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PROTOKÓŁ 

z obrad Grupy Roboczej EUREX Czysta Nysa  
odbytych w dniu 3 września 2013 roku 

  
Pierwszym punktem obrad było spotkanie z przedstawicielami Zarządu Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Jeleniej Góry z prezesem Antonim Lewkowiczem na czele.  
Uczestnicy obrad stwierdzili, że nadeszła pora na odnowienie współpracy kół wędkarskich z 
krajów leżących w dorzeczu Nysy Łużyckiej. Sprawa staje się pilna, gdyż po uruchomieniu 
wielu nowych oczyszczalni w jej dorzeczu (w tym tę w Sulikowie na rzece Czerwona Woda), 
woda w tej transgranicznej rzece jest blioska osignięcia drugiej klasy jakości. Do zacieśnienia 
współpracy należy dążyć tym bardziej gdyż okazało się, iż istnieje szansa na pozyskanie 
pieniędzy unijnych na projekt pn. „Zarybienie Nysy Łużyckiej”. Warunkiem jest przystąpienie 
do niego właściwych instytucji pozarządowych z trzech krajów. Pan Grzeszczuk zdeklarował 
pomoc jako pośrednik w pierwszej fazie, jaką będzie odnawianie kontaktów.  
  
Drugim punktem obrad była sprawa odbudowa zapory na zalewie Witka, która została 
zniszczona podczas powodzi w sierpniu 2010 roku. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 
PGE Elektrowni Turów, Panowie Janusz Zawiślak i Grzegorz Ostafiejczuk zapewnili, że 
powstanie ona do marca 2016 roku. Zastąpi ona funkcjonującą obecnie grodzę tymczasową. 
Przypomnieli jednioczesnie, że zalew Witka nie jest zbiornikiem retencyjnym. Jego 
zasadniczym przeznaczeniem jest gromadzenie wody na potrzeby elektrowni. Tak został 
zaprojektowany w związku z czym jego możliwości retencyjne są znikome. Następnie 
przedstawili członkom Grupy Roboczej zasadnicze założenia i rozwiązania techniczne nowej 
zapory. Zapewnili, że projekt był konsultowany z największymi autorytetami w dziedzinie 
hydrobudowli w Polsce, Czechach i Niemczech, co powinno dać specjalistom oraz mieszkańcom 
poczucie bezpieczeństwa. Pytani o koszt stwierdzili, że będzie znany po rozstrzygnięciu 
przetargu, który wkrótce ma się odbyć. 
 
Trzecim punktem spotkania był stan realizacji prac przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w 
Sulikowie. Krzysztof Lipko, prezes spółki SUPLAZ zarządzającej powstałym systemem 
powiedział, że powinno się do niego przyłączyć 4,5 tys. mieszkańców z Gminy Platerówka, 
Sulików oraz wsi Tylice i Kunów z Gminy Zgorzelec. Dotychczas uczyniła to połowa. Zapewnił, 
że mimo to wędkarze już dzisiaj zauważają poprawę jakości wody i – co za tym idzie – ilości 
ryb w rzece. Spodziewa się, że dzięki dobrej współpracy samorządów cel zostanie osiągnięty 
do lipca przyszłego roku. Uczestnicy obrad zwiedzili nową, funkcjonującą już oczyszczalnię i 
zapoznali się z zastosowanymi w niej rozwiązaniami techologicznymi.  
 
Pan Jaroslav Svoboda poinformował, że trwają przygotowania do kolejnej Konferencji „Czysta 
Nysa“, która odbędzie się w marcu 2014 roku w okolicach Liberca. Uzgodniono, że więcej 
informacji w tej sprawie zostanie przekazanych podczas kolejnych obrad Grupy Roboczej w 
listopadzie. Dokładny termin i miejsce spotkania zostanie podany drogą elektroniczą. 
 
Protokołował: Janusz Grzeszczuk 


