
WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE W GMINIE KARCZEW 

 

Czytając artykuł  na stronie internetowej Powiatu Otwockiego w zakładce – aktualności pod 

tytułem „Z wizytą na wałach” z przykrością muszę stwierdzić, że PR Wicestarosty Otwockiego 

wprowadził opinię społeczną oraz internautów w błąd.  Nie jest prawdą to, że od roku 2010 na 

odcinku Kępa Nadbrzeska – Nadbrzeż w Gminie Karczew nie wykonano żadnych prac 

modernizacyjnych wału przeciwpowodziowego. Stosowne dokumenty (jakie wykonano prace i w 

jakich latach) posiada Urząd Miejski w Karczewie oraz WZMiUW w Sobiekursku. Jednocześnie 

chcę stwierdzić, że Gmina Karczew od roku 2010 do roku 2013 przeznaczała środki finansowe na 

konserwację wału przeciwpowodziowego. Była to kwota ok. 94 tys. zł.  

Odnosząc się do zdjęć umieszczonych w artykule  z przyjemnością  patrzę na nich,  jak 

Wicestarosta osobiście nadzoruje prace na wale przeciwpowodziowym. Widocznie nie tylko 

samorządowi Gminy Karczew zależy na bezpieczeństwie swoich mieszkańców, ale i Powiat 

Otwocki przed kampanią wyborczą, stara się przedstawić w dobrym świetle jako ten, który dba  o 

bezpieczeństwo i los ludzi zamieszkałych przy rzece Wiśle. Szkoda, że dopiero przed wyborami!. 

 Jednocześnie nasuwa się pytanie - ile środków finansowych przeznaczył Powiat Otwocki ze 

swego budżetu na prace modernizacyjne wałów przeciwpowodziowych w Kępie Nadbrzeskiej, 

które nadzorował osobiście Wicestarosta w dniu 17.10.2014 r.  

Z przykrością muszę stwierdzić, że tak wytrawny polityk i samorządowiec gminny, a teraz 

powiatowy nie wie lub nie chce wiedzieć, że gmina nie może finansować prac na obiekcie nie 

będącym jej własnością. Widocznie punkt widzenia zależny od punktu siedzenia. Myślę, że jeżeli 

Starosta dopuszcza omijanie prawa, to Powiat bez żadnych przeszkód powinien zacząć remontować 

drogi  wojewódzkie, a nawet gminne.  

 

Na koniec mojego sprostowania chcę zadać Panu Wicestaroście dwa pytania: 

1. Ile środków finansowych z budżetu Powiatu przeznaczono w latach 2010 – 2014 na 

modernizację wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Karczew? 

2. Ile pism w latach 2010 – 2014 zostało wystosowanych przez Powiat Otwocki do Wojewody 

Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz WZMiUW z prośbą o pilną 

modernizację wałów w Gminie Karczew i nie tylko na tym terenie? 

 

Śmiem twierdzić, że otrzymane odpowiedzi na piśmie (jeżeli takie dane w ogóle dotrą), wielu 

wyborców z  terenu Powiatu Otwockiego, a także Gminy Karczew powalą na kolana. 
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