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RAPORT ZESPOŁU
Towarzystwo Samorządowe | Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska | Powstanie
Zespołu
Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Towarzystwa Samorządowego powołano
w marcu 2016 r. z inicjatywy trzech zapaleńców:

Macieja Dąbrowskiego, Henryka Kryka i Jacka Wysockiego

Więcej o powstaniu Zespołu mogą Państwo przeczytać klikając na powyższą grafikę
lub pod adresem: http://www.ts.konin.pl/index.php/79-aktualnosci/181-nowy-zespol-ts

Zadania Zespołu:




uczestniczenie w pracach i działaniach związanych z realizacją gospodarki wodnej na terenie
subregionu konińskiego i województwa wielkopolskiego,
promowanie idei zrównoważonego rozwoju przemysłu, środowiska naturalnego i społeczności
lokalnych,
ochrona środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie wody do picia, zbiorczych sieci
kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zagospodarowania wód deszczowych, utylizacji
odpadów, odnawialnych źródeł energii.
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II Uchwała na Zjeździe Wojewódzkim Towarzystwa Samorządowego
Na Zjeździe Wojewódzkim Towarzystwa Samorządowego przyjęto uchwałę przygotowaną
przez Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska na temat gospodarki wodnej i zapobiegania
skutkom suszy w subregionie konińskim.

Więcej na: http://www.ts.konin.pl/index.php/79-aktualnosci/189-wybory-wladz-wojewodzkich
Uchwała: http://www.ts.konin.pl/images/uchwala_5_wody.pdf

III Udział w konsultacjach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Towarzystwo Samorządowe, Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska brał udział
w konsultacjach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (tzw. Program Morawieckiego) w
zakresie: środowiska naturalnego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Więcej na: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowa-wizja-rozwoju-polski/
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IV Udział w Konferencji w Ołatrzewie
Członkowie Zespołu wzięli udział w konferencji pn. „Innowacyjne metody gospodarowania
zasobami wody w rolnictwie”, zgłaszając wnioski dotyczące gospodarki wodnej w subregionie
konińskim co wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników i pozwoliło na pozyskanie nowych,
bardzo interesujących, kontaktów w branży.

Więcej na:
http://cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2033-relacja-z-konferencji-innowacyjne-metody-gospodarowania-wodawrolnictwie?highlight=WyJpbm5vd2FjeWpuZSIsIm1ldG9keSIsInd5a29yenlzdGFuaWEiLCJ3b2R5IiwidyIsInJvbG5pY3R3aWUiLC
Jpbm5vd2FjeWpuZSBtZXRvZHkiLCJ3eWtvcnp5c3RhbmlhIHdvZHkiLCJ3b2R5IHciLCJ3b2R5IHcgcm9sbmljdHdpZSIsIncgcm9sbml
jdHdpZSJd
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V List w EKOFAKTACH
Kwartalnik, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu „ekofakty” zamieścił list do redakcji,
skierowany przez członków Zespołu ds.
gospodarki wodnej i ochrony środowiska
Towarzystwa Samorządowego.

Fragment listu:

Więcej na: https://issuu.com/martajankowska1/docs/ekofaktyjesien2016
List: http://www.ts.konin.pl/images/list_Stosunki_wodne_we_wschodniej_Wielkopolsce.pdf
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VI Gospodarka wodna w środkowej i północnej Europie
Członkowie Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska podczas wyjazdu studyjnego
dotyczącego gospodarki wodnej w środkowej i północnej Europie.

Więcej na: http://www.ts.konin.pl/index.php/79-aktualnosci/197-towarzystwo-samorzadowe-o-wodzie-powodziach-igospodarce-wodnej-w-rolnictwie-i-regionach-polnocnej-i-srodkowej-europy
https://www.cdr.gov.pl/57-aktualnoci/cdr-informuje/2090-zachodnie-przyklady-dzialan-w-aspekcie-gospodarki-wodnejwzorem-dla-polskich-potencjalnych-czlonkow-grup-operacyjnych-wyjazd-studyjny-do-niemiec-danii-i-szwecji-relacja
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VII List do SAMORZĄDÓW

Towarzystwo Samorządowe zwróciło się
z listem do wszystkich Szefów Samorządów
i Przewodniczących Rad w Koninie i powiatach:
konińskim, kolskim, tureckim i słupeckim o udział
interesariuszy
w
konsultacjach
związanych
z zapobieganiem skutkom suszy.
Treść listu pod linkiem:
http://maciejdabrowski.konin.lm.pl/index.php?function=show_all
&no=334

VIII Wywiad w TV Wielkopolska

TV Wielkopolska, w programie Między Nami Wielkopolanami, zamieściło wypowiedź
przedstawiciela Towarzystwa Samorządowego o jeziorach, suszy i odkrywce Ościsłowo.

Całość wywiadu po linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=w9OnalNLtcE
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IX Sesja Rady Gminy Władysławów
Na sesji Rady Gminy Władysławów, reprezentant Towarzystwa Samorządowego, przedstawił
prezentację nt. „Naturalne rejony deficytowe”. Prezentacja nawiązywała do sprawy budowy zbiornika
retencyjnego na rzece Topiec w miejscowości Jabłonna i Tarnowski Młyn.

Więcej na: http://www.wladyslawow.pl/aktualnosci/2888-obrady-xxv-sesji-rady-gminy-wladyslawow

X Stacja meteorologiczna w konińskim
Towarzystwo Samorządowe zwróciło się do Szefów Samorządów i Samorządowców w Koninie
i Powiecie Konińskim o rozważenie możliwości utworzenia stacji meteorologicznej, co związane jest
z suszą w tym rejonie.

Więcej na: http://maciejdabrowski.konin.lm.pl/index.php?function=show_all&no=336
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XI Wyprawa do źródeł Noteci
W dwa dni Zespół szczegółowo rozpoznał przebieg górnej Noteci od źródeł do połączenia
z Kanałem Ślesińskim. Noteć – rzeka o długości 391 km w Polsce. Największy dopływ Warty.
Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km2. Jest to siódma pod względem długości i szósta pod
względem powierzchni dorzecza – rzeka Polski.

Więcej na:
Źródła: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415337305166526&set=pcb.1415342758499314&type=3&theater
Połączenie:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1417423668291223&set=pcb.1417424384957818&type=3&theater
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XII Spotkanie prezentacyjne
Styczeń 2017 r. Zespół ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Towarzystwa
Samorządowego rozpoczął od spotkania z Zarządem Kleczewskiego Towarzystwa Promocji
i Rozwoju na którym przedstawiono prezentację dotyczącą gospodarki wodnej w subregionie
konińskim ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie zapobiegania skutkom suszy,
zatrzymaniem wody w środowisku, konsultacjom społecznym, współpracą z PAK S.A. oraz
ustanowieniem specjalnego programu dla tego obszaru.

Więcej na: http://www.kleczew.org.pl/

XIII List do SAMORZĄDÓW /przypomnienie/

Towarzystwo Samorządowe zwróciło się
z ponownym listem do wszystkich Szefów
Samorządów i Przewodniczących Rad w Koninie
i powiatach: konińskim, kolskim, tureckim
i słupeckim
o
udział
interesariuszy
w konsultacjach związanych z zapobieganiem
skutkom
suszy
informując
dodatkowo
zainteresowane samorządy o działaniach na ich
terenie wynikających z Programu małej retencji
wodnej na terenie województwa wielkopolskiego
na lata 2016-2030.
Treść listu pod linkiem:
http://maciejdabrowski.konin.lm.pl/index.php?function=show_all&no=340

9

RAPORT ZESPOŁU | TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE

str. 10
XIV Udział w konsultacjach społecznych
Towarzystwo Samorządowe wzięło udział w konsultacjach związanych z zapobieganiem
skutkom suszy kierując stosowne pismo do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w
którym zwraca szczególną uwagę na pilną konieczność realizacji na terenie powiatów konińskiego,
kolskiego, tureckiego i słupeckiego zadań wykazanych w Programie małej retencji wodnej na terenie
województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030 oraz zakończenia zadania „Budowa rurociągu
tłocznego w celu przerzutu wód z odkrywki węgla brunatnego PAK KWB
Konin S.A. do Jeziora Wilczyńskiego”.

Treść pisma pod linkiem:
http://maciejdabrowski.konin.lm.pl/index.php?function=show_all&no=342

XV Konwent Wójtów i Burmistrzów
Przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego 09 lutego 2017 r. podczas Konwentu Wójtów
i Burmistrzów Aglomeracji Konińskiej przedstawili, w przygotowanej prezentacji, sprawy związane
z utworzeniem w powiecie konińskim stacji meteorologicznej włączonej do krajowej sieci pomiarowej
IMiGW oraz działania związane z zapobieganiem skutkom suszy, w tym wykazane w Programie małej
retencji wodnej na terenie województwa wielkopolskiego na lata 2016-2030 a także specjalnym
programie gospodarki wodnej dla subregionu konińskiego.

Więcej na: http://www.ts.konin.pl/index.php/79-aktualności/206-konwent-wojtow-i-burmistrzow
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XVI Konferencja „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”
Na zaproszenie FDPA Fundation for the Development of Polish Agriculture (Fundacji na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa) dnia 28 lutego 2017 r. w Centrum Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie
przedstawiciele Zespołu ds. Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Towarzystwa Samorządowego
wzięli udział w Konferencji pn. „Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich”.
Podczas Konferencji znamienici przedstawiciele świata nauki prezentowali kluczowe kwestie związane
z zasobami wód powierzchniowych, podziemnych i ich znaczenia dla gospodarki i środowiska
przyrodniczego Polski, zobowiązań międzynarodowych i krajowych dotyczących ochrony wód oraz
innowacyjnych technologii rozwiązań systemowych ochrony zasobów i jakości wód powierzchniowych.
Przedstawiciele Towarzystwa Samorządowego aktywnie uczestniczyli w dyskusji panelowej zwracając
szczególną uwagę na konieczne działania związane z zapobieganiem skutkom suszy hydrologicznej,
dużą i małą „naturalną” retencją i działaniem gospodarki wodno-ściekowej w subregionie konińskokolsko-turecko-słupeckim. Stwierdzono, że z uwagi na wyjątkowo duże oddziaływania środowiskowe
w naszym regionie należy objąć ten teren specjalnym programem związanym z gospodarką wodną.

Więcej na: http://www.ts.konin.pl/index.php/79-aktualnosci/209-przedstawiciele-ts-na-konferencji-w-warszawie
http://www.fdpa.org.pl/informacje-pokonferencyjne?access=c52797f4c8c23782ce45a0a6fbe53b15
https://www.youtube.com/watch?v=_K9AqBoERyg
http://www.srodowisko.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/niedobor-wody-odczuwa-juz-ponad-20-proc-gmin
http://www.farmer.pl/fakty/polska/polska-ma-male-zasoby-wodne,69961.html
http://www.sprawynauki.edu.pl/3556-polska-egiptem-europy
http://finanse.wp.pl/kat,1034079,title,Polska-ma-male-zasoby-wodne,wid,18714248,wiadomosc.html?ticaid=118b91
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XVII Raport Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska po pierwszym roku działalności
W marcu 2017 r., po pierwszym roku działalności, nadszedł czas podsumowania
funkcjonowania Zespołu ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska Towarzystwa Samorządowego.
W spotkaniu, na którym przedstawiono stosowną prezentację ukazującą dotychczasową aktywność
Zespołu a także plany na przyszłość, wzięli udział: Ireneusz Niewiarowski – Prezes Towarzystwa
Samorządowego, Grażyna Sędziak – Dyrektor Biura Towarzystwa Samorządowego, Jakub Gwit – Wójt
Gminy Powidz oraz członkowie Zespołu: Maciej Dąbrowski, Henryk Kryk, Jacek Wysocki, Grzegorz
Siwiński, Zdzisław Czapla, Tadeusz Słodkiewicz. Zakres prezentacji wskazywał na podnoszone, przez
Zespół, od chwili powstania, kwestie funkcjonowania gospodarki wodnej w subregionie konińskokolsko-turecko-słupeckim oraz kluczowe znaczenie tego zagadnienia dla mieszkańców, środowiska
przyrodniczego i przemysłu. Z prezentacją oraz relacją filmową można zapoznać się pod linkiem:
http://www.ts.konin.pl/index.php/ds-ogios/do-pobrania Przedstawione tematy wywołały ożywioną
ale zarazem merytoryczną i kompetentną dyskusję. Podnoszono sprawy: suszy hydrologicznej w
regionie i konieczność dużej i małej retencji, z drugiej strony wskazywano na znaczenie naszego terenu
w zapobieganiu powodziom z pierwszoplanową rolą Zbiornika Jeziorsko oraz polderów i terenów
Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, dyskutowano o jeziorach Powidzkiego Parku
Krajobrazowego, rozpatrywano układy hydrograficzne powiatu tureckiego, systemy chłodzenia
elektrowni konińskich, drogi wodnej Warta-Gopło wraz ze śluzami Kanału Ślesińskiego oraz inne
zagadnienia z tej dziedziny. Podstawowym wnioskiem stała się konkluzja wskazująca na konieczność
wdrożenia specjalnego programu gospodarki wodnej dla naszego regionu. Pozostałe wnioski będą
stanowiły podstawę dalszej aktywności Zespołu.

Więcej na: http://www.ts.konin.pl/index.php/ds-ogios/do-pobrania
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