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Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Moje oświadczenie jest związane ze sprawą przekroczeń zawartości niklu w wodzie dostarczanej przez 

wodociąg sieciowy Świątniki w gminie Sobótka. 

Sobótka to piękna gmina położona absolutnie przepięknie na Dolnym Śląsku, z interesującą społeczno-

ścią, która zamieszkała tam przede wszystkim z powodu fantastycznego klimatu, warunków, spokoju, ciszy. 

Niestety, od pewnego czasu właśnie ci mieszkańcy zmagają się z bardzo poważnym problemem jakości wo-

dy, tej, która jest przeznaczona do konsumpcji. Moje pytanie obuduję pewnym wstępem, który jest związany 

przede wszystkim z dość powszechnym lekceważeniem problemów ekologicznych, ale także kontrolami, 

tymi kontrolami, które gwarantują mieszkańcom, krótko mówiąc, brak strat na zdrowiu. 

Zwrócę uwagę na tę Sobótkę dlatego, że właśnie tam pojawiły się liczne interwencje aktywistów, dzienni-

karzy. Dotyczyły na samym początku tylko i wyłącznie albo przede wszystkim zwiększonej ilości niklu 

w wodzie przeznaczonej do konsumpcji. Badania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wro-

cławiu potwierdziły – chcę podkreślić wyraźnie: potwierdziły – wysoki stopień niklu w wodzie przeznaczo-

nej do konsumpcji. Badane były próbki wody dostarczane przez wodociąg Świątniki. Potwierdzono także 

bardzo niską – to jest czwarta grupa – jakość wody, tej, która jest przeznaczona do produkcji wody konsump-

cyjnej, czyli wody jeszcze surowej. 

Zwracam na to uwagę dlatego, że sami mieszkańcy czują się w jakimś sensie bezradni. Podejmują rozmai-

te interwencje, przesyłają także do mojego biura dowody na to, że woda nie spełnia podstawowych warun-

ków. Mamy także informację od lekarzy, którzy zwracają uwagę, że objawy gastryczne i dermatologiczne 

u dzieci, ale także u dorosłych na terenie gminy Sobótka muszą mieć pochodzenie związane właśnie z kon-

sumpcją wody, tej, która jest przeznaczona, tak jak wspomniałem, nie tylko do picia, lecz do celów kon-

sumpcyjnych. 

W zaistniałej sytuacji państwowy powiatowy inspektorat sanitarny we Wrocławiu zobowiązał się zwięk-

szyć nadzór nad jakością wody dostarczanej z wodociągu sieciowego Świątniki pod względem zawartości 

niklu. Uczyniono to kilka razy, ja mam jeden z materiałów z tej kontroli i potwierdzam, że rzeczywiście jest 

po prostu katastrofalnie. Niestety, przez władze lokalne jest to lekceważone. 

Mam apel do Pana Ministra, aby uczynić coś, o co ja jestem proszony, jako senator – aby dokonać, krótko 

mówiąc, takiej kontroli poselskiej, senatorskiej. Ale jak ma ta kontrola wyglądać w przypadku, gdy chodzi 

o takie badania, które muszą zakończyć się udziałem specjalistycznych laboratoriów? 

Dlatego też jeszcze raz apeluję, aby wesprzeć działania tych mieszkańców, dziennikarzy, po prostu także 

aktywistów i, krótko mówiąc, dokonać pomiarów i kontroli z prawdziwego zdarzenia, tak aby nie było wąt-

pliwości, gdzie jest to źródło tak poważnego zanieczyszczenia. 

Krótki wstęp do tego wszystkiego: w obszarze polityki ochrony klimatu i środowiska, działań proekolo-

gicznych, ciągle jesteśmy gdzieś z tyłu. Albo likwidujemy elektrownie wiatrowe, albo je blokujemy, nie do-

puszczamy także rozwiązań, które byłyby pomocne, jeżeli chodzi o kontrolę stanu ochrony środowiska. Dla-

tego ten temat, wydaje mi się, jest takim dobrym probierzem aktywności rządu w tej materii. 

Bogdan Zdrojewski 
 


