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Społeczny Komitet Protestacyjny
"STOP chlewni w Święciechowie"
(do wiadomości publicznnej)
Jako Straż Ochrony Przyrody robimy wszystko, by przede wszystkim środowisko
naturalne chronić.
Jako Komenda Wojewódzka SSOP popieramy sprzeciw i protest mieszkańców
Święciechowa i Gminy Drawno w sprawie „Budowy budynku inwentarskiego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 8/1, obręb Święciechów”.
Uzasadnienie naszego stanowiska w tej sprawie jest jasne, bowiem budowa
chlewni w miejscowości Święciechów przyniesie negatywne skutki zarówno dla
flory i fauny, jak również mieszkańców, także z pobliskich miejscowości.
Okolice Drawna słyną z pięknych walorów przyrodniczych, bogatej flory i fauny.
Wspomniane walory przyrodnicze przyciągają wielu turystów, jak również
przyrodników, którzy – podobnie jak ja – przyjeżdżają podziwiać bogatą roślinność,
zbierając dokumentację i przeprowadzając badania rzadko spotykanych gatunków i
innych siedlisk przyrodniczych. Warto tutaj podkreślić m. in. występowanie pełnika
europejskiego (Trollius europaeus), czy zbiorowisk włosienicznika rzecznego
(Ranunculus fluitans) w rzece Drawa. To oczywiście tylko dwa przykłady z wielu,
które można wymieniać. Budowa w/w budynku w pobliżu rzeki Bagnica budzi wiele
niepokojących myśli o dobro otaczającego nas środowiska naturalnego.
Znamy wielu mieszkańców gminy Drawno, którzy prowadzą działalności
gospodarcze przyciągające do Drawna i okolic turystów. Małym, lokalnym
przedsiębiorcom nie jest łatwo pozyskać Klientów, zaś obecna sytuacja, która
pojawiła się niemalże od początku 2020 roku, spowodowana rozprzestrzenianiem
się SARS-Cov-2 (COVID-19), nie poprawiła kondycji firm, a decyzja o budowie
będzie zniechęcać turystów do korzystania z usług lokalnych firm.
Wyrazić zgodę na budowę i wybudować można bardzo szybko, ale odbudować
negatywne skutki siedlisk naturalnych jest bardzo ciężko.
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