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Ostrygojad z pokarmem dla piskląt, upolowanym na nabrzeżu 
Odry. Fot. Piotr Chara  

 
 

W ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 

Dorzecza Odry i Wisły (dalej POPDOW), którego celem 
jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza 
Odry i dorzecza górnej Wisły, Inwestor Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie planuje budowę 
infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej 
i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku 
żeglugowego w 8 lokalizacjach (Szczecin, Zatoń, Osinów 
Dolny, Kaleńsko, Ługi Górzyckie, Pławidło, Kunice i Biała 
Góra). 
 

Jednym z elementów Projektu jest prowadzenie szeroko 
rozumianych spotkań i konsultacji społecznych, zarówno 
ze społeczeństwem, jak i organizacjami pozarządowymi 

Właśnie w wyniku takich konsultacji nawiązała się 
współpraca pomiędzy Inwestorem PGW WP RZGW 
Szczecin, Konsultantem Klienta – firmą Sweco Consulting 
Sp. z o.o., a Prezesem Fundacji Zielonej Doliny Odry 
i Warty Panem Piotrem Charą dotycząca miejsca 
postojowego w Kaleńsku (km 623,6 rz. 
Odry). Rezultatem rozmów i analiz projektowo-
środowiskowych była m. in. analiza pod kątem 
możliwości zmiany lokalizacji projektowanego miejsca 
postojowego dla lodołamaczy. Zmiana lokalizacji 
wiązałby się jednak ze skróceniem długości dalbowiska, 
a tym samym z niedotrzymaniem założonych warunków 
technicznych. Ostatecznie Inwestor zdecydował 
o rezygnacji z realizacji zamierzenia w lokalizacji 
Kaleńsko, dzięki czemu, miejsce planowane do 
wykonania nowej infrastruktury, wyróżniające się 
wypłyceniami i wysepkami, stanowiącymi miejsce 
odchowu ptaków blaszkodziobych (gęgaw, łabędzi 
niemych, krzyżówek, gągołów) i żerowisko dla rybitw i 
ostrygojadów zostanie niezmienione. Jak wskazał Prezes 
Fundacji to miejsce o wyjątkowej wartości przyrodniczej, 
tym bardziej ważne było, aby zostało zachowane, 
umożliwiając organizacji kontynuowanie realizacji 
projektu „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry 
poprzez tworzenie miejsc gniazdowych zapewniających 
bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa” oraz 
ratowanie nadodrzańskiej populacji ptaków. 

Dnia 13 lutego 2019 r. wycofano wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy infrastruktury postojowo-cumowniczej na 
Odrze dolnej  i  granicznej w Kaleńsku. 

 

 

Gęgawa z potomstwem lęgnącym się ̨na odrzańskiej wyspie w 
Kaleńsku. Fot. Piotr Chara  

 
 
 

Rybitwa białoczelna, samiec z prezentem dla samicy. 
Fot. Piotr Chara  

 

 


