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Z A P R O S Z E N I E 

  

prezentacja wstępnych rezultatów projektu SUWAT  

realizowanego w ramach programu Interreg V-A Czechy - Polska. 

”Współpraca transgraniczna w monitorowaniu skazenia chemicznego i radiacyjnego wód 

powierzchniowych przez wody kopalniane“ /   

“Přeshraniční spolupráce v rámci monitoringu chemické a radiační kontaminace povrchových 

vod důlními vodami“ 

 

 maj 2020 r, GIG Katowice 

 
 

 Szanowni Państwo, 

  

 Pragniemy zaprosić Państwa na prezentację wstępnych rezultatów projektu SUWAT 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu 

Interreg V-A, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2014 - 2020 Republika Czeska – 

Polska. 

Projekt realizowany jest wspólnie przez dwóch partnerów: WYŻSZA SZKOŁA GÓRNICZA - 

UNIWERSYTET TECHNICZNY OSTRAWA (partner wiodący) i GŁÓWNY INSTYTUT 

GÓRNICTWA KATOWICE (partner), nr projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001633. 

 

 Celem nadrzędnym projektu  jest zacieśnienie współpracy pomiędzy VSB-TU w Ostrawie            

i Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach przy rozwiązywaniu problemu ryzyka skażenia 

chemicznego i radiacyjnego wód powierzchniowych przez wody kopalniane. 

 Współpraca Głównego Instytutu Górnictwa z Uniwersytetem Technicznym  w Ostrawie 

przebiega z powodzeniem już od wielu lat, rozpoczęła się od realizacji projektów związanych                 

z badaniami hałd odpadów powęglowych zlokalizowanych w strefie przygranicznej po obu stronach 

granicy Republiki Czeskiej i Polski, realizowanych wspólnie w projektach PAHMET i TERDUMP. 

Aktualnie realizowany projekt SUWAT poszerza tę współpracę o kompleksowe rozwiązywanie 

kolejnych problemów ekologicznych we wspólnym obszarze przygranicznym. W obecnie realizowanym 

projekcie SUWAT skupiamy się na wodach powierzchniowych w strefie przygranicznej. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od lutego 2019 do kwietnia 2021.   

 

 Zgodnie z zaplanowanym wczesniej harmonogramem realizacji projektu, wstępna prezentacja 

jego rezultatów miała odbyć się podczas workshopu w Katowicach, w maju 2020 r.  

Z przyczyn niezaleznych od realizatorów projektu, ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiologiczną, 

zarówno w kraju, jak i poza granicami, organizacja workshopu w maju br w Katowicach nie była 

możliwa. Nie mniej jednak, chcąc zapewnić dostęp do informacji, dostęp do wstępnych rezultatów 

realizowanego projektu SUWAT, pragniemy zaprezentować wszystkim potencjalnym odbiorcom, 

jednostkom samorządowym, państwowym, kontrolnym, podmiotom gospodarczym, społeczności 

lokalnej, dotychczasowe rezultaty projektu. 
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 W załaczeniu przesyłam zakres tematyczny przygotowanych prezentacji, zarówno partnera 

polskiego, jak i czeskiego.  

 

 Równolegle prezentacje te są zamieszczone na stronie internetowej projektu 

http://suwat.gig.eu/pl/start 

 

 

 Pozostajemy otwarci na wszelkie pytania i problemy do dyskusji w zakresie tematyki 

realizowanego projektu SUWAT. 

 

 

za partnerów projektu 

dr Leszek Drobek 

koordynator projektu ze strony partnera polskiego. 

 

Zakład Monitoring Środowiska 

Główny Instytut Górnictwa 

40-166 Katowice 

Plac Gwarków 1 

tel. 32 / 259 26 77 

kom. 512 293 851 

e_mail. ldrobek@gig.eu 

fax. 32 / 259 22 73 
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