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 Mam przyjemność poinformować, że dnia 22.04.2016 r. odbyło się XIII 

spotkanie Dolnośląsko-Opolskiej Terenowej Grupy Stowarzyszenia. Bardzo cieszy to 

wydarzenie, Grupa działa z radością i pasją już wiele lat i coraz więcej osób pojawia się  

na spotkaniach.  

 

Celem spotkania było: 

- przedstawienie strategii działania GTS [Grup Terenowych Stowarzyszenia];  

- przygotowanie finansowo-merytoryczne i prowadzenie inwestycji budowy suszarni 

rozliczanej z funduszy unijnych. Realizacja - „żółty FIDIC”; 

- instalacja suszenia osadów na oczyszczalni ścieków w Legnicy założenia, budowa  

i pierwszy okres eksploatacji; 

- nowe przepisy w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych  

dla środowiska wodnego – dyskusja, wymiana doświadczeń; 

- wymiana doświadczeń z eksploatacji swoich oczyszczalni ścieków;  

 zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Legnicy. 

 

 Spotkanie odbyło się w bardzo miłej, merytorycznej atmosferze. Rozmawialiśmy 

na wiele ciekawych tematów związanych z eksploatacją oczyszczalni  ścieków, z radością 

słuchaliśmy o dużych modernizacjach w Legnicy i  sukcesach LPWIK w pozyskiwaniu 

środków z UE na ich realizację. Dzięki zwiedzaniu oczyszczalni ścieków w Legnicy 

mogliśmy obejrzeć wszystkie ostatnie modernizacje w gospodarce osadowej i obejrzeć 

pracującą suszarnię osadów.  

Bardzo gorąca była też dyskusja na temat nowych przepisów w ochronie środowiska  

a dotyczących oczyszczalni ścieków - tyle ile było osób to tyle interpretacji .  

Było to już kolejne spotkanie GES w ramach Dolnośląsko-Opolskiego GTS i również kolejne 

spotkanie na oczyszczalni w Legnicy, także bardzo miło było nam zobaczyć jak dużo tam się 

zmieniło i być gościem w LPWiK, bardzo dziękujemy organizatorom a w szczególności 

Liderowi GES – Arturowi Dogielskiemu za organizację spotkania. Dziękujemy za jakość, 

merytorykę i dobry przykład jak modernizować obiekty i pozyskiwać środki z UE. 

 

 

 

 



 Sympatycznym dowodem na to, że działalność Stowarzyszenia i Grup 

Terenowych jest potrzebna jest coraz większa frekwencja na spotkaniach, pojawiają się nowi 

eksploatatorzy również z małych oczyszczalni. Rozmowy są bardzo interesujące a tematów 

do omawiania jest coraz więcej ze względu na ciągłe nowelizacje przepisów z zakresu 

ochrony środowiska.  Wymieniamy na spotkaniach doświadczenia z eksploatacji swoich 

obiektów, cieszymy się z możliwości obejrzenia innych obiektów, jesteśmy zaangażowani  

i chętni to poszerzania swojej wiedzy.  

 

 Zapraszam do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach GTS, GES. Zaproszenia 

będziemy rozsyłać faksem oraz będzie informacja na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.eksploatator.org z podaniem daty i miejsca spotkania. 

 

 

Głównym celem spotkań Grup Terenowych Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń  

z eksploatacji pośród eksploatatorów Oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w województwie 

dolnośląskim i opolskim oraz nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich pomiędzy eksploatatorami 

obiektów gospodarki wodno-ściekowej. Spotkania są organizowane w różnych 

oczyszczalniach celem poznania innych obiektów i rozwiązań technologicznych. 

Modernizacje, awarie, problemy technologiczne często wymagają konsultacji, dlatego ideą 

grupy terenowej jest pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych. 

 

 

ZAPRASZAM do uczestniczenia w naszych spotkaniach. 

 

                   

Jolanta Moszczyńska 

Lider Dolnośląsko-Opolskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia 

tel. 661 990 302; e-mail: moszczynska@mpwik.lubin.pl 

      

 

 

 

 

Pamiętajmy: 

Podstawowym celem eksploatatorów Oczyszczalni ścieków jest ochrona wód przed 

zanieczyszczeniem osiągana przez dobrą jakość odpływu, dlatego musimy podnosić swoje 

kwalifikacje oraz wymieniać doświadczenia. Starajmy się również, aby nasze oczyszczalnie 

były czyste ładnie zagospodarowane niech będą przykładem obiektów przyjaznych 

środowisku.  

 

http://www.eksploatator.org/

