
Znaleêç z∏oty Êrodek

W spotkaniu wzi´li  udzia∏ przedstawiciele gmin
po∏o˝onych nad Wis∏à, na przestrzeni od W∏oc∏awka
do Torunia, burmistrzowie, wójtowie i przewodniczà-
cy rad, administracji rzàdowej województwa kujawsko
- pomorskiego, nauki i instytucji zwiàzanych z Wis∏à
oraz parlamentarzyÊci okr´gu toruƒsko - w∏oc∏awskie-
go. Nie przyby∏ natomiast minister Êrodowiska Jan
Szyszko. Podczas konferencji odczytano jego pismo,
które wystosowa∏ na r´ce gospodarza spotkania bur-
mistrza Nieszawy Andrzeja Nawrockiego. Jan Szyszko
wyrazi∏, m. in. przekonanie, i˝ nieszawska konferencja
stanie si´ „...jednà z najistotniejszych debat nad pers-
pektywami wzrostu i rozwoju miast i gmin nadwiÊ-
laƒskich”. Spotkanie poprowadzi∏ Tomasz Sowiƒski
prezes Zarzàdu ZMN. Uczestników przywita∏ Andrzej
Nawrocki, który przypomnia∏: - PomyÊlnoÊç i rozwój
Nieszawy zawsze by∏y ÊciÊle zwiàzane z Wis∏à, gdy
Wis∏a by∏a rzekà sp∏awnà, wykorzystywanà do tran-
sportu.

Podczas wystàpieƒ zabierajàcy g∏os podkreÊlali, i˝
konieczne jest wy∏àczenie z sieci obszarów „Natura
2000” odcinka Doliny Wis∏y poni˝ej W∏oc∏awka na
terenie województwa kujawsko - pomorskiego, który
jest obszarem silnie przekszta∏conym na skutek samo-
tnej pracy w∏oc∏awskiego stopnia wodnego. Uznali
te˝, i˝ najskuteczniejszym sposobem eliminacji nega-
tywnych skutków pracy stopnia wodnego we W∏o-
c∏awku jest podparcie go stopniem wodnym w Niesza-
wie, którego realizacj´ zaleca uchwa∏a sejmu z dnia

22 grudnia 2002 r. Ponadto zaznaczyli, i˝ konieczne
jest przystàpienie, jak najszybciej do sporzàdzenia
Rzàdowego Programu na rzecz Wis∏y uwzgl´dniajàcego
dorobek Zwiàzku Miast Nadwislaƒskich, zawarty w
Programie dla Wis∏y 2020.

Poruszone kwestie zosta∏y uwzgl´dnione w stano-
wisku, przyj´tym na zakoƒczenie konferencji, w sprawie
sieci „Natura 2000” na obszarze dolnej Wis∏y. Adresatem
stanowiska jest minister Jan Szyszko.

Bardzo aktywni podczas nieszawskiego spotkania
byli parlamentarzyÊci. Pose∏ ¸ukasz Zbonikowski przy-
pomnia∏: - Moje pierwsze wystàpienie parlamentar-
ne s∏u˝y∏o drà˝eniu i lobbowaniu na rzecz tamy.
Pose∏ Lech Kuropatwiƒski przestrzeg∏: - Dopóki pro-
gram dla Wis∏y nie stanie si´ narodowym, nie b´dzie
mo˝liwa jego realizacja.  Senator Józef ¸yczak: - Kon-
ferencja w Nieszawie inauguruje kolejny etap walki
o stopieƒ wodny poni˝ej W∏oc∏awka. Nie wyobra˝am
sobie, aby na nast´pnym tego typu spotkaniu nie
by∏o przedstawiciela rzàdu, w osobie ministra Êro-
dowiska bàdê wiceministra. Asystent senatora An-
drzeja Persona zwróci∏ uwag´ na korzyÊci p∏ynàce z
transportu wodnego. PodkreÊli∏ równie˝, i˝ projekt
rozporzàdzenia ministra Êrodowiska nie s∏u˝y ani fau-
nie, ani florze, ani cz∏owiekowi. Doda∏ tak˝e, i˝ straty,
jakie mogà wyniknàç z ewentualnej unijnej blokady
rozwoju gospodarczego, turystycznego i spo∏ecznego
regionu, nie sà w tej chwili do oszacowania.

Uczestnicy konferencji opuszczali Nieszaw´ z ró˝-

25 listopada 2005 r. w nieszawskim Domu Stra˝aka odby∏a si´ konferencja pt. „Wis∏a dla wszystkich”.
Spotkanie zosta∏o poÊwi´cone budowie stopnia wodnego w Nieszawie, w kontekÊcie programu
europejskiego „Natura 2000”. Organizatorami konferencji byli, Urzàd Miasta Nieszawa i Zwiàzek Miast
NadwiÊlaƒskich.

Uczestnicy konferencji. Pierwszy od lewej: pose∏ ¸ukasz Zbonikowski.
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Ireneusz Ankiersztejn - g∏ówny projektant stopnia wodnego w Nieszawie.



nymi odczuciami. Ireneusz Ankiersztejn - generalny
projektant stopnia wodnego w Nieszawie: - Odnosz´
wra˝enie, ˝e to spotkanie to kolejny krok przybli˝a-
jàcy ide´ realizacji nieszawskiego stopnia, który jest
niezb´dnà inwestycjà. Powstanie tego stopnia po-
prawi∏oby sytuacj´ w dolinie Wis∏y na ca∏ym odcin-
ku obj´tym pi´trzeniem, tj. pomi´dzy Nieszawà a
W∏oc∏awkiem. Lidia Lubiƒska - kierownik Inspektora-
tu Regionalnego Zarzàdu Gospodarki Wodnej w Toru-
niu: - Uczestniczy∏am w konferencjach, które koƒczy-
∏y si´ podpisaniem listów intencyjnych, a do tej pory
nic si´ nie dzieje. Naprawd´ trudno byç optymistà.
Moim szefem by∏ in˝. Stanis∏aw Koz∏owski, jeden z
budowniczych w∏oc∏awskiego stopnia wodnego, mie-
szkaniec Ciechocinka. Mia∏ nadziej´, ˝e b´dzie bu-
dowa∏ równie˝ stopieƒ mi´dzy Nieszawà a Ciecho-
cinkiem. Dzisiaj in˝. Stanis∏aw Koz∏owski ju˝ nie
˝yje, a my dalej dyskutujemy.

Prof. Zygmunt Babiƒski z Instytutu Geografii Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: - Mam
nadziej´, ˝e w∏adze w koƒcu zrozumiejà, ˝e trzeba
budowaç kolejny stopieƒ, poniewa˝ w∏oc∏awski za-
gra˝a Êrodowisku i spo∏eczeƒstwu, ˝yjàcemu w miejs-
cu, które mo˝e byç w najbli˝szym czasie zalane. To-
masz Sowiƒski - prezes Zarzàdu ZMN, wspó∏organizator
spotkania: - Stopieƒ wodny w Nieszawie jest proble-
mem, który wszyscy podj´li si´ rozwiàzaç pozytywnie,
czyli doprowadziç do jego budowy w tej kadencji
rzàdu. Wies∏aw Szarecki wójt gminy Aleksandrów
Kujawski: - Wyje˝d˝am z Nieszawy z nadziejà, i˝ ta
konferencja odbije si´ szerokim echem w kraju, a
przede wszystkim dotrze do ministra Êrodowiska.
Jan Wadoƒ - dyrektor Departamentu Regionalnego
Urz´du Marsza∏kowskiego w Toruniu: -  Nieszawskie
spotkanie jest jednym z kolejnych, które buduje lob-
bing na rzecz budowy stopnia wodnego poni˝ej W∏o-
c∏awka, ale de facto przede wszystkim zabezpiecze-
nia w∏oc∏awskiego stopnia wodnego. Temu przed-
si´wzi´ciu mo˝e zagroziç europejski program „Natura
2000” i jego wersja, która do tej pory by∏a forsowa-
na przez ministerstwo Êrodowiska. Ministerstwo w
sposób jednoznaczny odcinek Wis∏y poni˝ej W∏oc∏aw-
ka, na terenie województwa kujawsko - pomorskie-
go, chcia∏oby zaliczyç do sieci „Natura 2000”. A nies-
tety oznacza to, m. in. ograniczenie mo˝liwoÊci
inwestycji i w ogóle dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Krzysztof Polak - dyrektor Hydroprojektu, oddzia∏
we W∏oc∏awku: - Je˝eli nie doprowadzimy do budowy
stopnia wodnego w Nieszawie na poczàtku funkcjo
 nowania tego rzàdu, to znów b´dziemy czekali do
nast´pnej kadencji. Namawiam wszystkich, którym
na sercu le˝y dobro tego regionu i którzy optujà za
budowà stopnia nieszawskiego, ˝eby wzmogli swoje
wysi∏ki w tym kierunku, bo w jednoÊci si∏a i tutaj
jestem optymistà. Piotr Marciniak wójt gminy Waganiec:
- Kolejna konferencja dotyczàca budowy stopnia
wodnego oraz zagospodarowania brzegów Wis∏y.
Przykre, ˝e powtarzamy ciàgle te same argumenty,
nie znajdujàc adresatów. Polityka nie powinna mieç
wp∏ywu na rozwój gospodarki, natomiast to, co ob-
serwujemy jest modelowym przyk∏adem wp∏ywu po-

lityki na dzia∏ania gospodarcze, bo jak inaczej to
nazwaç. Jest wola, jest potrzeba, sà argumenty i pie-
niàdze, nie ma natomiast tylko jednego, wyra˝enia
woli politycznej. Jestem pe∏en obaw, czy to spotkanie
pos∏u˝y do posuni´cia problemu.

Szczepan Burak dyrektor Wydzia∏u Ârodowiska i
Zieleni Urz´du Miasta w Toruniu: - Tego typu konfe-
rencje sà potrzebne. Trzeba mówiç zarówno o budowie
stopnia wodnego w Nieszawie, jak równie˝ o zasadach
ochrony przyrody. Niektóre zapisy „Natura 2000”,
zw∏aszcza sposoby tworzenia obszarów, budzà nie-
pokój samorzàdów, mieszkaƒców, tak˝e niektórych
organizacji ekologicznych. Nie mo˝na tworzyç ich
spontanicznie, w sposób chaotyczny, nieopiniowany.
DoÊwiadczenie mówi, ˝e je˝eli jest coÊ niechciane
przez lokalne spo∏ecznoÊci, to jest skazane na nie-
powodzenie. Boles∏aw Boczkaja - cz∏onek Zarzàdu
ZMN: - MyÊl´, ˝e stanowisko, które przyj´li uczestnicy
spotkania jest s∏uszne. Równie˝ potwierdzili to pos-
∏owie.

Nieszawscy radni, wyra˝ajàc swojà opini´ w sprawie
programu „Natura 2000”, na wrzeÊniowej sesji, m. in.
stwierdzili: - To nie budowa drugiego stopnia wodnego
stanowi zagro˝enie dla Êrodowiska, to brak zbiornika
retencyjnego poni˝ej W∏oc∏awka, a tym samym przyz-
wolenie na dalszà degradacj´ Wis∏y, stanowi zagro-
 ˝enie dla rzeki.

     tekst i fot. Wanda Wasicka

Organizatorzy konferencji. Od lewej: Tomasz Sowiƒski - prezes Zarzàdu
 ZMN i Andrzej Nawrocki burmistrz Nieszawy.
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