możliwości projektów biznesowych.
Dziś jednak pojawienie się duńskiego inwestora budzi wiele niepokoju i ostry protest społeczny.
Nasza gmina, która jest gminą rolniczą posiada prawdziwy skarb przyrodniczo - historyczny. Jest
nim kompleks w skład którego wchodzi pałac oraz ogród dendrologiczny. Zwłaszcza ogród jest
unikalnym w skali europejskiej pomnikiem przyrody, celem wypraw miłośników przyrody z Polski i
zagranicy – także Skandynawii.
Kontrowersyjną inwestycją jest próba zlokalizowania w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu
dendrologicznego hodowli norek. Tego typu hodowla, nawet przy zastosowaniu reżimów
technologicznych, jest niezwykle uciążliwa dla otoczenia. Abstrahuję od kwestii etycznych tego typu
działalności, choć te argumenty także wydają się istotne skoro takie państwa jak Dania w
najbliższych latach wprowadzają ograniczenia bądź całkowity zakaz prowadzenia tej działalności na
swoim terytorium. Dziś w odczuciu wielu mieszkańców naszej gminy, pojawia się wrażenie że
Dania prowadzi coś w rodzaju nowej polityki kolonialnej, przeprowadzając uciążliwą działalność ze
swojego kraju do państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Nas nie interesuje wielka polityka. Nie przypuszczamy też, aby Dania z rozmysłem prowadziła taką
politykę. Przedmiotem naszej troski jest nasze miejsce na ziemi, jego przyszłość – nie tylko
ekologiczna lecz także rozwój gospodarczy, w szczególności turystyka.
Bardzo liczymy, że zainteresuje się Pan naszą sprawą. Z przyjemnością włączymy się w szukanie
dróg wyjścia z tej konfliktowej sytuacji. Jednocześnie informujemy, że będziemy starali się
wykorzystać wszystkie dostępne prawem środki w celu zablokowania niechcianej inwestycji.

Z poważaniem,
Magdalena Soska

PS
Podaję dane inwestora uzyskane z Urzędu Gminy Przelewice:
Rene Launa, Udflyttervej 14, 9574 Baelum

