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- Jaki jest dzisiaj ekologiczny 
stan rzeczy na rzece Stobrawie?

- Nie najlepszy, mówiąc de-
likatnie. Kiedy przez ostatnich
kilka lat pojawiały się pieniądze
z Unii i WFOŚ na ten cel,
Stobrawa była regulowana.
Problem w tym, że odbywało się
to bez pomysłu, bez spójnej wi-
zji przyszłości, a w pewnym stop-
niu także wbrew nowemu pra-
wu wodnemu. Dlatego właś-
nie na Stobrawie realizujemy
przykładowy projekt, by nauczyć
meliorantów nowych rzeczy.
Nauczyć się chyba udało. Na-
tomiast nie udało się przy tej
okazji uratować rzeki. To, co by-
ło do wykonania, zostało zro-
bione tak, jak zostało. W do-
datku pieniądze, które były
do wydania, zostały wydane i te-
go już się nie cofnie.

- Bardzo twardo stawia pan 
problem. Proszę objaśnić, 
w czym tak naprawdę tkwi isto-
ta błędu i obecnych kłopotów 
ze Stobrawą? 

- Kłopot jest następujący.
Unia Europejska daje nawet du-
że pieniądze, ale one są po-
dzielone i przeznaczone na wy-
konanie bardzo konkretnych
czynności: na wykopanie, na wy-
karczowanie, szeroko mówiąc -
na utrzymanie rzeki. Tyle że po-
trzebna jest do tego dokumen-
tacja, ekspertyza, ocena itd.
A to oznacza, że kilku ludzi mu-
si się w tym procesie decyzyj-
nym dogadać. Nie powinno być
tak, że meliorant wchodzi, pra-
cuje według własnego wyobra-
żenia i nikogo innego o zdanie
nie pyta.

- Nie ukrywam, że nadal nie 
rozumiem. Skoro wiadomo, jak 
należy prawidłowo i na euro-
pejskich zasadach regulować 
rzekę, to dlaczego u nas  robi 
się to ostatecznie inaczej? 

- Jednym z istotnych powo-
dów, że nasze rzeki są robione
tak, a nie inaczej jest to, że nie
ma wytyczonej tzw. działki rzecz-
nej, można powiedzieć, że rze-
ka nie ma granic. Niby wiado-
mo, gdzie jest koryto, ale zupeł-
nie nie ma pewności, ile brzegu
także do rzeki należy. Skutek jest
taki, że schodzi się z uprawami
aż do samej skarpy, a rzeka zo-
staje praktycznie zaorana. Kie-
dy rozpoczynają się prace przy re-
gulacji, okazuje się, że nie ma
za bardzo ani miejsca, ani ruchu.
Więc jak koparka już wjedzie,
to wycina wszystko do gołej zie-
mi, żeby mieć możliwość funk-
cjonowania. Proponuję takie po-
równanie dla kontrastu. Kiedy
buduje się drogę, geodeta mie-
rzy, stawia słupki i wiadomo: stąd
dotąd jest pas drogowy. Innym
od tego wara. Na rzekach cze-
goś podobnego nie ma. Operu-
je się przy lustrze wody, a gdzie
jest granica między rzeką a ko-
lejną działką, nikt tak napraw-
dę nie wie. Efekt końcowy jest
taki, że w pasie rzecznym wszyst-
ko zostaje wycięte i rzeka wy-
gląda jak kanał.

- Jak to się ma do wymogów 
obowiązujących w Unii?

- Dokładnie odwrotnie. Kon-
trole i uwagi Komisji Europej-
skiej nie zostawiają wątpliwoś-
ci. Mamy przywracać naturalny
charakter rzek.

- To sprecyzujmy, na czym 
polega ten naturalny charakter.

- Uprawy należy odsuwać
od rzeki, a łąki, które dziś sta-
ły się polami uprawnymi, przy-
wracać do ich naturalnego sta-
nu. Bo nad rzekami zawsze by-
ły rzeki i mokradła, nie pola
rzepaku. Tych ostatnich nigdy
tam nie powinno być. Niestety,
w Polsce urzędnik nie potrafi te-
go wyegzekwować. A tego chce

Komisja Europejska. Potem na-
leżałoby zabronić ludziom bu-
dować się nad rzekami i dopiero
na końcu coś w tej rzece robić.
U nas tendencja jest odwrotna.
Sprzęt się kręci, coś się dzie-
je. Ktoś wycina, znaczy państwo
coś robi, nie próżnuje. Tylko że
to są często pozory.

- Jaka część Stobrawy - 
przy wszystkich pańskich za-
strzeżeniach - została jak dotąd 
uregulowana?

- Uregulowano ujście. Mimo
że różne organizacje powoływa-
ły się na zastrzeżenia Komisji
Europejskiej i wnioskowały
o wstrzymanie tych robót. W re-
zultacie brzegi zostały podnie-
sione, a z koryta wybrano wszyst-
ko, co w nim było. W dodatku
przy ujściu Stobrawy nie było
po bokach zabudowań. Po ure-
gulowaniu woda z Odry mogła
się cofnąć dużo głębiej niż kie-
dyś, aż do pierwszych zabudo-
wań. Prace te zostały wykona-
ne w ubiegłym roku dokładnie
wbrew temu, o czym mówiliśmy
na szkoleniach i w trakcie rea-
lizacji projektów edukacyjnych.

- Żeby nasza rozmowa była 
konstruktywna: co pana zda-
niem konkretnie zrobiono źle?

- Mówiąc najprościej. Rzeki
do 2015 roku - według ramo-
wej dyrektywy wodnej - mamy
przywrócić do stanu naturalne-
go lub dobrego. Stan dobry
określa plan zagospodarowania
wodami. Dla Stobrawy oznacza
to reżim hydrologiczny zbliżony
do naturalnego. Tymczasem wy-
konane tam prace szły w prze-
ciwną stronę. Można było tak
robić. Przepisy unijne na to poz-
walają, ale należało o to wnio-
skować i uzyskać zgodę na tak
wielką ingerencję. Normalna ko-
lej rzeczy jest taka. Jeśli nas
podtapia, rzeka wylewa itd.,

w pierwszej kolejności należy
zrealizować przedsięwzięcia na-
turalne i półnaturalne: odtwo-
rzyć łąki i tereny zalewowe itd.
Budowa jest dopiero następ-
nym krokiem, jak tamte spo-
soby okażą się nieskuteczne.
U nas zabrano się od razu
za etap ostatni. Teraz Unia za-
rzuca nam, że zrobiliśmy nie-
przemyślaną inwestycję.

- Czy ta inwestycja poprawia sy-
tuację powodziową naStobrawie? 

- W jakimś jednym miejscu,
doraźnie być może tak. Ale wy-
móg jest taki, że rzekę ocenia się
całościowo. Na razie nikt na nią
jako na całość nie spojrzał.

- To co - pana zdaniem - po-
winno się zdarzyć dalej?

- Jeżeli rzeka ma mieć re-
żim hydrologiczny zbliżony
do naturalnego, to następny
krok będzie taki, że trzeba bę-
dzie wydać pieniądze raz jesz-
cze, żeby przywrócić taki stan,
jaki był 2-3 lata temu. Opty-
mistyczne jest tylko to, że
na tym przykładzie udało się -
w wymiarze edukacyjnym - po-
ruszyć pół Polski. Szkoda, że
wystarczyły dwa lata, by tak wie-
le zniszczyć. Czy to się da na-
prawić? Pewnie tak, ale tych kil-
kuset tysięcy złotych już się nie
odzyska. Problem polega
na tym, że na odcinku kilku-
nastu kilometrów wycięto drze-
wa, bo rzekomo one zawężały
rzekę i hamowały odpływ. A jed-
nocześnie w instrukcji Krajo-
wego Zarządu Gospodarki Wod-
nej czytamy, że celem powinno
być spowolnienie wód opado-
wych. Więc te drzewa powinny
w rzece zostać, by woda nie po-
leciała gwałtownie do Odry,
Brzegu i do Oławy. Bo straty rol-
ników na łąkach są zwykle stu-
krotnie mniejsze od powodzio-
wych strat w mieście. ❚AR
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Zdaniem ekspertów insty-
tutu, lista absurdalnych po-

mysłów niektórych samorzą-
dów ciągle się powiększa.
Otwiera ją Ustka, gdzie poda-
tek śmieciowy uiszczany jest
na podstawie danych z ub.r.
Tym sposobem płaci się
za osoby zmarłe...

W Przemyślu z kolei urząd 
wymaga podania numeru kon-
ta bankowego, nawet spe-
cjalnie nie ukrywając, że w ten
sposób będzie mu prościej na-
syłać komornika na osoby
uchylające się od płacenia
za śmieci.

Niektóre szpitale będą mu-
siały oszczędzać na leczeniu,
bo za odpady zapłacą wię-
cej niż przed ustawą. Jedną
z wrocławskich placówek od-
pady zamiast 208 tys. złotych
rocznie, będą kosztować 310
tysięcy.

W blokach ci, którzy nie se-
gregują, dostaną rachunki
wyższe o 40-50 proc. niż se-
gregujący. Tylko że przez kil-
ku niezdyscyplinowanych są-
siadów podwyżka może dot-
knąć cały blok. Więc powstają
coraz bardziej fantastyczne po-
mysły na kontrolę lokatorów
od monitoringu śmietników
po czipy na kontenerach.
A może wynająć ochroniarzy
do śmietnika? Sprawdzą
wszystko.

Są gminy w Polsce, w któ-
rych formularz „deklaracji
śmieciowej” zajął cztery stro-
ny formatu A5. Wszystko
po to, by lokator podał np.
imiona przodków, daty uro-
dzenia wszystkich mieszkań-
ców i inne dane osobowe.
Po co one firmie, która przy-
wiezie nam kubły i wywiezie
odpady na wysypisko, nie wy-
jaśniono. ❚

Absurdy mocno
się trzymają
Instytut Gospodarki
Nieruchomościami alarmuje
o nonsensach śmieciowej ustawy.

Poldery są, ale na mapach
W dolinach rzek, gdzie kiedyś rozciągały się łąki, dziś mamy pola uprawne.

Poldery są. Nie trzeba ich bu-
dować - przekonuje Adam

Ulbrych z Partii Zieloni. - Wy-
starczy wyciągnąć stare mapy
z lat sześćdziesiątych, by zo-
baczyć, że na nich wzdłuż do-
lin rzecznych są łąki, torfowi-
ska i tereny bagienne. Problem
polega dziś na tym, że w miej-
scu tych dawnych łąk mamy
pola uprawne. A różnica jest za-
sadnicza. W przypadku łąki ma-
my do czynienia z okresowym
wylewem rzeki. Jak ta sama wo-
da wyleje się na pola, jest po-
wódź.

Ekolog podkreśla, że z jed-
nej strony żadna firma ubez-
pieczeniowa nie zgodzi się
na ubezpieczenie tych terenów.
Z drugiej państwo hojną ręką
wypłaca odszkodowania tym rol-
nikom, którzy w dolinach rzek
uprawiają zboże czy kukurydzę
i których plony są zalewane. Jak
na łące zamokło parę kupek sia-
na, strata rolnika była nieduża
i odszkodowanie skromne.

- Teraz rolnicy są poszko-
dowani w pewnym sensie
na własne życzenie - dodaje

Ulbrych. Ale jednocześnie przy-
znaje, że nikt rolnikom nie mó-
wi, że nie powinni tak robić. To,
że przez dwa czy trzy lata w tym
miejscu było sucho, nie ozna-
cza, że natura się zmieniła.

Urzędnicy samorządowi
w pewnym sensie umacniają
swoisty powodziowy absurd, wy-
dając decyzję o przekształce-
niu nadrzecznej łąki w grunt or-
ny. Konsekwencje tego absur-
du ponosi Skarb Państwa.

Jakie jest lekarstwo na tę
sytuację? Jednym ze sposo-
bów mogłoby być większe
wsparcie dla programu Natu-
ra 2000 i odtwarzanie tych łąk.
Gdyby rolnicy dostawali na to
pieniądze, nie byłoby dla nich
problemem, że od czasu
do czasu pojawiłaby się tam
woda.

- Tworzenie takich natural-
nych terenów chronionych by-
łoby tworzeniem automatycz-
nie polderów zalewowych -
uważa Adam Ulbrych. - Nie trze-
ba ich wykupować. Ale na ra-
zie państwo prowadzi dokład-
nie odwrotną politykę. Znam
sporo takich przykładów. Rol-
nik dzierżawi ziemię agencyjną
w miejscu, w którym na ma-
pach są łąki. Grunt przekształ-
cono w orny, bo to czyni go
droższym. Nawet jeśli dzier-
żawca chce przywrócić w tym
miejscu łąkę, agencja zwykle
się nie zgadza. I nie da się te-
go procederu ukrócić ani od-
wrócić. To samo państwo czer-
pie z tej ziemi zyski i wypłaca,
tyle że z innej kieszeni, od-
szkodowania.

Adam Ulbrych zwraca uwa-
gę, że problem łąk jest nie tyl-
ko rolniczy, także ekonomicz-
ny. Tym bardziej, że przywró-
cenie w krótkim czasie takiej
produkcji mleka, by łąki były
potrzebne do hodowli bydła, nie
jest możliwe.

- W swoim czasie wypromo-
waliśmy sztandarowy projekt: 
energetykę odnawialną Opol-
szczyzny - dodaje. - Powstało kil-
ka, a może kilkanaście wytwórni
brykietów z biomasy. Ci przed-
siębiorcy skupowali materiał z łąk
od rolników. W momencie, gdy
przepisy się zmieniły i elektrow-
nia przestała skupować bioma-
sę, bo już nie było takiego wy-
mogu, skup ustał, firmy popada-
ły, a przedsiębiorcy zostali
zostawieni sami sobie, w dodat-
ku z kredytami do spłacenia. Gdy-
by dzisiaj ekoenergia funkcjono-
wała tak jak powinna, to byłby
zbyt na to, co rośnie na łąkach.
Rolnikowi jest obojętnie, komu to
sprzeda. Byle w ogóle miał taką
możliwość. Wtedy pewnie będzie
wolał mieć nad rzekami łąki, a nie
ryzykowną uprawę kukurydzy. ❚

Stobrawa pilnie do poprawki
- Komisja Europejska nie zostawia wątpliwości. Powinniśmy przywracać naturalny charakter rzek - mówi Adam Ulbrych,
ekolog z Partii Zielonych. - Na Stobrawie tendencja na razie jest dokładnie odwrotna. Więc grube tysiące złotych przepadły.
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