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Wielce Szanowny Panie Prezesie
Pragnę raz jeszcze Panu Prezesowi podziękować za objęcie Konferencji patronatem, a także
poinformować, że II Międzynarodowa konferencja „Meteorologia, hydrologia, ochrona środowiska,
gospodarka wodna, żegluga badania naukowe i problemy” odbyła się w dniach 24 -25.11.2021 r.
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. W pierwszym dniu uczestniczyło 184 a w drugim
116 osób, wygłoszono 34 interesujące referaty.
W dyskusji wskazywano na dokonania Wód Polskich w zakresie budownictwa
hydrotechnicznego na terenie kraju i remontu tych obiektów, a równocześnie podkreślano, że tempo
zabudowy hydrotechnicznej Odry jest bardzo wolne. Niekorzystne jest to, że wyprzedzają nas
niebezpieczne zdarzenia hydrologiczno-meteorologiczne wynikające z globalnych zmian klimatu.
Wobec negatywnego stanowiska Szefów państw zgromadzonych na Szczycie Klimatycznym COP26 w
Glasgow dotyczących redukcji emisji do atmosfery CO2 , które powodować będzie występowanie
ekstremów klimatycznych typu niszczycielskich nawałnic, jak to miało miejsce w roku 2021 w
Niemczech i Belgii wnosimy o:
Przeprowadzenie weryfikacji maksymalnych wielkości hydrologiczno-meteorologicznych
przyjętych w programie „Ochrony 140 polskich miast powyżej 100 tys. mieszkańców” przed
tego rodzaju skutkami.
Szanowny Panie Prezesie, oddany do eksploatacji przez Wody Polskie zbiornik
przeciwpowodziowy w Rostokach na rzece Gaworówka jest dla nas początkiem budowy systemu
małej retencji propagowanego przez prof. E. Dziewońskiego 50 lat temu. Mając w pamięci czas
budowy stopnia wodnego w Malczycach, byłoby wielkim wydarzeniem dla instytucji związanych z
gospodarką wodna i Odrą gdyby wpłynął pan na przyspieszenie budowy stopni wodnych na Odrze.
Bardzo bym chciał móc zakomunikować, na kolejnej III konferencji za 5 lat, że sugestie i wnioski z II
Międzynarodowej Konferencji zostały spełnione przynajmniej w części.
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