
P R O T O K Ó Ł  
 

z posiedzenia grupy eksperckiej  EUREX CZYSTA NYSA 
w dniu 28.02.2008 w biurze ERN w Jeleniej Górze 

 
 
Uczestniczyli :   
ze strony polskiej :      Janusz Grzeszczuk, Jacek Jakubiec, Alicja Skowron,  
                                 Lesław Wrzeszcz  
ze strony czeskiej :     Jaroslav Hrádek, Jaroslav Svoboda, Oldrich Šlambora,  
                                 Miroslav Ulmann,  
ze strony niemieckiej : Barbara Andreß, Heiko Sonntag, Lothar Schömann 
Tłumacze:                  Karina Kurková, Henryk Pietruszczak  
 
Z przyczyn zdrowotnych nieobecność usprawiedliwili: Maciej Gałęski, Bogumiła 
Turzańska Chrobak, Verena Starke.  
 
W imieniu polskiego sekretariatu ERN obecnych powitał Jacek Jakubiec.  
Z uwagi na nieobecność przewodniczącej Grupy Pani Starke, o przewodniczenie 
posiedzeniu został poproszony i obradami kierował Pan Janusz Grzeszczuk. 
 
Przypomniał tematykę posiedzenia, zgodnie z zaproszeniem z dnia 18.02.2008:  
 

1. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 
2. Konferencja „Neofity 2008“ 
3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ekologii wód (14 Ramowa 

Dyrektywa Wodna)  
4. Zagospodarowanie Nysy Łużyckiej 
5. Realizacja projektów ze środków U.E.  

 
W toku posiedzenia omówiono następujące tematy : 
 
Ad 1. 
Protokół z poprzedniego spotkania Grupy Roboczej przyjęto bez zastrzeżeń. 
 
Następnie Pan Grzeszczuk wyjaśnił, że w obradach nie bierze udziału przedstawiciel KWB Turów.  gdyż 
kopalnia nie czuje się stroną w toczącym się sporze w sprawie szkód uczynionych w czeskiej wsi 
Visniova przez powódź w sierpniu 2007 roku. Argumentuje, że zwałowisko zewnętrzne, z którego 
spłynęły wody na tę miejscowośc po nawalnych deszczach, zostało przekazane do Skarbu Państwa. 
Jego lokalnym reprezentantem jest Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu. Pan Wrzeszcz uzupełnił tę 
informację mówiąc, że właścicielem urządzeń hydrotechnicznych dalej pozostaje Kopalnia Turów. 
Powiedział też, że były one projektowane wiele lat temu, kiedy nie występowały opady atmosferyczne 
o takiej intensywności, jak obecnie. Przedstawiciele strony czeskiej stwierdzili, że zasadniczym 
zastrzeżeniem jest zbyt późne przekazanie ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym. Identyczne 
zastrzeżenia zgłosiła strona niemiecka. Pan Grzeszczuk powiedział, że zapozna się z zasadami obiegu 
infromacji oraz procedurą obowiązującą  służby KBW Turów oraz Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego podczas w takich sytuacjach. Poinformuje o nich członków Grupy Roboczej podczas 
następnego spotkania. 
 
 



Ad 2. 
Strona czeska poinformowała, że wkrótce na terenie Republiki Czeskiej odbędzie się sympozjum 
poświęcione problemowi neofitów i roślin inwazyjnych pn. „Neofity 2008“. Członkowie Grupy Roboczej 
EUREX Czysta Nysa otrzymają zaproszenia zawierające informację nt. miejsca i terminu spotkania.   
 
Ad 3. 
Nastąpiła prezentacja przedstawicielki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Pani 
Alicji Skowron, o sposobie realizowania założeń Art. 14. Unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej 
dotyczącej udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów gospodarowania wodami. Obecnie trwa II 
tura konsultacji społecznych dotycząca „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla 
obszarów dorzeczy“. Strona Czeska dodała, że podobne konsultacje przeprowadzane są na terenie 
Republiki Czeskiej, ale tam zakończona już została II tura i wkrótce rozpocznie się III i ostatnia tura 
dotycząca „Planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy“. 
 
Ad 4. 
Pan Lesław Wrzeszcz wygłosił prezentację nt. „Planu utrzymania Nysy Łużyckiej“ ralizowanego 
pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Krajem Związkowym Brandenburgii. Współpraca przy tworzeniu 
„Planu utrzymania...“ trwa już od 2006 roku, obecnie wyłonione na drodze przetargu Biuro 
Planistyczne kończy opracowywać Plan. „Plan utrzymania Nysy Łużyckiej“ jest realizowany na odcinku 
od km 8,500 do km 40,500, ze względu na ograniczenia finansowe. Szeroko rozumiane „utrzymanie“ 
oznacza tutaj dogłębną analizę i ocenę stanu rzeki Nysy Łużyckiej i otaczającego ją ekosystemu, cele 
rozwoju oraz planowanie i realizację działań mających za zadanie poprawę stanu rzeki. 
Przygotowywany Plan będzie mógł być w przyszłości pomocny przy realizacji podobnych planów 
utrzymania oraz być wykorzystany jako obszerne źródło informacji np dla grupy eksperckiej Eurex 
Czysta Nysa.  
 
Ad 5. 
Pan Grzeszczuk poinformował, że Związek Gmin Ziemi Zgorzelckiej w maju 2008 roku będzie 
dysponował kompletną dokumentacją techniczno-projektową dla projektu pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda“. Dzięki temu będzie 
można złożyc wniosek o dofiansowanie wykonania zadania przy dofinansowaniu przez Fundusz 
Spójności. Stwierdził, że przygotowania są na bieżąco monitorowane i poddawane ocenie przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Projekt jest oceniany jako posiadający jeden z najwyższych 
stopni gotowości realizacyjnej na Dolnym Śląsku. W związku z tym można się spodziewać jesienią 
bieżacego roku ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji, która znacząco poprawi jakość wody w 
Nysie Łużyckiej. 
 
 Odnośnie kolejnego posiedzenia ustalono: 
– termin: 18.06.2008r 
– miejsce: zaproponuje strona niemiecka 
– tematyka: neofity, wody powierzchniowe. 
 
 

Protokołował: Jacek Jakubiec       
 
                                                 Przewodniczący posiedzenia: Janusz Grzeszczuk  
 


