
Oświadczenie złożone 

przez senatora Janusza Pęcherza 

na 7. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 marca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz południowej i cen-

tralnej Wielkopolski, zwracam się z prośbą o wyrażenie poparcia wobec jak najszybszej realizacji zadania 

pod nazwą „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie”, wpisanie go na listę inwestycji priorytetowych 

w Programie Rozwoju Retencji oraz zapewnienie finansowania budowy wskazanego zbiornika z budżetu 

państwa i środków unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. 

Zbiornik retencyjny Wielowieś Klasztorna zlokalizowany będzie w południowej Wielkopolsce, na terenie 

gmin Sieroszewice, Godziesze Wielkie, Brzeziny, Kraszewice i Grabów nad Prosną. Zbiornik projektowany 

był od lat 50. ubiegłego wieku, od tego czasu w planach zagospodarowania rezerwowano grunty pod jego 

budowę. 

Region, w którym planowana jest budowa zbiornika, należy do najbardziej suchych obszarów kraju za-

równo pod względem wód powierzchniowych, jak i podziemnych, co wpływa na stepowienie terenu. Świad-

czy o tym wysokość średniego opadu rocznego – 450 mm przy średniej dla Polski na poziomie 600 mm. Po-

mimo tego, ze względu na charakter rzeki Prosny, notuje się tutaj wielkie powodzie, takie jak te w roku 1985, 

1997 i 2010. W latach 2003–2005 ze środków budżetu państwa w mieście wybudowano obustronne wały 

przeciwpowodziowe na rzece Prośnie, które zabezpieczyły miejskie nieruchomości przed powodzią, ale nie 

uchroniły ludności przed podtopieniem gruntów i kilkuset budynków w roku 2010. Świadczy to o tym, że 

niebezpieczeństwo powodzi jest nadal aktualne i że koniecznie należy się przed nią zabezpieczyć. 

Zbiornik Wielowieś Klasztorna oprócz bezpośredniej ochrony miasta Kalisza będzie miał duży wpływ na 

tereny zalewowe w gminie Żerków, a także przyczyni się do spłaszczenia fali powodziowej na rzece Warcie, 

do której Prosna wpływa. Oznacza to, że zmniejszy się niebezpieczeństwo powodzi w takich miastach, jak 

Nowe Miasto, Śrem czy Poznań, miastach leżących nad rzeką Wartą. 

Obok głównego zadania zbiornika, jakim jest przechwycenie fali powodziowej na rzece Prośnie i zredu-

kowanie jej do wielkości nieszkodliwej dla miasta Kalisza, coraz ważniejszą funkcją staje się retencjonowa-

nie wody w celu prowadzenia sterowanej gospodarki wodnej. Rejon Wielkopolski, w którym planuje się bu-

dowę zbiornika, jest obszarem, w którym w ostatnich latach często występują susze hydrologiczne w okre-

sach letnich, a stan wody w rzece jest znikomy, co oznacza, że obszar jest deficytowy, jeśli chodzi o zasoby 

wodne. Jest to niebezpieczne dla wysoko rozwiniętego w tej części Wielkopolski rolnictwa, ale i dla zaopa-

trzenia miasta Kalisza w wodę, gdyż to rzeka Prosna jest źródłem wody dla największego miejskiego ujęcia 

wody na Lisie. Zbiornik zapewni nienaruszalny, konieczny przepływ wód w korycie rzeki Prosny w okresach 

posusznych oraz zaspokoi potrzeby wodne rolnictwa w regionie charakteryzującym się największymi w kraju 

deficytami wody. 

Zadania zbiornika Wielowieś Klasztorna nie ograniczają się tylko do ochrony przeciwpowodziowej i ste-

rowania gospodarką wodną, co jest celem nadrzędnym. Będzie miał on również dodatkowe przeznaczenie. 

Projektowana elektrownia wodna będzie źródłem „czystej”, odnawialnej energii elektrycznej – z korzyścią 

dla środowiska i zdrowia ludzi. Zbiornik pozwoli ponadto na prowadzenie gospodarki rybackiej oraz stanie 

się niewątpliwie dużą atrakcją turystyczną regionu, co rozwinie agroturystykę oraz różne formy rekreacji na 

tym terenie. 

Cele budowy zbiornika: 

a) zabezpieczenie terenów poniżej zapory przed skutkami powodzi, w tym redukcja przepływów w obrę-

bie miasta Kalisza, tak aby w połączeniu z modernizacją obwałowań zabezpieczyć miasto przed wielkimi 

powodziami o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat; 

b) zabezpieczenie przed powodzią innych miast Wielkopolski i terenów rolniczych; 

c) retencjonowanie wody w celu prowadzenia sterowanej gospodarki wodnej; 

d) zwiększenie przepływów minimalnych w rzece Prośnie w celu poprawy stanu sanitarnego rzeki poniżej 

zbiornika, co poprawi także jakość wody komunalnej dla Kalisza; 

e) zaspokojenie zapotrzebowania na wodę do nawodnień rolniczych, zabezpieczenie przed suszą; 



f) prowadzenie gospodarki rybackiej; 

g) produkcja czystej energii elektrycznej; 

h) sportowe i rekreacyjne wykorzystanie zalewu i obrzeży zbiornika; 

i) aktywizacja działalności gospodarczej na terenach wokół zbiornika, rozwój agroturystyki. 

 

W ramach budowy zbiornika ma powstać: 

a) zapora czołowa, 

b) jaz przelewowo-spustowy, 

c) przepławka dla ryb, 

d) zapora boczna, 

e) przegroda podwodna, 

f) elektrownia wodna. 

 

Stan realizacji: 

a) wykupiono prawie 1300 ha gruntów pod inwestycje, do przejęcia pod zbiornik pozostało jeszcze około 

606 ha; 

b) w zakresie inwestycji wydano następującą dokumentację oraz decyzje formalno-prawne: 

– decyzja regionalnego dyrektora ochrony środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-

sięwzięcia; 

– koncepcja programowo-przestrzenna z roku 2001; 

– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 2001 r.; 

– pozwolenie wodnoprawne z 2002 r.; 

– dokumentacja hydrologiczna zatwierdzona przez marszałka województwa wielkopolskiego z 2014 r.; 

– projekty budowlane i wykonawcze dotyczące zapory, jazu z elektrownią i przepławką, zapory bocznej, 

drogi wokół zbiornika; 

– memorandum inwestycyjne przedsięwzięcia, umożliwiające ubieganie się o finansowe wsparcie Euro-

pejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych; 

– studium wykonalności przedsięwzięcia. 

Realizacja zbiornika w wariancie mokrym w sposób kompleksowy zaspokoi wszelkie potrzeby w zakresie 

gospodarki wodnej lokalnej społeczności na wiele pokoleń. Z uwagi na wysokość kosztów inwestycji, sza-

cowanych na około 900 milionów, realizacja tego zadania powinna być finansowana z budżetu państwa, ze 

wsparciem środków unijnych. Umieszczenie budowy zbiornika wodnego Wielowieś Klasztorna na rzece 

Prośnie na liście inwestycji priorytetowych oraz zapewnienie finansowania tej budowy umożliwi realizację 

tego tak długo oczekiwanego zadania. 

Z wyrazami szacunku 

Janusz Pęcherz 


