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W dniu 11 grudnia 2012r. w Instytucie Podstaw InŜynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk w Zabrzu
odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry.

W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
– wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów
Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz goście specjalni.

Obrady otworzył Pan Jan KsiąŜek /Z-ca Przewodniczącego Rady GWRW MW/
witając zaproszonych gości, jak równieŜ członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej
Odry.

Porządek dnia wraz z protokołem z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Franciszek Pistelok /Dyrektor IPIŚ PAN w Zabrzu; członek Rady GWRW
MW/ dziękując wszystkim za liczne przybycie. Następnie przedstawił charakterystykę
Instytutu, informując, iŜ IPIŚ Pan w Zabrzu jest najstarszą placówką naukową, która
posiada 50 letnie doświadczenia w badaniach naukowych i aplikacyjnych.
W sposób kompleksowy prowadzi badania podstawowe i stosowane dotyczące
inŜynierii środowiska obejmujące zagadnienia techniczne, przyrodnicze, przestrzenne
i prawno – ekonomiczne. Następnie Dyrektor zaprosił wszystkich do wysłuchania
ciekawych obrad.
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Informację na temat bieŜącej działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach przedstawił Pan Tomasz Cywiński /p.o. Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach/.
Dyrektor wspomniał o wydaniu w dniu 26 listopada br. przez Wojewodę Śląskiego –
Zygmunta Łukaszczyka pozwolenia na budowę Zbiornika Racibórz Dolny.
Dodatkowo poinformował o pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi,
które

są

na

ukończeniu.

Wspomniał

o

kontynuacji

programu

zarządzania

międzywalem rzeki Wisły, który jest dość istotny dla RZGW w Gliwicach z racji tego, iŜ
jednoznacznie wskazuje w jaki sposób moŜna będzie zarządzać tym międzywalem.
Nadmienił, iŜ „Program Górna Wisła” – w którym udział bierze RZGW Gliwice, ma
przedstawiać argumenty na to, aby stwierdzić w jaki sposób ingerować w obszar
Natura 2000.
Wystąpienie Pani Kornelii OŜóg /Specjalisty w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice/ na
temat: „Podsumowania roku 2012 w zakresie dotyczącym zadań w ramach: działań
informacyjnych, konsultacji społecznych, edukacji oraz elementów promocji RZGW
Gliwice”. Prelegentka przedstawiała wykaz posiedzeń Rad GWRW MW i GO które
odbyły się w roku 2012; wspomniała o Seminarium Naukowym „Susza” które miało
miejsce

25

października

br.

we

Wrocławiu.

Ponadto

przedstawiła

wnioski

z podsumowania konsultacji społecznych oraz pozostałych zadań zrealizowanych
przez Wydział. Zaakcentowała osiągniecia z zakresu akcji edukacyjno-informacyjnej,
relacje z przebiegu i efektów spotkań oraz fotogalerię odzwierciedlającą ich
charakter.
Prelegentka podziękowała niŜej wymienionym osobom;
Panu Romualdowi Jurzykowskiemu i Pani Barbarze Filo;
Panu Adamowi Albertusiakowi;
Panu Pawłowi Grzybowskiemu;
za przekazane materiały edukacyjne oraz Panu Kazimierzowi Buczyńskiemu – za
okazaną pomoc przy zaaranŜowaniu spotkania.
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Wspomniała równieŜ o czasopiśmie branŜowym „Gospodarka Wodna”, w którym
Pani Ewa Skupińska - Redaktor Naczelna czasopisma, niejednokrotnie zamieszczała
relacje z przebiegu spotkań Rad GWRW MW i GO.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Nawiązując

do

przeprowadzenia

wygłoszonej
zajęć

prelekcji

edukacyjnych

Pan

przez

Jan

KsiąŜek

pracowników

pogratulował

Wydziału

NS/NM

stwierdzając iŜ „edukacja ekologiczna jest bardzo waŜna i powinna być
kontynuowana”.
Następnie Pan Andrzej Siudy /Przewodniczący Rady GWRW MW/ wspomniał
o dorobku Rad III kadencji w latach 2011-2012 /materiały były dostępne na
spotkaniu/.
/Podsumowanie dorobku Rad III kadencji w latach 2011-2012 stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana Tomasza Masarczyka /przedstawiciela Wydziału Planowania,
Gospodarowania i Ochrony Wód RZGW Gliwice/ na temat: „Stanu zaawansowania
prac nad sporządzeniem warunków korzystania z wód”. Prelegent omówił
instrumenty zarzadzania zasobami wodnymi oraz warunki korzystania z wód regionu
wodnego. Dodatkowo scharakteryzował program „Bilans” oraz przedstawił projekt
rozporządzenia Dyrektora w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego Małej Wisły. Omówił przystąpienie do sporządzenia projektu warunków
korzystania z wód regionu wodnego: Małej Wisły/Górnej Odry/Czadeczki –
„Formularz składania uwag i wniosków” będącego załącznikiem do obwieszczenia
Dyrektora RZGW w Gliwicach. Dodatkowo wspomniał o podstawie wykonania
warunków korzystania z wód zlewni, a następnie przedstawił i omówił zadania do
wykonania przez niniejszy Wydział w 2013 r.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana Przemysława Mrzilka /kierownika OKI RZGW Gliwice/ na temat:
„Planów zarzadzania ryzykiem powodziowym – kontekst i stan zaawansowania
prac”. Prelegent przedstawił i omówił schemat procesu wdraŜania Dyrektywy
Powodziowej oraz fragment arkusza mapy Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego
(WORP) gdzie zaznaczone zostały obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi.
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Poinformował co będą zawierać plany zarzadzania ryzykiem powodziowym, a
następnie przedstawił 4 główne cele odnoszące się do zarządzania nim, które
zdefiniowano w metodyce PZPR.
Zwrócił uwagę na fakt, iŜ „właściwe opracowanie, a potem wykonanie PZRP dla
regionów wodnych wymaga podejścia interdyscyplinarnego i zaleŜeć będzie od
ścisłej współpracy RZGW w Gliwicach i innych interesariuszy tego procesu”.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Relację z przebiegu i efektów spotkania jakim było Seminarium Naukowo-Techniczne
we Wrocławiu pn.: „Zjawisko suszy zagroŜenia i problemy” przedstawiła Pani dr inŜ.
Ewa Owczarek-Nowak /Sekretarz Rady GWRW MW/. Prelegentka poinformowała o
istocie spotkania jaką było zainicjonowanie szerokiej dyskusji społecznej na temat
zmniejszania się zasobów wody w okresie suszy oraz wynikających z tego faktu
zagroŜeń. Celem spotkania było równieŜ zwrócenie uwagi na problemy społeczne i
ekonomiczne związane z ograniczonymi zasobami wodnymi w okresie suszy oraz
wskazania rodzajów retencji jako sposobu gromadzenia wód i zapobiegania suszy.
Ponadto Prezydia Rad Regionów zainicjonowały podjęcie wspólnej Uchwały celem
zwrócenia uwagi na problematykę suszy. Prelegentka scharakteryzowała równieŜ
kilka wybranych wystąpień prelegentów, a następnie poinformowała, iŜ – w ramach
kontynuacji cyklu seminariów organizowanych przez Rady – kolejne spotkanie /tego
rodzaju/ zorganizuje RZGW w Gliwicach i dotyczyć będzie dobrych praktyk
w gospodarowaniu wodami i ich uŜytkowaniu.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady GWRW GO/
wspominając dokonania Rad GWRW w roku 2012, scharakteryzował spotkania które
dotychczas się odbyły, stwierdzając, iŜ obie Rady sumiennie wypełniały swoje
„regulaminowe” czynności .
Poinformował o spotkaniu jakie miało miejsce w Regionalnej Izbie Gospodarczej w
Katowicach podczas którego przygotowana została Uchwała, w której domagano
się uporządkowania spraw gospodarki wodnej.
Wspomniał równieŜ o Stanowisku Konwentu Marszałków Województw RP z dnia
26 listopada br. w sprawie podjęcia działań na rzecz udziału Polski w Europejskiej

5 Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
Polityce Transportowej w zakresie Ŝeglugi śródlądowej oraz ujęcia kluczowych
odcinków polskich dróg wodnych w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T
i uwzględnienie ich w znacznie szerszym zakresie w strategii rozwoju transportu dla
Polski.
/Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP stanowi załącznik

nr 8 do

niniejszego protokołu/.
Poinformował równieŜ o wizycie Pani Gabrieli Tomik /Wicestarosty Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego/ na konferencji w Brukseli, która poświęcona była
problemowi tzw. „Zielonego Korytarza Transportowego północ-południe”.
Oświadczył, iŜ uczestniczył w Austriacko-Polskiej Konferencji we Wiedniu pn.
„Zarządzanie Gospodarka Wodną w Austrii i Polsce – przykłady zabezpieczeń
przeciwpowodziowych”, która odbyła się w listopadzie br. Celem spotkania była
wymiana

doświadczeń

środowisk

polsko-austriackich

działających

w

w/w

obszarach.
Następnie przystąpiono do uhonorowania:
Konwentu Marszałków Województw RP /kopia podziękowania stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/;
Dyrektorów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach /kopia
podziękowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/;
Pani Ewy Skupińskiej Redaktor Naczelnej „GOSPODARKA WODNA” /kopia
podziękowania stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/;
Pana Stanisława Staniszewskiego /kopia podziękowania stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu/.

Wystąpienie Pana prof. Mariusza Rzętały /członka Rady GWRW MW/ pt: „Opowieści
z podróŜy …”. Prelegent przedstawił niepowtarzalną i niezwykle interesującą
fotogalerię dotyczącą walorów turystycznych, które przeplatane były dygresjami
związanymi z uŜytkowaniem wód. Przykłady pochodziły ze zlewisk Oceanów:
Spokojnego, Atlantyckiego i Indyjskiego, a takŜe obszarów bezodpływowych
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w większości pochodzących ze stref klimatycznych wyróŜniających się w klasycznym
atlasie geograficznym… . Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania
się z prezentacją.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA - 13:15

Protokół sporządziła:
mgr Kornelia Ożóg

