
Oświadczenie złożone 

przez senatora Marka Martynowskiego 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz do minister spraw wewnętrz-

nych Teresy Piotrowskiej 

O miejscowości Ciółkowo w gminie Radzanowo w powiecie płockim głośno zrobiło się w maju 2014 r., 

gdy mieszkańcy zaczęli protestować przeciwko kompostowni firmy Ecoriver, która powstała w ich sąsiedz-

twie. Mieszkańcy skarżyli się na fetor z kompostowni oraz na dziwną ciecz, która wypływa z terenu zakładu 

na pobliskie pola. Substancja dosłownie wypalała fragmenty zboża i ziemi. Ale najgłośniej ludzie mówili i 

mówią o śmierci dwojga dzieci z tego terenu. Te nagłe zgony wiążą z obecnością zakładu. Mieszkańcy Ciół-

kowa pisali skargi do władz, okupowali gabinet wójta gminy Radzanowo, pikietowali przed siedzibą Staro-

stwa Powiatowego w Płocku. Dzień i noc blokowali drogę dojazdową do kompostowni. Sprawa trafiła w 

czerwcu 2014 r. do Prokuratury Rejonowej w Płocku. Ale zakład ciągle działał. 

W grudniu 2013 r. Starostwo Powiatowe w Płocku wydało firmie Ecoriver sp. z o.o. w Warszawie zezwo-

lenie na działalność we wsi Ciółkowo w gminie Radzanowo. Wójt Tadeusz Pokorski podpisał dziesięciolet-

nią umowę z firmą Ecoriver. Wydał też zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 37 rodzajów odpadów, na-

tomiast starosta płocki był liberalniejszy i zezwolił na gromadzenie oraz kompostowanie 67 rodzajów odpa-

dów. 

Późniejsze kontrole, zarówno inspektora nadzoru budowlanego, jak i wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska, wykazały, że firma dopuściła się wielu uchybień. Odpady leżały i leżą na nieutwardzonym tere-

nie, a spod nich wypływają ścieki. W zakładzie nie ma do tej pory kurtyn antyodorowych. W końcu marca 

2014 r. starosta płocki wezwał właścicieli zakładu do usunięcia nieprawidłowości. W maju WIOŚ wstrzymał 

działalność firmy. Do tej pory jednak widać z daleka pryzmy odpadów. Folia, na której mają spoczywać pry-

zmy, według relacji mieszkańców znajduje się tylko na ich obrzeżach, a ścieki przedostają się do gruntu. 

Protestujący mieszkańcy na moim ostatnim dyżurze senatorskim pokazali mi wyniki badań ścieków z kom-

postowni w Ciółkowie, przeprowadzanych od marca do maja przez płocką delegaturę Wojewódzkiego In-

spektoratu Ochrony Środowiska. Dopuszczalne wartości stężenia między innymi azotu amonowego, cynku 

ogólnego, fosforu ogólnego, ołowiu są wielokrotnie przekroczone, a „dalsze niekontrolowane wyprowadza-

nie ścieków – odcieków z pryzm kompostowych w podanych powyżej parametrach może mieć wpływ na 

pogarszanie stanu środowiska lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi” – napisali w raporcie inspektorzy 

WIOŚ. 

Ciółkowianie skarżą się na częste, nękające ich choroby. Ostatnio zmarło dwoje dzieci – dwuipółletnia 

dziewczynka, a wcześniej siedmiomiesięczna. Dzieci i starsi skarżą się na bóle brzucha, mają biegunki i tor-

sje. Badania bulwy ziemniaka z sierpnia 2014 r. (załącznik nr 1) ze skażonego terenu ujawniły bardzo wyso-

kie stężenie metali ciężkich. Dwie analizy włosów (załącznik nr 2 i 3) również potwierdzają, że dzieci z tego 

terenu mają kilkakrotnie przekroczone normy, jeśli chodzi o zawartość metali ciężkich w organizmie. 

W Prokuraturze Rejonowej w Płocku toczy się postępowanie w sprawie zakładu spółki Ecoriver. Zostało 

ono wszczęte z inicjatywy prokuratury, później jeszcze doniesienie złożył starosta płocki. Jest to postępowa-

nie w formie śledztwa; czynności śledcze prowadzi policja, a prokuratura nadzoruje te działania. Toczy się 

również śledztwo w sprawie zgonu dziewczynki z Ciółkowa. 

Wszystkie te czynności trwają jednak bardzo długo, a rodzice dzieci są ogromnie przerażeni. W związku z 

tym bardzo proszę o szybką interwencję w opisanej sprawie. 

Marek Martynowski 




