
PROTOKÓŁ  
Grupa Robocza EUREX „Czysta Nysa”  

Zgorzelec 10.12.2009  
 

Obecni wg. listy obecności.  

 

Obrady prowadzili: Maciej Gałęski, Janusz Grzeszczuk. 

 

1. Zebranie otworzył i przybyłych powitał Burmistrz Zgorzelca Pan Rafał Gronicz. 

 

2. Przyjęto zaproponowany program obrad.  

 

3. Strona niemiecka poinformowała o stanie przygotowań do Konferencji „Czysta Nysa”. 

    Konferencja odbędzie się w dniach 22-23.09.2010r.  

    Materiały oraz imienna lista uczestników muszą być gotowe do 9.07.2010.  

    Finansowanie przewiduje się z programu EWT CZ-D.  

    Uzgodniono, Ŝe strona polska przedstawi następujące tematy: 

- projekt „Czerwona Woda”  

- zagadnienia neofitów  

- wyniki działań w ramach Czystej Nysy po polskiej stronie w okresie 1994 – 2009  

   Podsumowanie funkcjonowania Grupy Roboczej oraz przedsięwzięć związanych z Czystą   

   Nysą stanowić będzie element podsumowania 20 – lat Euroregionu Nysa przypadających w    

   roku 2011.  

   Do końca roku 2009 strona niemiecka otrzyma informację o ilości uczestników kaŜdej ze    

   stron.  

   Spotkanie robocze w sprawie Konferencji – 11.03.2010 w Görlitz. 
 

4.  Strona czeska przedstawiła referat dotyczący Studium ciągów migracyjnych i propozycje   

     udroŜnienia cieku wodnego Nysy ŁuŜyckiej i jej dopływów.  

     Członkowie Grupy Roboczej podkreślili wysoką jakość referatu i potrzebę realizacji  

    dalszych przedsięwzięć na rzecz Nysy ŁuŜyckiej wraz z dopływami, w tym w realizacji  

     wspólnych projektów z programów UE. 

 

5.   W dalszej części strona niemiecka poinformowała, Ŝe prowadzi prace w zakresie stref    

brzegowych Nysy ŁuŜyckiej. Podkreśliła, iŜ wystąpienie strony czeskiej jest dobrym 

przyczynkiem dla podejmowania nowych zadań, takŜe w zakresie stref brzegowych.  

 

6.  Strona polska przedstawiła stan prac nad zagospodarowaniem wodno-ściekowym w   

ramach projektu „Zlewnia Czerwonej Wody”. Uczestnicy obrad zapoznali się z 

uwarunkowaniami tego zagadnienia. Stwierdzono, Ŝe problematyka ta w trakcie 

Konferencji będzie mogła być przedstawiona z bardziej zaawansowanego poziomu. 

Uznano, iŜ kwestia Czerwonej Wody wpisuje się w priorytety działania Grupy i jest 

istotnym brakującym elementem w zakresie Czystej Nysy.  

 

7.  W sprawach róŜnych podniesiono kwestię elektrowni wiatrowych po stronie polskiej a   

     takŜe problematykę zwałowisk i głębokości wykopu Kopalni w Bogatyni.  

     Strona polska zaproponowała by na kolejnym posiedzeniu zagadnienia te omówić z   

    udziałem kompetentnych osób. Uznano, iŜ wymiana informacji prowadzi do wyjaśnienia   

    wątpliwości, a poprzez to do tworzenia pozytywnego klimatu przy równoczesnej roli   

    Grupy jako płaszczyzny współpracy.  

 

8.  Kolejne posiedzenie zostanie ustalone na spotkaniu 11.03.2010.  

 

Zapisał : Maciej Gałęski  


