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Szanowny Panie Premierze,

Dzisiaj mijają trzy tygodnie, odkąd rząd dowiedział się o martwych rybach na
brzegu Odry w Oławie. Przez 21 dni Pan i pańscy nominaci w Wodach Polskich, Pani
Minister Anna Moskwa i wojewodowie nie potrafili i nie potrafią ustalić najprostszych
faktów: nie wiemy kto ani czym zatruł rzekę. Nie znamy skali dewastacji środowiska. Nie
wiemy jakie jest zagrożenie dla milionów ludzi mieszkających lub wypoczywających
nad Odrą. Nie ma planu naprawczego.

W zamian królują chaos i polityczne wojenki, zrzucanie winy to na Niemców, to
na Czechów, to na samorządy. Dość tego! Tu nie chodzi o tzw. wielką politykę, tylko
o zdrowie i dobrobyt ludzi. Mieszkańców Bytomia Odrzańskiego czy Szczecina nie
interesują polityczne wynurzenia. Tego być może nie widać z okien KPRM, ale martwa
Odra to zagrożenie dla mieszkańców, niepewność dla nadodrzańskich rolników, straty
dla przedsiębiorców. To zbrodnia na ekosystemie drugiej największej polskiej rzeki.

Sytuacja na Odrze najwyraźniej przekroczyła wyobraźnię Pańskich urzędników.
Zlekceważenie zagrożenia doprowadziło do dramatycznej w skutkach katastrofy
przyrodniczej, wpływającej na życie setek tysięcy ludzi zamieszkujących otoczenie
rzeki, ale i będących w jej zasięgu znaczenia, w tym wody pitnej, użytkowej.
Zmuszeni zostaliśmy do powołania Społecznych Sztabów Kryzysowych, pełniących rolę
zespołów kontroli społecznej nad instytucjami Państwa. I chociaż po dwóch
tygodniach te instytucje się przebudziły, to obawiamy się, że mogą ponownie zapaść
w letarg. Zatem naszym zadaniem jest monitorować sytuację, a także pobudzać do
działania wojewodów, ministrów, stosowne służby.

Odbieramy niepokojące sygnały od ludzi, kół wędkarskich, firm żeglugowych
itp. w zakresie stanu ekosystemu wodnego, roślinnego i zwierzęcego a także zdrowia
ludzi (zatrucia, poparzenia). Będąc osobiście nad Odrą usłyszałem wiele gorzkich słów
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pod adresem rządu i agend rządowych. Widziałem też ogrom lęku ludzi przed tym,
jakie będą konsekwencje katastrofy dla ich życia i zdrowia.

Pana służby wydają komunikaty, że parametry wody w Odrze nie zagrażają
życiu ludzi i MOŻNA JĄ PIĆ. Pytanie brzmi: jak nie wiedząc, co skaziło wodę i gdzie tkwi
źródło tego skażenia można odpowiedzialnie stwierdzać, że woda jest zdatna do picia.
Bez znajomości źródła zagrożenia i przewidywalności przyszłości rozwoju sytuacji
takich rzeczy nie wolno mówić - nawet jeśli parametry obecnie są dobre. Przecież za
kilka godzin może okazać się, że jednak w wodzie odkryto jakąś substancję
zagrażającą lub z nieustalonego jeszcze źródła poleci coś ,,nowego". W takich
przypadkach ogłasza się, że parametry wody pitnej są dobre, ale do czasu ustalenia
źródła zagrożenia rekomendujemy np. przegotowanie wody.

Śledząc komunikaty lokalne i ogólnopaństwowe (Polskie Wody, GIS, GIOŚ,
Inspekcja Weterynaryjna, wojewodowie, centra zarządzania kryzysowego, samorządy)
widzimy ich wyraźny brak spójności, co budzi wiele wątpliwości u obywateli.

Zwracam się dziś do Pana Premiera z konkretnymi pytaniami, na które dotąd
Polacy nie otrzymali odpowiedzi:

1. Czy służbom podlegającym Prezesowi Rady Ministrów oraz członkom Rady
Ministrów udało się dotychczas choćby wstępnie ustalić przyczynę zatrucia
Odry, źródło zanieczyszczenia oraz skalę dewastacji ekosystemu rzeki? Czy
Odra dalej jest zatruwana, czy władza jest w stanie zapewnić obywateli,
że dalsza dewastacja nie postępuje? Na ile szacuje się pogorszenie jakości
wody w Zalewie Szczecińskim i Morzu Bałtyckim?
W imieniu obywateli wnioskuję o udostępnienie kompleksowych wyników
badań przeprowadzonych na konkretnych próbkach wody. Katastrofa
ekologiczna, która dotknęła rzekę Odrę w sposób bezpośredni dotyka
mieszkańców kraju, proces dochodzenia prawdy powinien więc przebiegać
w sposób transparentny, a Polacy oczekują konkretnych informacji, tymczasem
od trzech tygodni nie są w ogóle informowali o pracach służb i poczynionych
ustaleniach oraz skali problemu.

2. Czy rząd planuje wypłacenie rekompensat dla przedsiębiorców, rolników
i samorządów, którzy ucierpieli z powodu katastrofy na Odrze i jej dopływach?
Rzeka Odra i jej dopływy stanowią często źródło dochodów dla mieszkańców
nadodrzańskich terenów oraz gmin. Katastrofa ekologiczna pozbawiła
niektórych z nich dochodu, zapewne niektóre gospodarstwa domowe utraciły
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jedyne źródło utrzymania. Czy Ministerstwo Rozwoju i Technologii skalkulowało
skalę problemu i przewiduje możliwość wypłaty odszkodowań?

3. Czy zwiększono częstotliwość badań jakości wody w okolicach Odry i jej
dopływów, w miejscach, w których woda jest pobierana do celów
komunalnych, w szczególności w źródłach wody pitnej oraz miejscach poboru
wody używanej do produkcji żywności? Jeśli tak, proszę o informację z jaką
częstotliwością przeprowadzane są obecnie te badania, czy odnotowano
w tych miejscach pogorszenie jakości wody, czy wyniki tych badań są
dostępne dla mieszkańców?

4. Dlaczego osoby, które przemieszczają się obecnie na tereny nadodrzańskie nie
dostają alertów o zagrożeniu i wytycznych o kontaktach z woda rzeczna Odry?
Eksperci w dalszym ciągu odradzają aktywności nad rzeką, szczególnie dzieci
oraz zwierząt, dlaczego bieżące wytyczne nie są przekazywane mieszkańcom,
turystom, rolnikom, leśnikom?

5. Kiedy powstanie system monitorowania jakości wód i adekwatnie wysokich kar
za zatruwanie polskich rzek, jezior i Bałtyku, czy obecnie prowadzone są prace
nad takim systemem, jakie środki rząd zamierza przeznaczyć na ten cel?

6. Ekosystem został zdewastowany, jest w głębokiej nierównowadze, martwe
zwierzęta, których jeszcze nie zebrano będą masowo gnić na dnie. Czy pracuje
zespół ekspertów, hydrochemików i hydrobiologów, których zadaniem będzie
przywrócenie w Odrze życia? Jeśli tak, jaki jest jego skład czy efekty pracy tego
zespołu będą prezentowane opinii publicznej, kiedy poznamy pierwsze wnioski
zespołu?

Z poważaniem,

SzymonHołownia
Przewodniczący partii

Polska 2050 SzymonaHołowni
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