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OŚWIADCZENIE NR 3 

FIRMY JACK-POL W SPRAWIE KATASTROFY EKOLOGICZNEJ NA RZECE ODRZE 

W związku z powstałym chaosem informacyjnym, wprowadzaniem w błąd i pojawiającymi się 

insynuacjami w zakresie gospodarki odpadami firmy Jack-Pol, spółka przygotowała oświadczenie. 

Dodatkowo, pragnie odpowiedzieć na najczęściej powtarzające się pytania, rozwiać wątpliwości oraz 

zdementować kłamstwa na swój temat oraz gospodarki odpadami przemysłowymi, komunalnymi. 

• Co Jack-Pol robi ze ściekami? 

Firma Jack-Pol, informuje, że podpisała umowę ramową na wywożenie odpadów przemysłowych i 

komunalnych z przedsiębiorstwem FEB-EKO-o w 2013 roku. Firma FEB-EKO-o zobligowana jest do 

podpisania stosownych umów z odbiorcami odpadów, tj. oczyszczalniami. Dlatego też, Jack-Pol nie 

ma bezpośrednio podpisanej umowy z PWiK Brzeg lub inną oczyszczalnią. Od VII 2022 r. Jack-Pol ma 

także podpisaną umowę z drugą firmą asenizacyjną, tj. ATU-Trans, która odpowiada za wywożenie 

odpadów komunalnych do Wierzbna.   

Jack-Pol, za pośrednictwem firmy FEB-EKO-o, zaprzestał wywozić odpady przemysłowe do PWiK 

Brzeg w lipcu br., gdyż uruchomiliśmy kolejny element 70-cio milionowej inwestycji proekologicznej, 

tj. reaktor biologiczny, właśnie w lipcu bieżącego roku. Dzięki temu nie ma już konieczności 

wywożenia odpadów przemysłowych do zewnętrznej oczyszczalni, gdyż całość odpadów 

przemysłowych zostaje oczyszczona w Jack-Pol. 

• Mieszkańcy i wędkarze informowali służby, że do rowu S-B przy siedzibie Jack-Pol “wlewa 

się biała substancja”. Jeśli coś trafia przy siedzibie spółki do Odry, co to może być?   

W pierwszej kolejności chcę wskazać, że tworzona wokół naszej Spółki atmosfera, jako Spółki która 

zanieczyszcza Odrę, jest bardzo krzywdząca. Pojawiają się zarzuty, że odprowadzamy 

zanieczyszczenia do Odry, ale nikt nie przedstawił żadnych dowodów na to. Trudno za taki dowód 

uznać przynoszone na sesje rady miejskiej butelki z brudną woda i twierdzenia osób inicjujących tę 

akcje, że jest to woda z Odry zatruta przez Jack – Pol, podczas gdy nikt nie wie ani skąd faktycznie ta 

woda została pobrana, ani czy w ogóle zawiera jakieś nieczystości. Nikt z osób, które nas atakują nie 

pokazał badań przeprowadzonych przez laboratorium, które mogłyby świadczyć, że faktycznie w 



 
jakikolwiek sposób zanieczyszczamy rzekę. Formułowane pod naszym adresem zarzuty bazują na 

węchu i wzroku osób, które w ten sposób stwierdzają, że na pewno woda jest skażona. Najlepszym 

dowodem jest sytuacja z 3.08.2022, gdy zostało nam zarzucone, że wpuszczamy zanieczyszczenia do 

Odry. Została wezwana Straż Pożarna i WIOŚ. Zostały pobrane próbki wody. Z informacji, które 

posiadamy od Straży Pożarnej po zbadaniu wody, wynika, że woda jest czysta. Czekamy na 

ekspertyzę WIOŚ. Nie mniej, chcę jeszcze raz powiedzieć, że Jack – Pol nie zanieczyszcza Odry. 

Nasza firma działa zgodnie z prawem oraz dysponujemy wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami. 

Jesteśmy firmą rodzinną, która jest na rynku i produkuje przez ostatnie 27 lat. Od lat inwestujemy w 

ekologię i czystą produkcję. Produkujemy papiery higieniczne z białej makulatury. Jesteśmy również 

producentem bibułek TISSUE z sortowanej makulatury w oparciu o procesy 100% recyklingu, dzięki 

czemu ulegają one szybkiej biodegradacji i są przyjazne dla środowiska. Bardzo dużą uwagę 

przywiązujemy do jakości artykułów, w czym pomaga nam współpraca z Instytutem Papiernictwa i 

Poligrafii Politechniki Łódzkiej. Dbamy o środowisko naturalne, co potwierdza certyfikat FSC® oraz 

Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny a także podjęte przez nas starania o 

uzyskanie certyfikatu Ecolabel. 

Pomimo tego bezpodstawnie, bez żadnych dowodów zostaliśmy oskarżeni. I muszę powiedzieć, że 

jesteśmy wstrząśnięci oraz zaskoczeni taką skalą oszczerstw i kłamstw kierowanych w naszą stronę. 

Trudno nam to wytłumaczyć, gdyż pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze dotyczą jazu w 

miejscowości Lipki - na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego. Co więcej, istnieją również 

dane wskazujące na wystąpienie skażenia znacznie powyżej tego miejsca, w okolicach Gliwic. Zatem, 

lokalizacja skażenia występuje znacznie powyżej posadowienia zakładu Spółki Jack–Pol, a prąd Odry 

powoduje przemieszczanie się zarówno skażenia, jak i śniętych ryb w dół rzeki Odry, w tym w rejon 

Oławy. 

Zaś co się tyczy rowu melioracyjnego, to chciałem wyjaśnić, że  trafia do niego tylko i wyłącznie woda 

roztopowa i opadowa. Czasami może być brudna, bo po prostu spływa z ziemią. Może być także 

biała, a to dlatego, że obok kanalizacji deszczowej znajduje się nasz plac, na którym składujemy białą 

makulaturę. A Wody deszczowe rozmakają makulaturę, przez co wody wpadające do kanalizacji, a 

przepływające właśnie przez ten plac, zabierają ze sobą biały osad z makulatury.    

Natomiast to do wylotu nr 2, przy kanale Odry, wypływa woda z wykopów budowy. Prowadzimy 

projekt badawczo-rozwojowy, w czasie którego trwają wykopy fundamentów. Ta woda pochodzi z 



 
głębokich otworów na 5-6 metrów. To są po prostu wody gruntowe, zatem nie stanowią one 

zagrożenia dla Odry i życia w niej. 

Do tego wylotu trafiają też oczyszczone wody technologiczne, które są trzy razy dziennie sprawdzane 

przez nasze laboratorium, które z kolei jest pod stałym nadzorem i kontrolą odpowiednich 

państwowych służb. Parametry fizyko-chemiczne naszej wody technologicznej są zgodne z wszystkim 

wymaganiami, w tym m.in. z rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Są oczyszczane u nas w zakładzie, w reaktorze biologicznym. 

Dodam, że stale inwestujemy w nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz linie technologiczne. 

Dobrym przykładem, może być bardzo innowacyjny na skalę europejską, ekologiczny projekt, 

którego realizację rozpoczęliśmy w 2020 r. Jego budżet to 70 mln zł, w który inwestujemy ponad 50 

mln zł z środków własnych, a resztę finansuje UE. Dzięki niemu  mamy już działające m.in. 

laboratorium, biologiczną oczyszczalnię ścieków i w dużej mierze procesy produkcji działają w cyklu 

zamkniętym, a do Odry odprowadzamy tylko oczyszczoną wodę technologiczną, która nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska, co potwierdzają wszystkie posiadane przez nas pozwolenia. Dzięki temu 

projektowi już w 2023 r. w naszej firmie, całkowicie zamknięty zostanie proces produkcyjny. W 

efekcie będziemy pionierami czystej, ponadstandardowo ekologicznej produkcji w obiegu 

zamkniętym, nie tylko na skalę Polski, ale także Europy. 

• Czym są wody technologiczne? 

Wody technologiczne w procesie produkcji pozwalają nam na rozcieńczenie masy makulaturowej, 

aby następnie wytworzyć papier. Cały przemysł papierniczy opiera się przede wszystkim na wodzie. 

Dzięki naszemu nowemu projektowi, o którym przed chwilą wspomniałem, już wkrótce będziemy 

mogli całkowicie zamknąć obieg wody w Jack-Polu. Dostaliśmy na to dotacje z Unii Europejskiej i 

myślę, że za 2-3 miesiące ten obieg zaczniemy  zamykać.   

Aktualny udział odprowadzanej przez Jack-Pol oczyszczonej wody technologicznej w całej ilości 

wody, która przepływa w kanale Odry na dobę, to zaledwie 0,006 %. Niezależnie od neutralnego 

charakteru czystych wód technologicznych, dowodzi to – przy tak małej ilości - że nie zatruliśmy 

Odry. Ich nietoksyczność badają i potwierdzają odpowiednie organy, np. WIOŚ, w czasie kontroli. 

Dominująca ilość naszych odpadów poprodukcyjnych zostaje u nas na produkcji, dzięki wdrażanym 

od lat modernizacjom i instalacjom ekologicznym. Mamy także umowę z firmą asenizacyjną, która 

odprowadza nasze ciekłe nieczystości do odpowiedniego zakładu utylizacji. Dodatkowo, część 



 
odpadów poprodukcyjnych jest odbierana od nas przez branżę budowlaną i wykorzystywana do 

produkcji ceramiki. Jak zatem widać, nasze działania wpisują się w pełni w ideę zrównoważonego 

rozwoju, której wdrażanie rozpoczęliśmy w spółce już blisko dekadę temu. 

Pragnę podkreślić, że do produkcji wykorzystujemy: coagulant i flokulant. W przypadku produkcji 

ręczników papierowych, także żywicę. Środki te, w połączeniu z procesem produkcji,  wykluczają nas 

jako podmiot, który w jakikolwiek sposób mógłby zatruć Odrę. Dodam, że firma Jack–Pol w procesie 

produkcji przestrzega zasad ekologii, co więcej przetwarza sortowaną makulaturę na wyroby 

higieniczne. Wszystkie materiały i surowce spółki Jack–Pol przeznaczone do produkcji posiadają 

certyfikaty ekologiczne.  

W procesie produkcji nie są stosowane środki do wybielania surowca, ani rtęć i jej pochodne, ani 

mezytylen czy chlor, ani inne trucizny. Wbrew informacjom pojawiającym się w mediach, Spółka 

Jack–Pol nie jest firmą produkującą celulozę. Dodatkowym potwierdzeniem stanowiska Spółki jest 

to, że w wyniku przeprowadzanych kontroli  nigdy nie zostało stwierdzone, aby działania firmy Jack-

Pol (przez 27 lat istnienia przedsiębiorstwa) doprowadziły do skażenia wód czy zatrucia środowiska 

naturalnego lub Odry. Fakt ten potwierdziły pozytywne kontrole przeprowadzone przez 

odpowiednie instytucje i służby ochrony środowiska, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

• “(…) znaleźliśmy zatopiony i zakotwiczony na środku kanału żeglownego rzeki Odry wąż 

poprowadzony ze zbiorników z terenu Jack-Polu, którym zakład spuszczał w dalszym ciągu 

ścieki” - pisało Wszystko Dla Oławy. Może pan odnieść się do tej sytuacji? 

To jest kłamstwo. Wąż był, bo budowlańcy, którzy rozbudowują fabrykę chcieli skrócić sobie drogę i 

odprowadzać wodę z wykopów tym wężem. 

• Na wężu osadzał się biały osad. Czym mógł być? 

Mleczkiem wapiennym. Nasz inspektor budowlany napisał oświadczenie w tej sprawie. Twierdzi, że 

w procesie budowlanym może mieć miejsce wytrącanie się takiego mleczka. I w takiej ilości nie jest 

szkodliwy dla Odry. 

• Czy udało się ustalić, kto to przeciął wąż? 

Niestety nie. Policja umorzyła postępowanie. 



 
• Dlaczego rozwiązano umowę między ZWiK w Oławie a Jack-Polem? ZWiK twierdzi, że 

rozwiązało umowę, bo ścieki nie spełniały wymaganych parametrów. Państwo 

utrzymujecie, że to wy rozwiązaliście umowę, ponieważ podpisaliście umowę z innym 

odbiorcą, którego stawką była blisko 10-krotnie niższa. Skąd rozbieżność? 

W tym miejscu, pragnę zdementować kolejne kłamstwo na nasz temat, które jest ciągle powtarzane 

w mediach i na portalach społecznościowych, jakoby Zakład miejski w Oławie zrezygnował ze 

współpracy z nami w 2013 roku. Domniemaną przyczyną miało być zbyt duże zanieczyszczenia 

naszych odpadów. Pragnę podkreślić, że to my podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy, 

ponieważ postanowiliśmy skorzystać z korzystniejszych finansowo ofert. Dodam, że przed 

podpisaniem nowej umowy na odbiór nieczystości, każdy z potencjalnych odbiorców przed 

złożeniem nam oferty, pobrał próbki naszych odpadów. Wszystkie nadawały się do odbioru i 

spełniały standardy dla tego typu nieczystości. Po ich sprawdzeniu, zostały przedstawione nam 

oferty, spośród których została wybrana najkorzystniejsza cenowo dla Spółki. Ponadto na przestrzeni 

lat 2014 - 2021  występowaliśmy do ZWIK w Oławie z zapytaniem o ceny odprowadzania 

nieczystości. ZWIK przestawił nam oferty, niezmiennie jednak inne oferty były korzystniejsze niż 

ZWIK-u w Oławie. Fakt ten przesądza o tym, że nieprawdą jest, że nie spełnialiśmy parametrów, 

skoro ZWIK był otwarty na współpracę z nami przez te wszystkie lata. 

• W latach 2013-2021 do WIOŚ Wrocław wpłynęło łącznie 15 zgłoszeń dotyczących 

“uciążliwości związanych z funkcjonowaniem Jack-Pol w Oławie”. O interwencję poprosili 

anonimowi zgłaszający i osoby fizyczne, ale też straż miejska, starostwo powiatowe, 

Komenda Powiatowa Policji, Radna Radny Miasta, PKP, PZW i burmistrz Oławy. WIOŚ 

każdorazowo ustalał, że dochodzi do nieprawidłowości, między innymi w zakresie 

odprowadzania wód do rowu melioracyjnego mimo braku pozwoleń, nie 

dokumentowaniu, w jaki sposób zakład odprowadza i oczyszcza ścieki przemysłowe. 

Chciałbym zaznaczyć, że nie wiem ile zgłoszeń wpłynęło do WIOŚ w latach 2013 – 2021, wiem 

natomiast, że w tych latach WIOŚ przeprowadził u nas 7, a nie 15 kontroli. Nie jest prawdą, że 

kiedykolwiek WIOŚ ustalił, że nie dokumentujemy w jaki sposób odprowadzamy i oczyszczamy ścieki 

przemysłowe. Nigdy też, w wyniku kontroli WIOŚ nie ustalono, że Spółka zatruwa Odrę. 

Jack-Pol cały czas podejmuje działania w celu udoskonalenia działania zakładu. Nie wszystko jednak 

jest zależne od nas. W 2016 roku rozpoczęliśmy projekt inwestycyjny, w tym proces naukowo-

badawczy, nad zamknięciem obiegu wód w naszym zakładzie. W celu jego zaprojektowania oraz 



 
późniejszego wdrożenia, były niezbędne odpowiednie pozwolenia. Niestety, ugrzęźliśmy na długie 

lata w urzędach i zanim otrzymaliśmy wszystkie stosowne papiery, aby rozpocząć modernizację i 

proces inwestycyjny, minęło ponad 5 lat. Gdyby pozwolenia były szybciej wydane, zmiany też 

wprowadzilibyśmy o wiele szybciej. Ale nie możemy budować niczego bez odpowiednich pozwoleń i 

zgód.    

Dla przykładu tylko podam, że pozwolenie na budowę całej instalacji otrzymaliśmy dopiero po 66 

miesiącach, tj. 5,5 roku. Decydowały o tym Urząd Miasta, RDOŚ, Wody Polskie, Sanepid, wojewoda, a 

komplet pozwoleń trzeba jeszcze złożyć do wydziału architektury w Starostwie.   

• Czy zarzuty mieszkańców do Was są słuszne? Czy wszystkie filmiki i zdjęcia są 

nieprawdziwe? 

Podkreślam, że nigdy nie zanieczyszczaliśmy Odry i nieprawidłowości nie dotyczyły wpuszczania 

szkodliwych substancji do Odry. Zarzuty są więc niesłuszne. Filmiki i zdjęcia nie pokazują, że 

wpuszczamy ścieki do Odry, pokazują, że dokonujemy legalnego zrzutu. To komentarze do tych 

filmików i zdjęć forsują przekaz, że są to ścieki, a nie wody technologicznie oczyszczone. I w tym 

zakresie te filmiki i zdjęcia są nieprawdziwe. Ja osobiście niekiedy mam duże wątpliwości, czy 

wszystkie nagrania i zdjęcia są robione na naszym wylocie, czy nie dochodzi czasami i do takich 

sytuacji, że ktoś nagrał wylot z innego zakładu i świadomie wprowadza dziennikarzy i opinię 

publiczną w błąd, że to od nas. 

Warto wspomnieć, że w miejscu, w którym się znajdujemy w Oławie, na przestrzeni kilkuset metrów 

swoją siedzibę ma wiele fabryk i firm produkcyjnych. A wzdłuż Odry, powyżej naszej lokalizacji, jest 

jeszcze więcej zlokalizowanych przedsiębiorstw produkcyjnych. Warto byłoby zadać pytanie, ile te 

firmy zainwestowały w ekologiczną produkcję oraz ile odprowadzają odpadów lub ścieków na dobę 

do Odry - legalnie lub nie? 

• Duża część filmików pochodzi z marca ubiegłego roku - oraz kwietnia bieżącego roku. 

Dlaczego Pan nie zgłosił tego, że nie są prawdziwe? 

Wydawało mi się, że jest to nieistotne, bo działamy zgodnie z prawem i nie zatruwamy środowiska 

naturalnego czy Odry. Niemniej jednak, obecna sytuacja zmusza nas do działania. Widzimy, że brak 

reakcji na ataki, oszczerstwa i pomówienia powoduje jedynie ich zwiększenie. Odbija się to bardzo 

niekorzystnie nie tylko na renomie zakładu, lecz także, a raczej przede wszystkim, na naszych 

pracownikach, którzy stają się ofiarami tych ataków. Społeczność w jakiej funkcjonujemy jest mała. 



 
Nasi pracownicy czują się napiętnowani. Uważamy więc, że nadszedł czas podjąć działania i 

ostatecznie wyjaśnić sytuację. 

• Wydawało się panu to nieistotne, ale jednak w sprawie interweniowała posłanka 

Małgorzata Tracz, burmistrz Oławy, starostwo, policja i szereg innych organów. To nie były 

tylko anonimowe zgłoszenia i zgłoszenia od osób prywatnych. 

Trudno mi się odnieść do działań pani Poseł. Jeśli już wydała wyrok, na podstawie niesprawdzonych 

doniesień medialnych lub social mediowych, bez poznania faktów, to w mojej ocenie postąpiła 

niewłaściwie. Żałuję, że pani Tracz nie skontaktowała się z nami w celu sprawdzenia tych informacji. 

Wówczas jej interwencja okazałaby się zbędna. 

• Mieszkańcy, którzy byli tu na miejscu też reagowali. Sprawa trafiła między innymi do 

ratusza, gdy przynieśli próbki wody rzekomo pobranej przy pana zakładzie. Później sam 

pan na sesji do tych oskarżeń się odnosił. 

Pytanie czy to byli mieszkańcy, czy dwie osoby. Do ratusza z próbkami przyszedł pan Kraczek. 

Chciałbym zauważyć, że aktywnie przeciwko nam występują trzy osoby – pan Drabiński, pan Gawron, 

pan Kraczek. Może cztery, z panem Krzysztofem Betkerem, który również był w ratuszu. Tak, 

odniosłem się do tych zarzutów. I podtrzymuję to co powiedziałem. A dodatkowo podkreślę to, o 

czym już wspomniałem: nikt nie wie ani skąd woda przyniesiona do ratusza przez tych panów została 

pobrana, ani czy w ogóle zawiera jakieś nieczystości. W ten sposób każdy może atakować każdego. 

Przykre jest, że z taką samą łatwością, gdy tylko rozpoczęła się katastrofa nad Odrą oskarżono o jej 

spowodowanie natychmiast nas. Mnie osobiście poraziła ta łatwość wysuwania oskarżeń, gdy nie ma 

się nawet cienia dowodu. Być może wynika to z bezkarności działań. 

• Z tego co pan mówił w rozmowach z mediami, są tu dzień i noc... 

Nie mam nic przeciwko temu, że ktoś walczy o ekologię i broni Odry. Przeciwnie, popieram takich 

ludzi. Nie popieram jednak osób, które bez żadnych dowodów wysuwają oskarżenia i niszczą czyjeś 

dobre imię. Jak można bez żadnego dowodu oskarżyć kogoś o spowodowanie katastrofy 

ekologicznej? 

• Planuje pan podjąć wobec nich kroki prawne? 



 
To, co się stało, spowodowało, że będę walczył. Mam wieloletnich pracowników i rodzinną firmę. 

Oskarżenia, że organizujemy jakiś przestępczy proceder nie mogą ujść bez echa, a prawda na temat 

tych kłamstw musi wyjść na jaw. 

• Czy mógłby pan odnieść się do opinii ichtiologa Polskiego Związku Wędkarskiego, pana 

Karola Cielenia? 

Uważam, że jest błędna. Nikt nie zauważa też, że na tej przestrzeni zlokalizowanych jest kilka 

zakładów. Mają dostęp do tego samego wpływu do Odry. 

• Wobec ichtiologa również rozważa pan kroki prawne? 

Rozważam. 

• Są jeszcze wędkarze, którzy potwierdzają - “coś wylewało się do Odry przy Jack-Polu" i że 

widać było, jak z dnia na dzień okoliczne środowisko jest niszczone. 

Coś, czyli co? Dlaczego od razu przyjmuje się, że są to niebezpieczne dla środowiska naturalnego 

ścieki? Skoro mamy pozwolenie na odprowadzanie do Odry oczyszczonej wody technologicznej, to 

oczywiste, że coś się będzie wylewać. Wie pani ilu wędkarzy pracuje w naszej firmie? Na terenie 

spółki jest wielki staw, który jest stale zarybiany. Tam się spotykamy i organizujemy zawody 

wędkarskie. Gdyby jakiś pracownik-wędkarz zauważył coś podobnego, to pierwszy by doniósł na 

policję. Jakim sensem byłoby robienie zrzutu do Odry, skoro żyjemy tu na co dzień.  

• Jakie nieprawidłowości wskazywał WIOŚ w trakcie kontroli w latach 2020-2021? 

Została przekroczona dopuszczalna przez pozwolenie zintegrowane ilość koagulanta, który 

stosowany jest w procesie oczyszczania wód technologicznych. Koagulant to jest środek używany w 

każdej miejskiej i zakładowej oczyszczalni. Całościowe wyniki kontroli były pozytywne dla spółki. 

WIOŚ wydał pozytywną opinię dla dalszego działania Jack-Polu. 

• Jakiej wysokości mandaty najczęściej pan dostawał? 

Od 500 do 1000 złotych.   

• Czy odniesie się pan do anonimowych komentarzy, które - rzekomo – napisali pracownicy 

pana spółki? “Piszę to po raz enty. W połowie lipca byli szukani pracownicy na nocki. 

Wszyscy dostali dużą premię, mój kolega w tym uczestniczył. Mówił, że jakieś odpady 



 
wiózł ale nikt mu nie powiedział co to było. Było tego 300 litrów i mieli o tym nie mówić. 

Za nockę każdy dostał po tysiaku. Mój komentarz pewnie znów zniknie. Pracuję tam od lat 

i to nie pierwszy raz”. Wspominała o tym także posłanka Tracz: “z informacji uzyskanych 

od okolicznych mieszkańców odprowadzanie ścieków odbywało się co noc, od godz. 22.30 

do wczesnych godzin rannych, teraz prawdopodobnie zrzuty ścieków mają miejsce głównie 

w weekendy”. 

Z tego co mi wiadomo są to komentarze zamieszczone na GoWork. Warto poinformować, że wpisy 

na tym portalu są anonimowe i może je zamieścić każdy o każdym, bez żadnej konsekwencji i może 

w nich napisać dosłownie wszystko, bo nikt tego nie kontroluje. Dodam w tym miejscu, że nasza 

Spółka podjęła również działania wobec serwisu GoWork. Odpowiadając na pytanie, jaki to miałoby 

sens, żebym robił takie zrzuty? Mam rodzinną firmę, którą buduję od 27 lat. Zatrudniam 130 osób. 

Inwestuję w projekty ekologiczne i pozyskuję na nie środki z Unii. Po co miałbym zatruwać Odrę, nad 

którą żyją moi pracownicy i rodzina? Jeśli były jakieś “nocne zrzuty”, niech moi pracownicy bez 

wahania idą na policję i zgłoszą ten proceder. 

• Mówi pan, że badacie próbki trzy razy dziennie w laboratorium. Portal Oława24 

zacytowała pana wypowiedź z lutowej sesji Rady Miejskiej: “Nie wiem jacy specjaliści biorą 

udział w tych wypowiedziach, ale jestem zszokowany, jeżeli ktoś pisze, że wysyłamy do 

Odry toksyny, rtęć czy ołów”. Dlaczego po prostu nie pokaże pan wyników badań z tego 

okresu? 

Po pierwsze uważam, że to nie ja powinienem udowadniać, że nie odprowadzam ścieków, ale ktoś 

powinien mi udowodnić, że je odprowadzam. Jeżeli chodzi o wyniki badań, oczywiście, mogę je 

przedstawić, obawiam się jednak, że moim przeciwnicy i tak zakwestionują te wyniki i zarzucą, że 

badania te nie są wiarygodne, bo robione przez laboratorium wewnętrzne. A przecież, nad 

prawidłowym działaniem naszego laboratorium czuwają odpowiednie państwowe organy kontroli.  

• A już rozmawiając nie o zamierzchłej przeszłości, ale o ostatniej “aferze” z 3 sierpnia, kiedy 

mieszkańcy cały dzień prosili o interwencję służb, bo rzekomo “coś znowu wlewało się do 

Odry”. Czy z tego dnia również mają państwo próbki? 

Tak. I nawet był u nas WIOŚ i pobrał próbki z naszego wylotu. 3 sierpnia 2022 wszyscy się zjechali: 

mieszkańcy, Oława24  - nagrała nawet  filmik, dodała komentarz do tego. Przyjechały oczywiście 

wszystkie służby. Zrobił się szum. Straż pożarna zrobiła na miejscu badania wody, które wykazały, że 



 
woda jest czysta. Nim służby dowiedziały się, co w tej wodzie rzeczywiście było – inicjatorzy całej 

akcji zniknęli. Tego, że nie zatruwamy Odry i woda była neutralna dla środowiska, nikt już nie chciał 

usłyszeć.   

• WIOŚ nie podaje wyników tych badań. 

Do zakończenia kontroli, pewnie nie udostępnią tych badań. Zwłaszcza, że są ograniczeni wytycznymi 

od GIOŚ. Jeśli byłyby to ścieki toksyczne instytucje by zatrzymały naszą produkcję. W zeszły piątek, tj. 

19 sierpnia, miejsce miała podobna akcja. Chwilę trzeba poczekać, aż straż chemiczna z Wrocławia 

przyjedzie. Ale panowie - inicjatorzy robią tylko szumu i znikają. Na wyniki badania nikt już nie 

czeka.   

• Czy mógłby pan wytłumaczyć w takim razie, co to była za woda, która wlewała się do Odry 

w zeszły piątek czy 3 sierpnia? 

To była zwykła woda z wykopów, woda gruntowa. Być może zaciągnęło coś z ziemi, stąd osad. Tak 

woda, w sposób całkowicie naturalny, może być piaskowa, może być jasna, może być ciemna. 

• Czy służby pojawiają się u państwa po 3 sierpnia? 

Teraz jesteśmy kontrolowani przez WIOŚ. 30 sierpnia 2022 rozpoczyna się kontrola Wód Polskich. 

Służby przyjeżdżają interwencyjnie, po wezwaniach mieszkańców. 

• Prokuratura, policja? 

Prokuratura po raz pierwszy była u nas wczoraj, policja tylko interwencyjnie po zgłoszeniach. 

• Jak wiemy, WIOŚ kontrolował państwa niemal co roku. A Wody Polskie? Ile razy? 

Raz. Jak instytucja powstała, czyli chyba w 2018 roku. Teraz będzie drugi. 

• Działa pan jako przedsiębiorca przy Odrze. Czy widać w okolicy nieprawidłowości, 

nielegalne zrzuty? 

Nie chcę nikogo oskarżać. Od tego są odpowiednie służby. Ale jeśli Wody Polskie mówią, że ponad 

200 zakładów nielegalnie odprowadza ścieki do Odry, bez żadnych pozwoleń, to to mówi samo za 

siebie.  



 
• Co pan prywatnie o tej katastrofie sądzi? 

Zatruta Odra to dla całego społeczeństwa wielki dramat, ponieważ nie powinno do takich sytuacji 

dochodzić. Nie wiemy, co jest przyczyną. Nie wiemy, co się wydarzyło. Ja osobiście ubolewam nad 

tym szczególnie, bo większość z naszych pracowników to zapaleni wędkarze. Nam też zależy na tym, 

żeby ta Odra była czysta, dla nas i następnych pokoleń. 

Proszę zobaczyć, że przez to, że przerabiamy tysiąc ton makulatury miesięcznie, oszczędzamy 20 

tysięcy drzew, które nie zostają ścięte. Dzięki nam, te tysiące ton makulatury nie trafia na śmieci, 

tylko są przez nas przerabiane. Jak można w takim razie nazwać nas trucicielami? 
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