PROTOKÓŁ
Olkusz; 20 września 2012 r.

ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
20 września 2012 r.

W dniu 20 września 2012r. w Starostwie Powiatowym w Olkuszu
odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.
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, Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach,
goście specjalni oraz eksperci z dziedziny gospodarki wodnej.

Obrady otworzył Pan Henryk Kieca /Wicestarosta Starostwa Powiatowego w Olkuszu/,
witając

zaproszonych

gości,

jak

również

członków

Rad

GWRW

Małej

Wisły

i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.
Głos zabrał Pan Jan Książek /członek Rady GWRW MW/ dziękując wszystkim za liczne
przybycie. Następnie zaprosił do wysłuchania ciekawych obrad oraz sesji terenowej, która
– zgodnie z porządkiem dnia - zostanie zrealizowana po zakończenie posiedzenia.
Wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć projekcję filmu o powiecie Olkuskim …
zainteresowanych zapraszamy
do obejrzenia niniejszego filmu,
na stronie internetowej
Starostwa Powiatowego w Olkuszu.

Porządek dnia wraz z protokołem z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu/.
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Pan Tomasz Cywiński – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach wręczył nominację Panu Tomaszowi Mainka /reprezentujący Śląski Zarząd
Melioracji Wodnej w Katowicach/ na członka Rady GWRW Małej Wisły.
Następnie, Pan Tomasz Cywiński – p.o. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach przedstawił informację na temat bieżącej działalności Zarządu.
Dyrektor omówił:
Planowanie w gospodarowaniu wodami – Dyrektor stwierdził, iż RZGW
w Gliwicach jest na etapie wykonywania dokumentów, które pozwolą na
ogłoszenie warunków korzystania z wód. Wykonanie to, planowane jest na koniec
listopada

br.

W

związku

z

powyższym,

Dyrektor

złożył

wniosek

do

Przewodniczących Rad GWRW MW i GO aby zwołać Rady celem zaopiniowania
warunków korzystania z wód – nie ustalono szczegółowego terminu spotkania;
padła jedynie propozycja, aby w spotkania wzięły udział głównie Prezydia Rad
GWRW MW i GO.
Planowanie – Dyrektor stwierdził, iż RZGW w Gliwicach jest obecnie na etapie
ukończenia (na poziomie krajowym) metodyki opracowania planów zarzadzania
ryzykiem powodziowym. Plan ten będzie wskazywał zadania, które należy wykonać
w celu minimalizacji ryzyka powodziowego.
Inwestycje – Dyrektor stwierdził, iż RZGW w Gliwicach realizuje projekty:
o Modernizacja śluz na Kanale Gliwickim – obecnie RZGW jest na etapie
rozstrzygnięcia

przetargów.

Na

przełomie

wrzesień/październik

podpisywane zostaną pierwsze umowy na wykonanie konkretnych robót;
o Zbiornik Racibórz.
Dyrektor wspomniał o Konferencji, która miała miejsce we Wrocławiu – „Międzynarodowe
Targi Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej Water Ways Expo 2012”. Stwierdził, iż
temat Zbiornika Racibórz przebijał się od początku do końca spotkania mimo, iż
konferencja dotyczyła głównie śródlądowych dróg wodnych.
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Następnie przystąpiono do odczytania Uchwał:
Rady GWRW MW Nr 213
w sprawie wydania opinii do projektu
„Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”
W efekcie przeprowadzonych głosowań - Uchwałę w w/w sprawie – pozytywnie opiniującą
przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 213 Rady GWRW Małej Wisły stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
***
Rady GWRW GO Nr 207
w sprawie wydania opinii do projektu
„Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2012-2017”
W efekcie przeprowadzonych głosowań - Uchwałę w w/w sprawie - pozytywnie opiniującą
przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 207 Rady GWRW Górnej Odry stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu/.

W zastępstwie Pana Bogusława Ochaba /Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego –
Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław/ wystąpienie Pana Andrzeja Trebka na temat:
„Społeczne i środowiskowe skutki likwidacji kopalń ZGH Bolesław S.A. przez zatopienie”.
Prelegent przedstawił grupę kapitałową oraz dotychczasową działalność górniczą ZGH
Bolesław. Omówił eksploatację i likwidację kopalń w rejonie olkuskim, skutki likwidacji
kopalń drogą zatopienia oraz alternatywne rozwiązania zaopatrzenia w wodę pitną rejonu
olkuskiego po likwidacji działalności górniczej. Prelegent wspomniał również o kosztach
realizacji koncepcji zaopatrzenia w wodę rejonu olkuskiego.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Do prelegenta skierowano kilka pytań m.in.: o ile podniesie się poziom wód podziemnych
i jak długo będzie trwał ten proces? Zapytano również, kto jest formalnym właścicielem
ZGH Bolesław?
Wystąpienie Pana Alfreda Szylko /Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Olkuszu/ na temat: „Aktualny stan realizacji projektu pn.: >>Porządkowanie
gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno,
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Bolesław, Klucze<< współfinansowanego z Funduszu Spójności”. Prelegent poinformował
o kontynuowaniu przez Zarząd pewnego programu inwestycyjnego, który polega na
pełnej mobilizacji źródeł studni głębinowej, które są w ich posiadaniu.
Wspomniał również o Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jako firmie,
która została utworzona przez 4 gminy spółka prawa handlowego. Są oni właścicielami,
którzy zaczęli procedować o środki unijne. 2 listopad 2011 r. podpisano umowę
z NFOŚiGW na realizację tego przedsięwzięcia. W pierwszej części projekt ten składa się
z 8 kontaktów roboczych i 6 kontraktów miękkich. Dwa z nich zostały już zrealizowane –
na roboty kanalizacyjne i wodne na terenie gminy Olkusz i Bukowno. Obecnie
rozstrzygane są pozostałe kontrakty. Poinformował również, iż firma nie ma środków na
infrastrukturę wodną; wykonano gest negocjacyjny w stronę ZGH Bolesław uważając, iż
nie jest szkodą górniczą zaprzestanie pompowania lecz zanieczyszczenie wód.
Do

prelegenta

skierowano

kilka

pytań

m.in.:

czy

wycena

strat

wynikająca

z zanieczyszczenia wód została sporządzona?
W zastępstwie Pana Romualda Jurzykowskiego /Nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz/
temat: „Wpływ eksploatacji górniczej na gospodarkę leśna Nadleśnictwa Olkusz”
przedstawił Pan Jan Gamrat /Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz/. Prelegent
przedstawił charakterystykę Nadleśnictwa. Omówił skutki oddziaływania przemysłu na
środowisko przyrodnicze i lasy Nadleśnictwa Olkusz. Wspomniał o ograniczaniu skutków
działalności przemysłowej oraz omówił zagrożenia dla gospodarki leśnej związane
z likwidacja kopalń rud cynku i ołowiu. Zaprezentował obrazowe przykłady szkód i strat
w gospodarce leśnej.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
W zastępstwie Pana Jarosława Kania /Prezesa Zarządu GPW S.A. w Katowicach/ temat:
„System zaopatrzenia w wodę dla Górnego Śląska” przedstawił Pan Mariusz Kołton
/Dyrektor Pionu Produkcji/. Prelegent omówił historię zaopatrzenia Górnego Śląska
w wodę oraz zasięg działania GPW S.A. Przedstawił – jako podstawowe źródło
zaopatrzenia w wodę rejonu Olkusza propozycję Stacji Uzdatniania Wody Maczki.
Dodatkowo omówione zostały proponowane rozwiązania zasilania w wodę regionu Olkusz
(SUW Maczki – SUW Olkusz – zb. Parcze); zakres zadań: renowacja, budowa, wymiana
oraz

przedstawiono

informację

dlaczego

warto

wybrać

ofertę

Górnośląskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
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/Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
W zastępstwie Pana Kazimierza Ściążko /Wójta Gminy Klucze/ temat: „Rewitalizacja
Pustyni Błędowskiej w zakresie ochrony siedlisk napiaskowych w obszarach NATURA
2000 – Life+” przedstawiła Pani Agnieszka Walnik /Kierownik Projektu/. Prelegentka
przedstawiła antropogeniczne przyczyny powstania Pustyni Błędowskiej oraz stan
obecny. Wspomniała o zagrożeniach dla Pustyni Błędowskiej oraz wskazała sposoby jak
można ochronić Pustynię. Omówiła cele i działania projektu Life+. Ponadto przedstawiła
Radę Projektu, która sprawuje bezpośredni nad nim nadzór.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego projektu/.
Wystąpienie Pan Józefa Niewdana /Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”/ na temat:
„Rewaloryzacja turystyczna części Krainy Białej Przemszy – Przyroda i człowiek (powiat
olkuski)”. Prelegent zaprezentował bogactwio przyrodniczye, które występuje na
obszarze „Krainy…”, rezerwatach oraz innych cennych użytkach ekologicznych.
Przedstawił propozycje Subregionalnego Programu Rozwoju rewaloryzacji turystycznej;
program ten jest otwarty i na Forum Subregionalnym będzie modyfikowany i zmieniany w
miarę wiedzy i dynamiki sytuacji.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana Grzegorza Nadolskiego /Przedstawiciela Zespołu Szkół Żeglugi
Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu/ na temat: „Wpływ kształcenia na realizacje programu
rozwoju Odry w oparciu o kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej
w Kędzierzynie Koźlu”. Prelegent omówił, na czym polega kształcenie zawodowe
i ustawiczne w systemie edukacji oraz efekty kształcenia wspólne dla wszystkich
zawodów. Wspomniał, iż „…Kształcenie zawodowe należy do tych obszarów edukacji,
które w sposób bezpośredni są powiązane z rynkiem pracy. Dlatego też wpływ
pracodawców na proces kształcenia zawodowego powinien być wkomponowany
w jego planowanie, organizowanie, realizację oraz ewaluację, po to aby do minimum
zniwelować „rozdźwięk”, jaki występuje w relacji edukacja - rynek pracy.”
/Prezentacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
W zastępstwie Pana Bronisława Goraja /Burmistrza Miasta Sławkowa/ temat: „Sławków
– tutaj spotyka się wschód z zachodem” przedstawił Pan Janusz Mróz /Kierownik
Referatu Promocji, Kultury i Oświaty - Rzecznik Prasowy, Urząd Miasta Sławków/.
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Prelegent przedstawił walory historyczne i zabytkowe Sławkowa. Stwierdził, iż
najbardziej charakterystyczny obiekt Sławkowa to Stara Karczma, która jest najstarszą
w Polsce karczmą oryginalnie zachowaną. Zwrócił uwagę na fakt, iż Sławków jest najdalej
wysuniętym punktem w Europie do którego dochodzi nitka szerokiego toru ze wschodu;
„dzięki temu jesteśmy połączeni z koleją transsyberyjską”. Następnie przedstawił historię
oraz grafikę jego przebiegu. Omówił sprawę związaną z euroterminalem czyli
Międzynarodowym Centrum Logistycznym z którym wiążą się największe nadzieje
Sławkowa i Województwa Śląskiego.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana Stanisława Staniszewskiego /Przewodniczącego Rady GWRW GO/
na

temat:

„Podsumowania

dotychczasowych

działań

władz

w

zakresie

żeglugi

śródlądowej – wnioski i postulaty”. Prelegent wspomniał o umowie AGN, podpisanej
z państwami, które zgodziły się na dostosowanie się żeglugi śródlądowej do parametrów
ogólnoeuropejskich, które zaproponowała Europejska Komisja Organizacji Narodów
Zjednoczonych w 1996 r.
Jego zdaniem należałoby stworzyć kolejne Centrum Logistyczne ściśle współpracujące ze
Sławkowem, które zwiększy wydolność tego układu. Przewiduje się, iż ilość ładunków,
które będą przesyłane ze wschodu na zachód będzie systematycznie wzrastała.
Stwierdził, iż są to duże szanse aktywizacji i rozwoju gospodarczego w obszarach, na
których oddziaływać będą Centra Logistyczne Sławkowa oraz tego, które miało by
powstać w regionie granicy polsko-czeskiej. Przedstawił również mapki ilustrujące plan
zagospodarowania

przestrzennego

województwa

śląskiego

oraz

drogę

wodną

w Norymberdze.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrała Pani Ewa Owczarek-Nowak /Sekretarz Rady GWRW MW/ przedstawiając
relację z przebiegu spotkania/konferencji „Water Ways”, która miała miejsce we
Wrocławiu. W bloku seminaryjnym udział wzięli przedstawiciele Rządu RP odpowiedzialni
za gospodarkę wodną. Ponadto Pani Owczarek-Nowak stwierdziła, iż wśród wielu
sformułowań, które zostały podniesione na tej konferencji, można było odnieść wrażenie,
że Rząd RP jest zainteresowany burzliwym rozwojem gospodarki wodnej. Poinformowała,
iż zarzucono środowiskom branżowym, iż nie wspierają one władz rządowych
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w momencie, gdy wychodzą one z inicjatywą wprowadzenia i podjęcia realizacji różnych
działań inwestycyjnych w gospodarce wodnej.
Stwierdziła, iż Rady GWRW MW i GO powinny poczuć się w obowiązku, aby – jako
przedstawiciele środowisk branżowych, wesprzeć władze RP.
Przewodniczący Rady GWRW GO poparł propozycję Pani Ewy Owczarek-Nowak. Ponadto
stwierdził, iż należy sporządzić dokument dotyczący kierunków rozwoju gospodarki
wodnej, który skierowany zostanie do najwyższych władz.
Zaproponowano, aby wszelkie propozycje, które mają być zawarte w dokumencie
przesyłać do Pani Ewy Owczarek-Nowak, która zredaguje jego treść.
Następnie rozpoczęła się dyskusja w której poruszano m.in. sprawy związane
z procedurami oceny oddziaływania na środowisko. Wspomniano, iż gospodarka wodna
w Polsce częstokroć utożsamiana jest z ekologią. Stwierdzono, iż w badaniach, które były
by przeprowadzone wśród społeczeństwa na temat opinii o: zaporach, melioracjach
wodnych czy hydrotechnice – odpowiedzi najprawdopodobniej były by negatywne.
Zakomunikowano, iż jeżeli społeczeństwo chce doprowadzić do tego, aby gospodarka
wodna zyskała należyty status, należałoby odwołać się do działań edukacyjnych.

***
Dziękujemy organizatorom spotkania tj:
Starostwu Powiatowemu w Olkuszu, ZGH Bolesław, PWiK Olkusz
oraz Nadleśnictwu Olkusz
za możliwość zorganizowania
Wspólnego Posiedzenia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry,
Stałych Komisji ds. US przy Radach
oraz za przygotowanie wizji terenowej.

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA: 13:35
/część plenarna/
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Wizja terenowa
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Olkusz, członkowie Rad GWRW MW i GO, Stałych
Komisji ds. US oraz pozostali uczestnicy spotkania (goście specjalni i eksperci z dziedziny
gospodarki wodnej) mieli okazję uczestniczyć w części plenarnej posiedzenia.
Podczas wizji terenowej uczestnicy spotkania zwiedzali Pustynię Błędowską oraz obiekty
PGL LP – Nadleśnictwa Olkusz. Przewodnikiem spotkania był Pan Jan Gamrat –
Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Olkusz.
Wyprawa po „Pustyni…” zakończyła się smacznym poczęstunkiem w Domku Myśliwskim.
Dziękujemy Panu Józefowi Niewdana za stworzenie miłej atmosfery i zapewnienie
wielu niezapomnianych artystycznych atrakcji, przy których wszyscy miło
i wesoło spędzili czas…

Protokół sporządziła:
mgr KORNELIA OŻÓG
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