
                                                                                                 
 

 

 

 

ZAPROSZENIE 

NA 

I KRAJOWE WARSZTATY DLA INTERESARIUSZY 

WYNIKÓW PROJEKTU 

PROLINE-CE 

 

WYZWANIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM 

GRUNTÓW W KONTEKŚCIE OCHRONY 

ZASOBÓW WODNYCH 

 

które odbędą się w: 

Katowicach, ul. Żeliwna 38 

24 maja 2017 r 

godz. 10:00 – 14:00 

 

 

 



                                                                                                 
 

 

 

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie, 

W imieniu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach pragnę 

zaprosić na I Krajowe Warsztaty dla Interesariuszy wyników projektu PROLINE-CE, 

którego celem jest przygotowanie ponadnarodowych wytycznych dotyczących efektywnej 

ochrony zasobów wód pitnych.  

Jednym z podstawowych założeń Projektu jest także wypracowanie zrównoważonych  

i odpowiedzialnych zasad gospodarowania gruntami oraz zarządzania środkami  

i narzędziami, które mają na celu łagodzenie skutków, a docelowo także redukcję, 

powodzi i suszy, w ramach wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.  

Realizacja projektu w dużej mierze opiera się na współpracy Partnerów Projektu  

z Interesariuszami, polegającej głównie na wymianie doświadczeń i dyskusji pozwalającej 

wypracować zbiór skutecznych praktyk wzmacniających ochronę zasobów wód pitnych  

i usprawniających ochronę przeciwpowodziową. 

Głównym celem Warsztatów jest: 

 Zapoznanie Interesariuszy z głównymi założeniami Projektu PROLINE-CE, 

 Przedstawienie aktualnych wyzwań związanych z prowadzoną w Polsce gospodarką 

wodną oraz gospodarką gruntową 

 Zaangażowanie Interesariuszy w opracowanie ponadnarodowego planu działania 

na rzecz zintegrowanej i zrównoważonej ochrony zasobów wodnych. 

 

Bardzo liczymy na Państwa aktywny udział w warsztatach oraz wkład w realizację 

założonych celów. 

Z wyrazami szacunku, 

Joanna Czekaj 

Koordynator projektu PROLINE-CE 

GPW S.A 

 

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach do dnia 19.05.2017,  

poprzez formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/9tZ2EFnuVyQXKXg82   

lub mailowo, na adres: j.czekaj@gpw.katowice.pl 

 

Więcej o projekcie pod adresem: 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html 

https://goo.gl/forms/9tZ2EFnuVyQXKXg82
mailto::j.czekaj@gpw.katowice.pl
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/PROLINE-CE.html


                                                                                                 
 

 

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW  
 

 

10:00 – 10:15 Otwarcie warsztatów, przywitanie gości  

10:15 – 10:30 Informacja dotycząca realizacji projektu PROLINE-CE 
Joanna Czekaj 

GPW S.A. 

10:30 – 10:50 
Wyzwania związane z użytkowaniem gruntów w 

kontekście ochrony zasobów wodnych 

Norbert Jaźwiński  

KZGW 

10:50 – 11:10 

Gospodarka wodna na zbiorniach administrowanych 

przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w 

świetle obowiązujących instrukcji gospodarki wodnej 

Andrzej Siudy 

Kierownik zbiornika 

Kozłowa Góra 

GPW S.A 

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa   

11:30 – 12:00 Dobre praktyki w użytkowaniu gruntów w kontekście 

ochrony zasobów wodnych  
 

12:00 – 13:30 Dyskusja moderowana  

13:30 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie Warsztatów  

 


