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Szanowni Państwo, 

 

Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – Organizacja Pożytku Publicznego powstało w 1998 roku. 

Postawiliśmy sobie za cel: inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska 

naturalnego Pradoliny Łeby, poprawę czystości wód dorzecza Łeby, przywracanie ekologicznej drożności rzeki i 

jej dopływów, utrzymanie i podniesienie walorów przyrodniczo - krajobrazowych obszaru w osi biegu Łeby, 

ochronę różnorodności biologicznej pradoliny, a także szeroko rozumianą ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

z myślą o jego zachowaniu w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.  

Realizujemy inicjatywy, które przynoszą nie tylko szeroko rozumianą korzyść dla środowiska 

naturalnego, ale swoją pracą przyczyniamy się do działania na rzecz społeczeństwa, dzięki czemu cieszymy się 

jego dużym zaufaniem i sympatią. W 2008 roku za swoją społeczno – proekologiczna działalność zostaliśmy 

uhonorowani główną Ogólnopolską Nagrodą im. Aleksandra Patkowskiego oraz wyróżnieniem Nagrody 

Bursztynowego Mieczyka, by rok później sięgnąć po główną nagrodę tej kapituły. 

Od początku swojej działalności występujemy z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem w obronie 

środowiska naturalnego, biorąc udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących środowiska, 
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ochraniając dziedzictwo przyrodnicze, które postrzegamy jako dobro wspólne wszystkich obywateli RP. 

Inspirowaliśmy także i wspieraliśmy budowę dwóch przepławek dla ryb oddanych do użytku w 2001 roku w 

Chocielewku i w 2012 w Lęborku. 

Mimo tak dużego zaangażowania i społecznego nakładu pracy na rzecz poprawy walorów 

ekologicznych pradoliny Łeby mamy świadomość, że nasze działania są niewystarczające i niezbędne jest 

wsparcie Państwa w osiągnięciu zakładanych przez nas celów.  

Jesteśmy współodpowiedzialni za całe otaczające nas środowisko, dlatego zwracamy się z apelem o 

pomoc i współpracę ukierunkowaną na poprawę walorów ekologicznych nie tylko terenów w otulinie rzeki 

Łeby, ale całego województwa Pomorskiego, z korzyścią dla środowiska, mieszkańców i przyszłych pokoleń. 

Jednym z najważniejszych zadań, które powinniśmy już dawno temu wspólnie zrealizować jest 

przystąpienie do „Programu udrażniania rzek województwa Pomorskiego”, który powstał w 2004 roku i nie 

został wprowadzony w życie nawet w niewielkiej części, a powstałe do tej pory przepławki to głównie 

zasługa prywatnych inwestorów. Osiem lat bezczynności w tym temacie, to czas bezpowrotnie stracony, czas 

w którym zamiast naprawiać i działać, nie zrobiliśmy nic.  

Dobry przykład właściwego i odpowiedzialnego podejścia do ochrony środowiska napływa z 

sąsiedniego województwa, gdzie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizuje dwa duże 

prośrodowiskowe projekty renaturyzacji i udrożnienia nad rzekami Iną i Regą, współfinansowane z puli środków 

Wspólnoty Europejskiej z Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. W ramach tych projektów, nad Iną i Regą budowanych jest kilkadziesiąt przepławek, 

kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych tarlisk, kilkadziesiąt kilometrów tych rzek zostanie obsadzonych 

drzewami oraz zakupione zostaną urządzenia służące do monitoringu wędrujących ryb. 

Na tą chwilę możemy tylko pozazdrościć tak pozytywnego działania, którego głównymi beneficjentami 

oprócz środowiska, będą z całą pewnością lokalni mieszkańcy. 

Konieczność podjęcia problemu wynika nie tylko z dbałości o środowisko, świadomości, 

odpowiedzialności, ale także uzasadnione jest wymogami Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 

2000 r. 
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„ Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 

roku. 

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zrównoważonego rozwoju i dotyczy: 

 zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, 

 promowania zrównoważonego korzystania z wód, 

 ochrony wód i ekosystemów od wód zależnych pozostających w dobrym stanie, 

 poprawy jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością człowieka, 

 zmniejszenia zanieczyszczenia wód podziemnych, 

 zmniejszenia skutków powodzi i suszy. 

Zapisy RDW wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Dla 

potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód opracowuje się plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

które zawierają między innymi podsumowanie zharmonizowanych działań zawartych w programie wodno-

środowiskowym kraju. *” 

*-źrdło: www.rdw.org.pl 

Liczymy na podjęcie działań wychodzących naprzeciw naszemu apelowi i jak najszybsze 

zainicjowanie i wprowadzenie w życie projektu poprawiającego drożność ekologiczną rzeki Łeby wraz z 

dopływami, renaturyzację odcinków zniszczonych nieprzemyślanymi zabiegami melioracyjnymi i rozszerzenie 

tych działań na całe województwo Pomorskie.  

W związku z ogromnym znaczeniem społeczno - gospodarczo - środowiskowym podjętych przez nas 

problemów pozwalamy sobie nasz apel upublicznić. 

 

Z poważaniem 

 
Marcin Kostuch 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA 
2. KZGW 
3. RDOŚ w Gdańsku 
4. Instytut Rybactwa Śródlądowego 
5. Słowiński Park Narodowy 
6. Kaszubski Park Krajobrazowy 
7. ZO PZW w Słupsku 
8. ZO PZW w Gdańsku 
9. Klub Przyrodników 
10. Towarzystwo na rzecz Ziemi 
11. WWF Polska 
12. Wędkarski Świat 


