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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Obecna sytuacja na rzece Odrze jest bez wątpienia jedną z największych katastrof ekologicznych 

w ostatnich latach w Polsce. Jak mówią eksperci, niezależnie od skażenia chemicznego, do którego 

najprawdopodobniej doszło, przy takich parametrach fizyko-chemicznych, gnijącej faunie i wysokiej 

temperaturze woda w rzece staje się bombą biologiczną, zagrażającą ludziom i zwierzętom. W tej 

sytuacji rząd powinien pilnie podjąć liczne działania, począwszy od ustalenia przyczyn tej katastrofy, 

a skończywszy na pomocy osobom poszkodowanym, w tym wędkarzom, rybakom, rolnikom 

i przedsiębiorcom. 

Na terenach sąsiadujących z rzeką znajduje się wiele pól uprawnych i pastwisk. Rolnicy 

posiadający tam swoje pola są narażeni na straty. Przedostanie się zanieczyszczenia, które dotknęło 

Odrę, do wód gruntowych może spowodować ogromny kryzys w tamtejszym sektorze rolnictwa. Sam 

fakt, że zabronione zostało podlewanie roślin uprawnych wodą z rzeki, sprawia, że część plonów może 

zostać skazana na wyschnięcie. Podobne kłopoty wywołuje zakaz pojenia wodą z rzeki zwierząt 

gospodarskich. Straty wywołane tymi zakazami w obecnym sezonie mogą być już nie do odrobienia. 

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja nadodrzańskich przedsiębiorców. Jest ona wręcz dramatyczna, 

zwłaszcza w branży gastronomii, turystyki i rekreacji. Przyczyną tego jest m.in. to, że po pojawieniu 

się w mediach informacji na temat katastrofy ekologicznej na Odrze odwołanych zostało ok. 75% 

rezerwacji. Można rzec, że z tego powodu sezon turystyczny na terenach nadodrzańskich już się 

zakończył, a więc ok. półtora miesiąca przed terminem. Np. podczas minionego długiego weekendu 

odpływ klientów w niektórych miejscach wyniósł nawet 100%. Przy wypożyczalniach sprzętu zamiast 

cotygodniowych weekendowych kolejek widać było pustkę i brak zainteresowania. A przecież sprawa 

ma wpływ nie tylko na branże turystyczną, rekreacyjną oraz te z nimi powiązane, lecz także, jak już 

wcześniej zaznaczono, m.in. na wędkarzy i rybaków. Wszystko to, co się stało, wywołuje ogromne 

straty ludzi i firm, których to strat nie da się już odrobić. Dlatego przedsiębiorcy apelują do rządu 

o pomoc. I mają rację. 

Szanowny Panie Premierze, w związku z tym kieruję do Pana pytanie: kiedy i jakie planuje Pan 

podjąć działania pomocowe dla rolników i przedsiębiorców – w tym mikroprzedsiębiorców oraz 

właścicieli małych i średnich firm – prowadzących swoją działalność rolniczą lub gospodarczą na 

Odrze oraz w jej rejonie, których zakres możliwej działalności rolniczej lub gospodarczej uległ 

znacznemu ograniczeniu z powodu zatrucia wód rzeki? 
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