
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 78. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 maja 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, do 

prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysława Dacy oraz do dyrektora Re-

gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mateusza Surowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Kieruję do Panów swoje oświadczenie – które chciałbym zatytułować: „System antypowodziowy – tak. 

Wysiedlenia mieszkańców – nie” – w związku z trwającym od kilku tygodni zamieszaniem medialnym na 

terenie ziemi kłodzkiej odnoszącym się do wstępnych projektów, koncepcji i analiz dotyczących możliwości 

zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej. 

Chciałbym wyrazić zaniepokojenie planami, które godzą w podstawowe prawa mieszkańców naszego re-

gionu. Na pewno wszyscy jesteśmy za budową systemu antypowodziowego na terenie Kotliny Kłodzkiej, ale 

nie w sposób prowadzący do wywłaszczeń mieszkańców. Podobnie jak mieszkańcy wsi, a także radni gminni 

oraz radni powiatowi Prawa i Sprawiedliwości reprezentujący nasz region, czuję się zaniepokojony poten-

cjalnym planem budowy suchych zbiorników w miejscach zamieszkałych, która mogłaby doprowadzić do 

konieczności przesiedleń wielu osób. Plany takie dotyczą wielu miejsc na ziemi kłodzkiej i spotkały się 

z protestami na masową skalę w społecznościach m.in. Długopola Górnego, Wilkanowa, Bolesławowa, Sta-

rego Gierałtowa, Goszowa, Radochowa i Ścinawki Górnej. Projekt dotyczy miejsc o ogromnym znaczeniu 

turystycznym, których mieszkańcy utrzymują się przede wszystkim z prowadzenia rodzinnej działalności 

turystycznej. Plany ich wywłaszczenia, z konsekwencją w postaci przesiedleń, a także działalność ingerująca 

dramatycznie w lokalny krajobraz i krajobraz kulturowy, prowadzić mogą jedynie do dramatów pojedyn-

czych mieszkańców, a także całych lokalnych społeczności. Projekty motywowane nawet najlepszymi inten-

cjami – a tak, zakładam, było w przypadku przygotowywanych projektów dotyczących poprawy retencji – 

które niestety niosą za sobą dramatyczne konsekwencje społeczne, nie powinny i nie mogą wejść w fazę rea-

lizacji. Oczywiście rozumiem potrzebę zabezpieczenia naszego regionu przed negatywnymi skutkami powo-

dzi, nie może się to jednak odbywać kosztem obywateli naszego kraju. 

Program Prawa i Sprawiedliwości to przede wszystkim dbanie o potrzeby każdego mieszkańca bez 

względu na jego miejsce zamieszkania i status społeczny. To także konsekwentnie realizowane dbanie o jego 

podstawowe prawa wyrażane w ustawach podejmowanych przez polskich parlament. 

Dlatego zwracam się do Panów z prośbą o wyjaśnienia w związku z tą sprawą, a także o zatrzymanie na 

tym wstępnym etapie procesu, który wyrządziłby naszemu regionowi ogromne szkody zarówno społeczne, 

kulturowe, jak i środowiskowe, uderzając bezpośrednio w jego mieszkańców i niosąc za sobą ich rodzinne 

dramaty.  

Proszę równocześnie o uwzględnienie możliwości relokacji zbiorników przeciwpowodziowych w miejsca 

niekolidujące z zabudową mieszkaniową i uwzględnienie problemu społeczności lokalnej związanego z suszą 

poprzez plany budowy systemu małej retencji zarówno na terenie Lasów Państwowych, jak i na pozostałych 

gruntach.  

Aleksander Szwed 
 


