PROTOKÓŁ
ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz
Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach

W dniu 11 lutego 2010 r. odbyło się Wspólne Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji
ds. Udziału Społeczeństwa w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

10.15 – rozpoczęcie obrad

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 Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie,
a takŜe zaproszeni goście specjalni.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
Radach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu – wersja zmieniona,
zatwierdzona/.
I.
Obrady otworzył Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Odry/; powitał wszystkich przybyłych.
Głos zabrał Gospodarz Ziemi Raciborskiej Pan Adam Hajduk /Starosta Raciborski/ który
powitał gości, a następnie przedstawił charakterystykę powiatu.
W dalszej części spotkania przystąpiono do wręczenia aktów powołania nowym członkom
Rady GWRW Górnej Odry: Panu Romanowi Kendzia /reprezentującemu WZMiUW w
Opolu/ oraz Panu Piotrowi Juroszowi /reprezentującego Zakład InŜynierii Miejskiej w
Mikołowie/.
Stwierdzono quorum.
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Porządek dnia wraz ze zmianami oraz protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto
jednogłośnie. Księgi uchwał i zbiory protokołów wyłoŜono - do wglądu.

Przewodniczący Prezydium RGWRW MW Pan Ryszard Jakubowski podziękował
nieobecnemu na spotkaniu Panu dr inŜ. Franciszkowi Pistelokowi (dyrektorowi RZGW
Gliwice w latach 2006-2009) za współpracę i zasługi dla Gospodarki Wodnej w Regionach
Małej Wisły i Górnej Odry. Wszystkich, którzy dotychczas nie powzięli tej wiadomości
poinformował, iŜ Pan dr inŜ. Franciszek Pistelok został odwołany ze stanowiska dyrektora z
dniem 22 grudnia 2009 r.
Głos zabrał Pan Krzysztof Filipek /”Aqua” S.A. Bielsko – Biała; członek RGWRW MW/
zwracając się z zapytaniem o przyczyny odwołania Pana Pisteloka – wnioskował o
skierowanie pisemnego zapytania w tej sprawie do Prezesa KZGW w Warszawie.
Przewodniczący Staniszewski wyraził swe poparcie dla wniosku tej treści skierowanego w
imieniu Rad do Prezesa KZGW, wobec braku sprzeciwu, za zgodą wszystkich obecnych
członków Rad – wspólny wniosek Rad zawierający przedmiotowe zapytanie - został przyjęty
przez aklamację.
Naświetlił dylemat, przed którym stanęli członkowie Rad: nie znając oficjalnych przyczyn
odwołania Dyrektora Pisteloka - pomimo jego niewątpliwych i znanych ima zasług - nie
mogą oni podjąć decyzji w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji wniosku o
nadanie

mu

odznaczenia

resortowego

„ZA

ZASŁUGI

DLA

OCHRONY

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ”.
Członkowie Rad i Przewodniczący zarówno Pan Staniszewski, jak i Pan Jakubowski zgodzili
się z wątpliwościami Pana Filipka i oddali głos Panu Arturowi Wójcikowi – Zastępcy
Dyrektora upowaŜnionemu przez Ministra Środowiska do wykonywania zadań i kompetencji
DYREKTORA RZGW Gliwice prosząc, aŜeby wyjaśnił zaistniałą sytuację. W kwestii
odwołania Dyrektora Pistelok Pan Artur Wójcik wyjaśnił, Ŝe głównym powodem podjęcia
takiej decyzji przez Prezesa KZGW było „niedostateczne zaangaŜowanie w sprawy budowy
zbiornika Racibórz”.
Pan Krzysztof Filipek wnioskował, aby głosowanie w sprawie wniosku o nadanie
odznaczenia zostało odroczone, z uwagi na fakt, iŜ w tym momencie /z uwagi na sprzeczne
informacje/ - jest bezprzedmiotowe.
Do dyskusji dołączył Pan Czesław Sobierajski /Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego – członek RGWRW MW/, który zaproponował USUNIĘCIE tego punktu z
porządku obrad, gdyŜ w przedmiotowej sprawie pojawiło się zbyt wiele niejasności.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie zdjęcie z porządku dziennego sprawę wniosku o
nadanie odznaczenia dla Dyrektora Franciszka Pisteloka.
Większość członków Rad (23 osoby) była za tym, Ŝeby punkt został w porządku dnia, pięć
osób było za usunięciem go z porządku dnia, a osiem osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Pan Stanisław Staniszewski ZAPROPONOWAŁ i PODDAŁ POD
GŁOSOWANIE WNIOSEK, aby przełoŜyć dyskusję na temat wniosku i głosowanie nad
uchwałą Rad o nadanie odznaczenia resortowego Panu Pistelokowi - na koniec spotkania tj.
po wysłuchaniu referatów i przeprowadzeniu dyskusji, co pozwoli rzucić dodatkowe światło
na omawiane zagadnienie. Większość członków Rad przychyliła się do tego wniosku.
Pan Sobierajski ponowił wniosek o usunięcie punktu z porządku dnia.
Następnie Pan Stanisław Staniszewski przedstawił członkom biografię – Ŝyciorys zawodowy,
syntetycznie omówił jego najwaŜniejsze zasługi w dziedzinie gospodarki wodnej.
Przewodniczący Prezydiów Rad wspólnie podziękowali Panu dr inŜ. Franciszkowi
Pistelokowi za kreatywną współpracę z Radami, którą ocenili jako WZOROWĄ.
/Wniosek prezydiów Rad GWRW MW i GO o nadanie odznaczenia resortowego Panu dr
inŜ. Pistelokowi w brzmieniu przedstawionym podczas posiedzenia i parafowanym przez
przewodniczących Prezydiów Rad - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu./
Rozpoczęto głosowanie za tym Ŝeby przyjąć PORZĄDEK DNIA po korekcie. Głosowały 32
osoby; przeciw były dwie osoby, dwie osoby wstrzymały się od głosowania. Porządek dnia
po korekcie został przyjęty.
Przewodniczący Prezydium RGWRW MW Pan Jakubowski przystąpił do odczytania
listu, w którym Prezydia i członkowie Rad podziękowali Panu dr inŜ. Franciszkowi
Pistelokowi za owocną współpracę, Ŝycząc sukcesów w Ŝyciu osobistym i zawodowym.
Przewodniczący przekazali w dowód uznania zasług Pana Pisteloka pamiątkowy album
- w imieniu Rad - na ręce Dyrektora Wójcika.
Głos zabrał Pan Artur Wójcik i odczytał list Pana Franciszka Pisteloka, który skierował swoje
słowa do Przewodniczących Rad i Członków Rad. W liście Dyrektor podziękował za
zaangaŜowanie, wsparcie, poświęcenie cennego czasu i wyrozumiałość.

II.
Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry poddał pod
głosowanie następujące Uchwały:
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Uchwałę nr 162 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kietrz na lata 20102013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017”. Uchwałę pozytywnie opiniującą
przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 162 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 4. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 163 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Cisek
na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016”. Uchwałę pozytywnie
opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 163 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 5. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 164 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu aktualizacji: „Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
rybnickiego na lata 2009-2012”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO
przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 164 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 6. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 165 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu pn.: „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej
Rydułtowy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016”. Uchwałę
pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 165 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 7. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 166 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Świerklany na lata 2009-2012”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto
jednogłośnie.
/Uchwała nr 166 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 8. do niniejszego protokołu/.
Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły poddał pod
głosowanie następujące Uchwały:
Uchwałę nr 172 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
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Świerklany na lata 2009-2012”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto
jednogłośnie.
/Uchwała nr 172 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 9. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 173 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu pn.: „Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Bieruń na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe
PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 173 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 10. do niniejszego protokołu/.
Uchwałę nr 174 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy
Goczałkowice-Zdrój”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto
jednogłośnie.
/Uchwała nr 174 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 11. do niniejszego protokołu/.
Uchwała Nr 175 RGWRW MW została anulowana – brak informacji merytorycznej (opinii) w
sprawie kolejnego PROJEKTU PGO - (ciągłość numeracji uchwał została zachowana).
Załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Uchwałę nr 176 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły w sprawie:
„wyraŜenia opinii do projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy klucze na lata 20102013”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 176 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 13. do niniejszego protokołu/.

III.
BLOK REFERATÓW
Pan Przewodniczący Stanisław Staniszewski wraz z Dyrektorem RZGW Gliwice Panem
Arturem Wójcikiem powitali serdecznie gości specjalnych, którzy zaszczycili swoją
obecnością posiedzenie Rad GWRW MW i GO. Podkreślono wagę zadania pod nazwą:
„Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze województwo
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śląskie (polder)”. W posiedzeniu wzięła udział Pani Teresa Zań /Zastępca Dyrektora
Departamentu Inwestycji i Nadzoru w KZGW/.
W kilku słowach – podczas wystąpień wstępnych - zaproszeni goście specjalni zadeklarowali
poparcie reprezentowanych przez nich organów dla przedmiotowego zadania, uznając je za
priorytetowe w Regionie. Przed Audytorium wystąpili Pan Stanisław Dąbrowa /I
Wicewojewoda Śląski/; Pan Jerzy Ryszard Dobosz /Doradca Wojewody Opolskiego/; Pan
Stanisław Zięba /Dyrektor Wydziału Programu dla Odry 2006 w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim/; Przedstawicielka Marszałka Województwa Śląskiego - Pani Joanna
Ślusarczyk /Dyrektor Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych/; Pan Tomasz
Tadeusz Kostuś – członek Zarządu Województwa Opolskiego/; Pani Joanna Przybyszewska
/Pełnomocnik Zarządu Województwa Dolnośląskiego ds. rzeki Odry/.
Na spotkanie zaproszono media lokalne i regionalne; redaktorzy przybyli na posiedzenie i
uczestniczyli w nim z duŜym zainteresowaniem. Zaproszenie przyjęła Pani Ewa Skupińska Redaktor Naczelny branŜowego periodyku „GOSPODARKA WODNA”.

IV.
Rozpoczęto blok referatów – podczas którego uczestnicy spotkania mogli wysłuchać
następujących referatów/prezentacji:

W tematykę spotkania audytorium wprowadziło wystąpienie Pana mgr inŜ. Artura Wójcika –
Zastępcy Dyrektora upowaŜnionego przez Ministra Środowiska do wykonywania zadań i
kompetencji

Dyrektora

RZGW,

który

przedstawił

prezentację

pt.:

przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder) na rzece Odrze”. Prelegent

„Zbiornik
na wstępie

przypomniał zebranym rozmiar szkód powodziowych, jakie powstały w 1997r. oraz związane
z tym straty i koszty. Następnie omówił pierwszy etap budowy Zbiornika Racibórz.
Przedstawił istotne powody, dla których budowa zbiornika Racibórz jest waŜna – jako
element niezbędny w systemie ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry i dlaczego zadanie
to znalazło się na pierwszym miejscu w „Programie dla Odry 2006”. Omówił funkcje lokalne
i ponadlokalne zbiornika Racibórz Dolny, rozpatrywane warianty rozwiązań technicznych
zbiornika, a takŜe podział przedsięwzięcia na obiekty realizacyjne. Istotnym elementem
prezentacji było równieŜ wskazanie przez prelegenta podstawowych problemów, jakie
występują i mogą wystąpić w perspektywie podczas realizacji zbiornika Racibórz Dolny.
Dyrektor Wójcik podkreślił, iŜ RAZEM MOśEMY ZREALIZOWAĆ TĘ WAśNĄ - DLA
REGIONU I CAŁEGO KRAJU - INWESTYCJĘ.
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/Prezentacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/

V.
REFERATY / WYKŁADY / PREZENTACJE:
1. Wystąpienie Pana inŜ. Andrzeja Markowiaka /zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds.
Realizacji Projektu, który przedstawił referat pt.: „Zasady funkcjonowania suchego
zbiornika – Racibórz Dolny”.
Prelegent omówił waŜne etapy przygotowania inwestycji, wspomniał o trudnościach i
problemach, jakie wiąŜą się z przygotowaniem do realizacji. Omówił szereg problemów
widzianych „okiem inwestora” na etapie przygotowania inwestycji, wspomniał o
niedoskonałym systemie prawnym, jaki mamy w Polsce.
Zwrócił uwagę na temat odrębnej ustawy, która byłaby niezwykle przydatna dla usprawnienia
procesu realizacji zbiornika Racibórz, podkreślił, iŜ – niestety - potrzeba tworzenia „specustaw” jest zaprzeczeniem idei Państwa prawa. Przedmiotem wystąpienia Dyrektora
Markowiaka były zarówno zagadnienia techniczne, realizacyjne, proceduralne, jak i kwestie
społeczne. Ujmując całość szerokiego spektrum zagadnień związanych z realizacja inwestycji
Pan Dyrektor Markowiak dał audytorium moŜliwość szerokiego, spojrzenia na temat z
uwzględnieniem jego wieloaspektowości. Wnioski, które płynęły z jego wystąpienia moŜna
podsumować w następujący sposób:
- realizacja zbiornika jest koniecznością,
- właściwe organy i instytucje - współdziałając w tym procesie z RZGW Gliwice przyczyniają się do usprawnienia fazy procesu przygotowania do realizacji obiektu, co wiąŜe
się z oszczędnością zarówno czasu, jak i środków finansowych,
- pozytywnie rozwiązane kwestie społeczne są doskonałym przykładem na to, jak właściwy
sposób negocjacji moŜe prowadzić do rozładowania istniejących i zapobieŜenia dalszym
potencjalnym sytuacjom konfliktowym.
Korzystając z okazji wystąpienia przez Radami - poddał pod rozwagę Rad i wnioskował o
przedyskutowanie na kolejnym spotkaniu RGWRW GO kwestii wnioskowania (PODJĘCIA
STOSOWNYCH UCHWAŁ) o podniesienie granicy poziomów alarmowych na wodowskazie
Miedonia, gdyŜ dotychczasowe poziomy ostrzegawcze i alarmowe powodują przedwczesne
stawianie w stan gotowości SŁUśB REAGOWANIA KRYZYSOWEGO.
2. Wystąpienie Pana mgr Ryszarda Kowalczyka pt.: „Główne problemy wynikające z Oceny
oddziaływania na środowisko’’.
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Na wstępie swojego wystąpienia zakomunikował zebranym, Ŝe przedmiotem naszej troski
powinno być to, to aby zbiornik Racibórz powstał w czasie przewidzianym na jego realizację.
Nawiązał do waŜnych trzech etapów:
- wsparcie zamawiającego (merytoryczne),
- przygotowanie planu zarządzania środowiskiem na etapie budowy i eksploatacji zbiornika,
- monitorowanie skutków róŜnych (hałas, środowisko przyrodnicze).
Podkreślił,

Ŝe

najwaŜniejszą

sprawą

jest

uzyskanie

decyzji

o

uwarunkowaniach

środowiskowych, następnie otrzymanie pozwolenia na budowę, skuteczne przygotowanie
wniosku o dofinansowanie i uruchomienie procedur przetargowych. Jeśli nie będzie
problemów - zbyt duŜej ilości protestów, to jak najszybciej będziemy się o tę decyzję ubiegać.

Po wystąpieniu Pana mgr Kowalczyka Pan Przewodniczący Staniszewski zwrócił uwagę
zebranych na fakt, jak bardzo powaŜnie zagroŜone jest zrealizowanie inwestycji do końca
2014 roku, co jest waŜne - gdyŜ jest to warunek uzyskania dofinansowania z Funduszu
Spójności. Musimy wspólnie podjąć wszelkie kroki, aby dotrzymać terminów warunkujących
otrzymanie i pełne (optymalne) wykorzystanie środków finansowych przewidzianych i
moŜliwych do uzyskania na przedmiotową inwestycję.

3. Wystąpienie Pana mgr inŜ. Stanisława Staniszewskiego, który przedstawił referat pt.
„Ocena projektu budowy zbiornika w zakresie formalno-prawnym oraz technicznofunkcjonalnym”.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Po wystąpieniu Pana Przewodniczącego przystąpiono do dyskusji związanej z dotychczas
wygłaszanymi referatami.
Głos zabrał Pan Stanisław Dąbrowa I Wicewojewoda Śląski, który poruszył temat związany z
decyzja lokalizacyjną dotycząca zbiornika suchego Racibórz oraz pozyskiwaniem gruntów
pod zbiornik. Podkreślił, iŜ spełnione muszą być wszystkie wymogi określone normami
prawnymi, Inwestor bezwzględnie musi korygować wszelkie błędy, na które zwrócił uwagę
organ nadzorczy i stosowne organy opiniujące i zatwierdzające dokumentację dot. zadania.
Do dyskusji dołączył się równieŜ Pan Krzysztof Filipek /AQUA S.A. Bielsko-Biała/, z
propozycją, aby na kolejne spotkanie został przygotowany i przedstawiony Członkom Rad
harmonogram budowy zbiornika Racibórz. Harmonogram ten ma przedstawiać na jakim
jesteśmy etapie w odniesieniu do danego zagadnienia/zadania. Pan dr Filipek poddał w
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wątpliwość moŜliwość wykonania zadania w załoŜonych terminach – z uwagi na osiągalne w
Polsce moce przerobowe – nawet przy załoŜeniu optymalnej organizacji pracy na budowie.

Pan Czesław Sobierajski /RGWRW MW/ nawiązał do dokumentów, przy których
opracowaniu brał czynny udział podczas prac sejmowych (w czasie poprzednich kadencji
Sejmu). Opracowania te zawierały bardzo dobrze przygotowane załoŜenia do realizacji
Zbiornika Racibórz – zalecił, aby do nich sięgnąć, co zapewne przyniesie pozytywne efekty.

Pan Przewodniczący ustosunkował się do powyŜszych wypowiedzi. Dyskutowana była
równieŜ kwestia moŜliwości podwodnej eksploatacji pokładów kruszywa z terenu planowanej
czaszy zbiornika. Przewodniczący Staniszewski zaznaczył, iŜ jedyna moŜliwa opcja
realizacyjna (zatwierdzone projekty)

zakłada utworzenie zbiornika, który pozostanie

zbiornikiem suchym przez okres najbliŜszych kilkudziesięciu lat. W dalszej perspektywie
moŜliwe będzie rozwaŜenie eksploatacji zalegających pokładów kruszyw spod wody.

4. Wystąpienie Pana mgr inŜ. Jacka Pustelnika - Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki
Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju na temat: „Zastosowanie Internetu w
procesie dozowania zasolonych wód górniczych do rzeki Odry”.
Prelegent w bardzo interesujący sposób wprowadził w tematykę wystąpienia przedstawiając
ścisłe zaleŜności między zjawiskami ekstremalnymi w przyrodzie: powodzią a suszą. Omówił
specyfikę zjawiska suszy i skutki jej występowania i stopnia nasilenia w postaci wzrostu
(drastycznego) stęŜenia chlorków w wodach cieków. Omówił metody odsalania wód;
nawiązał do metody hydrotechnicznej, która pozwala na zmniejszenie górnych poziomów
stęŜeń i pozwala na utrzymanie wód w dobrym stanie pod względem fizykochemicznym, w
okresie niskich przepływów. Zaprezentował monitoring systemu „OLZA” – za pomocą łącz
internetowych słuchacze mieli moŜliwość „sprawdzenia” aktualnych parametrów w punktach
pomiarowych” – naocznie przekonując się, iŜ przyznanie po raz kolejny nagrody „Lidera
Polskiej Ekologii Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu
Zdroju za ochronę ekosystemów wodnych i lądowych w rejonach górniczych jest w pełni
uzasadnione i jak najbardziej zasłuŜone. Fakt ten został dodatkowo potwierdzony oklaskami,
którymi słuchacze nagrodzili wystąpienie Pana Prezesa Pustelnika.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

VI.
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Dyskusję posumował Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady GWRW Górnej Odry –
Pan Mariusz Dyka /Starostwo Powiatowe w Gliwicach/; następnie dokonał on zamknięcia
Wspólnego posiedzenia Rad RGWRW MW i GO.

14.30. zakończenie spotkania

Opracowanie protokołu:

KSKS-W
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