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Poparcie dla ratowania doliny Rospudy wciąż rośnie. Mimo tego coraz bardziej realny staje się fakt
jej dewastacji. Teraz jest czas, aby czynnie stanąć w obronie drzew i bagien Rospudy. Nasi ludzie
czekają na Twoją pomoc.
Przypominamy:
Dolina Rospudy jest zagrożona planowaną budową obwodnicy Augustowa. W przypadku realizacji
tego projektu zarówno sama trasa szybkiego ruchu, jak i prace przy jej budowie przyczynią się do
zniszczenia przyrody. Dla wariantu przygotowanego przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad i zaakceptowanego przez ministra środowiska jest realna alternatywa (przygotowana
przez stowarzyszenie SISKOM), która jest przyjazna dla środowiska, tańsza, prawdopodobnie
szybsza w budowie, a przede wszystkim dużo pewniejsza w realizacji.
Można ochronić unikalne przyrodniczo tereny, zbudować obwodnicę i zrobić to za unijne pieniądze.
Jednak polscy urzędnicy uparli się zniszczyć bezcenną przyrodę, Polska pokryje sama koszty
obwodnicy. Jednak może zostać zmuszona do zapłacenia kar finansowych nałożonych przez Unię
Europejską, być narazić się na nakaz rozebrania kontrowersyjnej drogi oraz stratę innych unijnych
dotacji na drogi.
Barbara Hellferich, rzeczniczka unijnego komisarza ds. środowiska Stavrosa Dimasa zapowiedziała,
że procedura karna przeciwko Polsce zostanie przyspieszona, a Polsce grożą kary, nawet nakaz
rozebrania inwestycji; Hellferich powiedziała: „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co się dzieje.
Komisja Europejska nie jest policją i nie jest w stanie fizycznie powstrzymać uruchomienia budowy.
Ale przecież państwa członkowskie UE powinny przestrzegać prawa!”.
W obronie Rospudy Gazeta Wyborcza zebrała około 160 tys. podpisów polskich obywateli pod listem
otwartym do prezydenta RP o zmianę przebiegu obwodnicy. Pod apelem o uratowanie Doliny
Rospudy podpisało się 464 naukowców z polskich wyższych uczelni oraz 36 artystów, muzyków i
pisarzy. Głos zabrali również Eurodeputowani, Prezydent RP, wielu ekspertów, Rzecznik Praw
Obywatelskich.
Już w niedzielę, 18 lutego o godz. 13.00, w całej Polsce odbędą się akcje solidarności z Rospudą,
podczas której Polacy będą domagać się uratowania cennej Doliny. Przez cały czas trwania akcji
rozdawane będą zielone wstążki – symbol solidarności z Rospudą.
Doliny Rospudy jest to jeden z najcenniejszych obszarów torfowiskowych w Europie. Na
torfowiskach okalających rzekę Rospudę zanotowano 45 gatunków rodzimej flory objętych ścisłą
ochroną ustawową, 14 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i 3 gatunki z listy
Natura 2000.
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