Stary Gierałtów, 2. czerwca 2019
Krzysztof Soboń
sołtys wsi Stary Gierałtów

Mr Cyril Muller
Vice President, Europe and Central Asia
World Bank Group
1818 H Street NW Washington
DC 20433
USA
W związku z informacją przekazaną mi za pośrednictwem przedstawiciela lokalnych władz
samorządowych o zamiarze przyjazdu do administrowanej przeze mnie wsi Stary Gierałtów
przedstawiciela Banku Światowego – zaplanowanego na najbliższą środę 5 czerwca 2019 w celu
przeprowadzania spotkania zamkniętego – proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- kto będzie uczestniczył w tym spotkaniu z ramienia Banku Światowego,
- co będzie tematem spotkania.
Będzie mi niezmiernie miło gościć przedstawiciela Banku Światowego w Starym Gierałtowie, jednak
pragnę przypomnieć, że w trakcie spotkania Pani Beriny Uwimbabazi i przedstawicieli Wód Polskich z
lokalną społecznością w Międzylesiu 17.05.2019 r. usłyszeliśmy zapewnienie, że żadne suche zbiorniki
na terenie ziemi kłodzkiej przez Bank Światowy finansowane nie będą. Dlatego w imieniu swoimi
całej społeczności Starego Gierałtowa, zaniepokojonej planami inwestycyjnymi Wód Polskich,
prosiłbym o pisemne potwierdzenie deklaracji Pani Beriny Uwimbabazi i dostarczenie tego pisma na
zaplanowane spotkanie.
Przy tej okazji proszę o oficjalną odpowiedź na moje pismo z dnia 27 maja 2019 dotyczące naruszenia
procedur Banku Światowego (Safeguard Policies) w procesie przygotowywania inwestycji
hydrotechnicznych na terenie ziemi kłodzkiej.
Mam nadzieję, że podczas wizyty zaplanowanej na 5 maja, jak również podczas ewentualnych
późniejszych wizyt (na które serdecznie zapraszam) przedstawiciele Banku Światowego docenią
wybitne walory krajobrazowe Goszowa, Starego Gierałtowa i okolic, dostrzegą potencjał gospodarczy
w postaci licznych gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów i naocznie stwierdzą, że plan
budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Goszów” to zamierzenie budowlane, które nigdy nie
powinno ujrzeć światła dziennego.
Z poważaniem
Krzysztof Soboń

Stary Gierałtów, the 2nd Juny 2019
Krzysztof Soboń
Village administrator

Mr Cyril Muller
Vice President, Europe and Central Asia
World Bank Group
1818 H Street NW Washington
DC 20433
USA

In reference to an information received from a representative of local authorities about an intention
of the representative of the World Bank to meet with my in my village, Stary Gieraltow, planned on
Wednesday 05-Jun-2019, I am writing to request clarification who will be representing WB at this
meeting and what is the objective of the meeting.
I welcome a visit from WB representatives in my beautiful village Stary Gieraltow, however I would
like to refer to the declaration from Ms Berina Uwimbabazi of WB, in Miedzylesie on 17-05-2019
that no dry dams in my village and the region are going to be financed by the WB.
This is why on behalf of the community of Stary Gieraltow, alarmed by the destructive investment
plans of the Polish Water Authority involving our village, I would like to request a written
confirmation of this earlier declaration of Ms Berina Uwimbabazi about cessation of further financing
of the project by the WB and a delivery of the formal letter to the Wednesday meeting.
I would also like to request a formal reply to my letter of 27-May-2019 referring to the violations to
WB Safeguard Policies in the proces of preparation of this project.
I would like to encourage the representatives of the WB to personally experience the unique beauty
of our village Stary Gieraltow, Goszow and the surrounding area at the meeting on 05-May-2019. I
am confident that the WB representative will realize the insanity of destroying this area of
outstanding natural beauty, proposed by Polish Water Authority, during this visit.
I am looking forward to welcoming WB on Wednesday in Stary Gieraltow!
Please take best regards from me and our community.
Yours truly
Krzysztof Soboń
village administrator

