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Petycja

My, mieszkańcy wsi Drogomyśl w gminie Strumień, mieszkający przy ulicach Słoneczna
i Dębina, prosimy o podjęcie odmownej decyzji w sprawie wydania zgody na budowę zakładu
produkcyjnego - 6 kurników w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, na działkach rolniczych:
1240/5 w całości oraz 1240/7, 1240/6, 1240/2 częściowo zlokalizowanych na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią. Protestujemy przeciwko budowie kurników tym bardziej,
że w bardzo bliskiej odległości przy ul. Dębina znajduje się już 8 szt. Kurników, które
wystarczająco utrudniają nam życie (niszczenie drogi dojazdowej przez ciężarówki, smród
wietrzonych kurników). W sumie na niewielkim terenie w odległości 1 km znajdowałoby się
14 kurników.
Teren nasz z rzeką Knajką wliczony w Projekt „Natura 2000" powinien być szczególnie
chroniony przed zagrożeniem skażenia jakie niesie dodatkowo zalanie wybudowanych
kurników przez powodzie (czasem bardzo częste, jak np.: 1996r., 1997r. i 1999r.) Boimy się, że
w razie powodzi i zalania terenu planowanej kurczami teren wokół zostanie skażony i nie
będzie nadawał się do dalszego użytku! A są przecież nasze pola, ogródki i studnie. Tak,
studnie! Domy w najbliższym sąsiedztwie planowanej budowy kurników posiadają czynne
studnie, w niektórych przypadkach będące jedynym źródłem wody pitnej (brak
doprowadzonego wodociągu), np. dom przy ul. Słonecznej 7. Nie zgadzamy się na niszczenie
naszego zdrowia przez niewyobrażalnie negatywne skutki tej inwestycji, wzmożony ruch
samochodów ciężarowych do fermy po niedostosowanej do tego drodze i hałas, które będą
one generować, wywożąc drób oraz jego odchody. Ponadto będziemy narażeni na stale
i codzienne nadmierne stężenie gazów (szczególnie szkodliwego amoniaku i siarkowodoru),
wyrzucane przez urządzenia wentylacyjne z kurników, a fetor będzie roznosił się po całej wsi.
Poza tym na skutek uciążliwego bezpośredniego sąsiedztwa nasze nieruchomości, objęte
negatywnym oddziaływaniem, takim jak np. wyczuwalne okresowo przykre zapachy oraz
znaczące przekształcenie krajobrazu (zmiana widoku z obecnie pasących się saren, hasających
zajęcy, bytujących ptaków: bażantów, kuropatw, czapli, kormoranów, czy przelatujących I tu
właśnie odpoczywających gęsi gęgawek, bocianów itp., na mur śmierdzących kurników),
narażone są na realny spadek wartości. Przy okazji prosimy o odpowiedź na pytanie, kto
wypłaci nam z tego tytułu odszkodowanie, właściciel kurników - Pan Winkler, czy może organ

wydający taką decyzję, tym bardziej że decyzja zostanie wydana świadomie, z pełną wiedzą
o zagrożeniach, które niesie ta inwestycja dla najbliższego otoczenia.
. . . . W razie potrzeby będziemy się odwoływać do Sądu, gdyż mamy prawo domagać się,
żeby nasz głos nie został zignorowany w procesach decyzyjnych, które będą stanowić o jakości
naszego życia i środowiska naturalnego na długie lata.
Dodatkowo chcemy zasugerować, jako mieszkańcy terenu zalewanego, że nie ma
skutecznego sposobu zabezpieczania się przed powodzią, Mieszkamy tu dostatecznie długo,
by wiedzieć, że poziom wody podczas powodzi jest niemożliwy do ustalenia, np. gdy w 1997r.
byt wyjątkowo wysoki (zalane zostały wszystkie wymienione na wstępie działki, na których jest
planowana inwestycja), to w 201Dr. przekroczył nasze wyobrażenia - musieliśmy opuścić
nasze domy w ciągu 2 godzin, gdyż woda wlewała się już do środka.
Jeszcze raz zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę szerokiego oporu
społecznego wobec tej (planowanej przez Pana Winklera) inwestycji mogącej zniszczyć
zdrowie i środowisko naturalne nasze, naszych dzieci i wnuków. A my przecież chcemy tu żyć,
a nie być zmuszani do wyprowadzenia się!

