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Masz sprawċ, jesteł łwiadkiem
niecodziennej sytuacji, zadzwoį!
red. Krzysztof Juszczak
tel. 695 385 509
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- To dziĊki tym, którzy oddali
swoją máodoĞü, miáoĞü, wyksztaácenie, dziĊki tym, którzy o¿arowali swoich najbliĪszych, my dziĞ moĪemy
Īyü w wolnym i niepodlegáym kraju.
MoĪemy posáugiwaü siĊ najpiĊkniejszym jĊzykiem na Ğwiecie - jĊzykiem
polskim. MoĪemy uczyü siĊ historii,
prawdziwej historii, tej niezakáamanej… To jest nasz ĞwiĊty obowiązek,
aby pamiĊü o polskich bohaterach nigdy siĊ nie zataráa - PyZLáZND]DQLX
NVàXNDV]2OV]HZVNLZLNDU\SDUD¿L
103:QLHERZ]LĊWHM. - KaĪdy z nas,
bez wzglĊdu na poglądy, zobowiązany jest do dbania, do pielĊgnowania

i do miáowania NajjaĞniejszej Rzeczypospolitej. Nie moĪe byü naszego
przyzwolenia na obraĪanie naszej
Ojczyzny. Nie moĪe byü naszego
przyzwolenia na znieksztaácanie jej
historii. Musimy udowodniü sobie,
a dopiero póĨniej innym, Īe jesteĞmy wierni hasáom, które od wieków towarzyszą Polsce i Polakom:

BÓG - HONOR - OJCZYZNA. Tylko
wtedy, kiedy w naszych sercach na
staáe zagoĞci szczera miáoĞü do Oj-
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- To spowodowaáo spustoszenie biologiczne. W suchym korycie
rzeczki wymaráy znajdujące siĊ tam
ryby, raki i inne páazy egzystujące
w wodzie. Dzieje siĊ tak juĪ od
kwietnia i wszyscy są bezsilni na
samowolĊ tego gospodarza. MoĪe
on spiĊtrzaü tĊ wodĊ pod warunkiem
zachowania przepáywu nienaruszal-

nego, a tu z jego stawu nie wypáywa
nic. Susza.
-DNVLĊGRZLDGXMHP\QLFQLH
Z]UXV]D ZáDĞFLFLHOD VWDZX  QLH
SRPDJDMąSURĞE\DQLJURĨE\
ParĊ razy byáa u niego policja,
postraszyáa mandatem, ale nic nie
skutkuje. Raz, na kilka godzin wyciągnąá deskĊ blokującą wypáyw wody,
juĪ wieczorem zaáoĪyá ją z powrotem. Wszystkich lekcewaĪy i jeszcze
wmawia, Īe nie odblokuje zapory, bo

ma maáo wody. A przecieĪ jest jej na
tyle duĪo, Īe zwyczajnie wycieka
do lasu przez róĪne nieszczelnoĞci. MoĪna powiedzieü, Īe wody,
którą tak zacháannie innym zabiera,
w ogóle nie szanuje. Ostatnio, kiedy
przyjechaáa policja, poszedáem tam
i zapytaáem, co mi grozi, gdybym
teraz wyciągnąá tĊ deskĊ i choü na
jakiĞ czas przywróciá Īycie w rzece?
Usáyszaáem, Īe tak nie mogĊ zrobiü,
bo byáoby to uszkodzenie mienia
prywatnego. Nie ma na niego przepisów, a przypominam, Īe ten czáowiek
robi zastawkĊ na rzece paĔstwowej.
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Wody Polskie informują, Īe
pracownicy Zarządu Zlewni
w Lesznie i Nadzoru Wodnego w Ostrzeszowie są zaangaĪowani w jak najszybsze
rozwiązanie sprawy dotyczącej regulacji przepáywu wody
przez betonową zastawkĊ,
istniejącą od kilkudziesiĊciu
lat i zlokalizowaną na stawach
na rzece Meresznica w gminie Kobyla Góra. Z uwagi na
trwającą od wielu miesiĊcy
suszĊ hydrologiczną, niskie
stany wód powierzchniowych i podziemnych oraz
brak intensywnych opadów
na terenach caáej Polski - podmioty gospodarujące wodą muszą
równieĪ braü pod uwagĊ ograniczone zasoby wody i prowadziü
ich racjonalne wykorzystanie.
Pobór wody z rzeki wiąĪe siĊ nierozerwalnie z posiadaniem pozwolenia
wodno-prawnego na tĊ czynnoĞü,
które poza iloĞcią poboru okreĞla szereg obowiązków na osobĊ
otrzymującą takie pozwolenie, m.in.
zachowanie przepáywu nienaruszalnego, warunkującego z kolei utrzymanie Īycia biologicznego w cieku,
oraz dodatkowo uzaleĪnianie wielkoĞci poboru od aktualnego stanu
wody w rzece, uwzglĊdniające potrzeby innych uĪytkowników wód
znajdujących siĊ poniĪej danego
obiektu stawowego, posiadających
aktualne pozwolenia wodno-prawne.

czyzny, tylko wtedy, kiedy z peáną
ĞwiadomoĞcią i odpowiedzialnoĞcią
zaczniemy dbaü o dziedzictwo wywalczone przez
naszych przodków, bĊdziemy
mogli z czystym
sumieniem,
z czystym sercem powiedzieü - jestem
Polakiem
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Nieprzestrzeganie tych
obowiązków naraĪa uĪytkownika wody na karĊ wynikającą z art. 476 ustawy
Prawo wodne - „Kto bez
wymaganego pozwolenia wodno-prawnego albo
z przekroczeniem warunków
okreĞlonych w pozwoleniu
wodno-prawnym korzysta
z wody lub wykonuje urządzenia wodne albo inne
czynnoĞci wymagające pozwolenia wodno-prawnego
- podlega karze aresztu,
ograniczenia wolnoĞci albo
grzywny.” Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 476, nastĊpuje na zasadach i w trybie
przepisów ustawy Kodeksu
postĊpowania w sprawach
o wykroczenia.
Z uzyskanych przez pracowników Nadzoru Wodnego Ostrzeszów informacji
wynika, Īe policja wystąpiáa
juĪ z wnioskami o ukaranie
grzywną osoby áamiącej
w tym przypadku przepisy.
NiezaleĪnie od tych dziaáaĔ, „Wody Polskie”, w celu
pozytywnego rozwiązania sytuacji,
podjĊáy decyzjĊ o rozpoczĊciu i przeprowadzeniu mediacji z udziaáem
obu stron, w trybie postĊpowania administracyjnego, co, mamy nadziejĊ,
doprowadzi do polubownego i pozytywnego zakoĔczenia sporu oraz
poprawi w dáuĪszej perspektywie
przepáyw wody w rzece Meresznica
i doprowadzi do wyrównania poziomów wody w tamtejszych stawach
w gminie Kobyla Góra.
Jarosáaw Garbacz - gáówny
specjalista
- Zespóá Komunikacji Spoáecznej i Edukacji Wodnej
PaĔstwowe Gospodarstwo
Wodne „Wody Polskie”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocáawiu
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- Poprzez pamiĊü o tamtych czasach moĪemy budowaü wspólnotĊ i w
oparciu o nią planowaü przyszáoĞü
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