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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, do minister rozwoju re-
gionalnego El¿biety Bieñkowskiej oraz do dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w War-
szawie Leszka Bagiñskiego

Szanowni Pañstwo!
Pog³êbiaæ, pog³êbiaæ i jeszcze raz pog³êbiaæ… O Wiœle mowa.
Wis³a pokaza³a sw¹ si³ê, przerywaj¹c wa³y w Œwiniarach i zalewaj¹c du¿e tereny gmin G¹bin i S³ubi-

ce. Równie¿ w samym P³ocku sytuacja powodziowa i rozmiêkaj¹ce wa³y powodowa³y d³ugotrwa³¹ eska-
lacjê stanu zagro¿enia. W gminach Wyszogród, Ma³a Wieœ, Bodzanów i S³upno tak¿e czuwano
i obserwowano dynamizm ¿ywio³u. Zaanga¿owanie tysiêcy stra¿aków, wojska, osób cywilnych oraz ol-
brzymie œrodki finansowe pochodz¹ce zarówno z bud¿etu pañstwa, od samorz¹dów, jak i od samych
mieszkañców terenów dotkniêtych powodzi¹, nie da³y, niestety, w pe³ni satysfakcjonuj¹cych efektów.
A kolejne wydatki wci¹¿ s¹ potrzebne.

Wszyscy jesteœmy m¹drzy po szkodzie, niestety. A czy nie mo¿na by³o podj¹æ prób zapobiegania za-
gro¿eniom powodziowym? Profilaktyka w ka¿dej dziedzinie pop³aca i pozwala na skuteczniejsz¹ reakcjê,
minimalizacjê szkód i strat zarówno finansowych, jak i moralnych.

Dlatego pog³êbianie koryta Wis³y czas zacz¹æ!
W strategii rozwoju województwa p³ockiego do 2015 r. znajdujemy ju¿ zapisy o racjonalnym i zró-

wnowa¿onym zagospodarowaniu doliny Wis³y. Najwy¿szy czas na intensyfikacjê prac w kierunku roz-
poczêcia pierwszych konkretnych dzia³añ.

Dziœ Wis³a jest rzek¹ skrajnie sp³ycon¹, a to powoduje miêdzy innymi zmniejszenie g³êbokoœci ¿eglu-
gowych, znacznie pogarsza mo¿liwoœci sp³ywu kry lodowej i utrudnia prace lodo³amaczy, co w efekcie
zwiêksza zagro¿enie powodziowe. W zwi¹zku z tym pragnê zainicjowaæ dialog ze wszystkimi zaintereso-
wanymi podmiotami w celu przyst¹pienia do regulacji rzeki Wis³y.

Ze wzglêdu na wyp³ycanie i zamulanie Wis³y na tym odcinku, prace regulacyjne s¹ niezwykle po-
trzebne, w szczególnoœci po to, aby uchroniæ mieszkañców przed kolejnymi powodziami i podtopienia-
mi, aby chroniæ ¿ycie i zdrowie ludzi oraz ich dobytek, a tak¿e po to, aby zapobiegaæ gro¿¹cym
w przysz³oœci ogromnym stratom materialnym liczonym w dziesi¹tkach milionów z³otych.

Zdecydowanie lepiej jest wydawaæ teraz pieni¹dze na zapobieganie zagro¿eniu ni¿ w przysz³oœci na
likwidacjê skutków powodzi. A trzeba tak¿e pamiêtaæ o tym, czego wyceniæ nie mo¿na, o tym, co jest
bezcenne – o zdrowiu i ¿yciu ludzi.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz




