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PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY I PROGRAMY
TO PODSTAWOWE DOKUMENTY PLANISTYCZNE WEDŁUG RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza
na spotkanie informacyjne, dotyczące aktualizacji Planów
gospodarowania wodami i prognoz oddziaływania na środowisko.
Katowice, 27.10.2014 r., godz. 10:00
Hotel Załęże, ul. Gliwicka 106
Gliwice, 28.10.2014 r., godz. 10:00
Hotel Mikulski, ul. Dąbrowskiego 24
Rybnik, 29.10.2014 r., godz. 10:00
Hotel Mimoza, ul. Rymera 44
Bielsko-Biała, 30.10.2014 r., godz. 10:00
Hotel Dębowiec, al. Armii Krajowej 220

www.gliwice.rzgw.gov.pl
Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

REKLAMA

004573080

Plany gospodarowania wodami
– aktualizacja
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to podstawowe dokumenty planistyczne
według Ramowej Dyrektywy Wodnej. Podlegają one przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.
Obecnie na szczeblu krajowym trwają prace nad sporządzeniem projektów aktualizacji planów
gospodarowania wodami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
Istotnym elementem w procesie planowania gospodarowania wodami
jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.
Pozwala on na wypracowanie długoterminowych, akceptowalnych społecznie rozwiązań
związanych z planowaniem w dorzeczu.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że konsultacje społeczne projektów
aktualizacji planów gospodarowania wodami wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
odbywać się będą w terminie
od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r.
Szczegóły na: www.rdw.org.pl oraz na www.gliwice.rzgw.gov.pl
TY RÓWNIEŻ MOŻESZ MIEĆ WPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE GOSPODARKI WODNEJ W TWOIM REGIONIE.
KAŻDY GŁOS ODDANY DZIŚ MA WPŁYW NA TO, CO W PRZYSZŁOŚCI STANIE SIĘ Z NASZYM ŚRODOWISKIEM.
NIE REZYGNUJ ZE SWOJEGO PRAWA DO GŁOSU I WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH.

Ogłoszenie sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Raport końcowy z realizacji zadania pn:
Działania informacyjne wspierające proces konsultacji społecznych PGW
w obszarze działania RZGW Gliwice
w ramach umowy nr 1/ZD/ZG/2014
z dnia 22 września 2014 r.

Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

Przyszowice, dn. 31.10.2014r.

W dniach od 22 września do dnia 31 października 2014 roku firma GLOBAL
PROMOTION z siedziba w Przyszowicach, na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, wykonała wszystkie zaplanowane i wskazane w Opisie przedmiotu
zamówienia działania a dotyczące:
1. przygotowania poligraficznych materiałów informacyjnych (broszura, plakat) oraz ich
kolportaż;
2. zorganizowania cyklu spotkań dotyczących planów gospodarowania wodami;
3. przygotowania i publikacji materiałów dla potrzeb prasy regionalnej;
4. produkcji i emisji spotów informacyjnych na antenie regionalnych stacji radiowych.

Ad. 1 - Przygotowanie poligraficznych materiałów informacyjnych (broszura, plakat)
oraz ich kolportaż
W ramach zadania wykonano projekt graficzny plakatu informacyjnego, który po akceptacji
przez Zleceniodawcę, przekazany został do druku w liczbie 200 sztuk.
Wykonany plakat informacyjny posiada następujące parametry:


format: A1



zadruk: 4+0 (pełny kolor jednostronnie),



gramatura papieru: kreda min. 115 g/m2 .

Broszura została zaprojektowana zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. W fazie
projektowania, broszura zwiększyła swoją objętość z 8 do 12 stron, co zostało zaakceptowane
przez Zamawiającego. Pozostałe parametry broszury zostały wykonane zgodnie z
minimalnymi wymaganiami wskazanymi w OPZ tj.:


format: A4,



kolor okładki i środków: 4+4 (pełny kolor ),



oprawa: zszycie



gramatura stron: papier w środku: kreda 170g/m2,



papier okładki: kreda 250 g/m2,



wykończenie jednostronnie lakier.
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Projekt plakatu jak i broszury został przekazany Zleceniodawcy w wersji umożliwiającej
dodruk ww. materiałów w jakości, odpowiadającej wydrukowi w ramach niniejszej pracy.
Kolportaż materiałów drukowanych do 143 instytucji i urzędów w postaci: plakatu,
broszur informacyjnych wraz z pismem przewodnim został wykonany za pomocą Poczty
Polskiej w formie listu priorytetowego w dni 22 października 2014r. Zgodnie z prośbą
Zleceniodawcy wysyłka została wykonana w większym zakresie, tzn. instytucjom przekazano
zwiększoną ilość broszur (5-7 szt.). Baza adresowa została przekazana przez Zleceniodawcę.
Treść pisma przewodniego została skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego.
W dniu 20 października 2014, dokonano mailingu do ponad 143 instytucji z zaproszeniem na
organizowane spotkania informacyjne. W załączeniu do każdego maila znajdowało się pismo
przewodnie, którego treść została zaakceptowana przez Zleceniodawcę oraz wersja
elektroniczna plakatu informacyjnego z zamieszczonymi datami i miejscami spotkań.
Tabela 1 Zestawienie wydrukowanych oraz wydanych materiałów poligraficznych.
Materiał

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

poligraficzny

wydrukowanych

szt. kolportażu

przekazana

przekazana

na spotkaniach

Zleceniodawcy

szt.
Plakat

200

143

0

57

Broszura

1000

773

77

150

Ad.2 - Zorganizowanie cyklu spotkań dotyczących aktualizacji planów gospodarowania
wodami.
W ramach omawianego zadania zorganizowane zostały cztery spotkania informacyjne według
następującego terminarza i w miejscowościach uzgodnionych z Zamawiającym:
- 27 października w Katowicach, Hotel Załęże, ul. Gliwicka 106;
- 28 października w Gliwicach, Hotel Mikulski, ul. Dąbrowskiego 24;
- 29 października w Rybniku, Hotel Mimoza, ul. Rymera 44;
- 30 października w Bielsku-Białej, Hotel Dębowiec, al. Armii Krajowej 220.
Na każde ze spotkań została, zgodnie z wytycznymi OPZ, wynajęta sala dla 30 osób,
która była wyposażona w odpowiednie nagłośnienie, rzutnik, ekran, laptop oraz obsługę
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techniczna, zaplecze sanitarne i szatnię. Na każdym ze spotkań do dyspozycji prowadzących i
uczestników dostępny był poczęstunek kawowy w postaci: kawy, herbaty, cukru, śmietanki,
wody, soków owocowych, kruchych ciastek wraz z niezbędną zastawą. Lokalizacja każdego
ze spotkań informacyjnych była dobrana pod kątem dogodnego dojazdu i dostępności miejsc
parkingowych. Każdy z uczestników spotkania otrzymał broszurę informacyjną wraz z
agendą spotkania, opracowaną zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy.
Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich spotkań czuwali wynajęci moderatorzy, którzy
byli pracownikami Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie w Katowicach prowadził Pan dr hab.
Jacek Różkowski, w Gliwicach i Rybniku – Pan dr Marek Ruman natomiast w Bielsku-Białej
Pan mgr Andrzej Siudy. Na każdym z zorganizowanych spotkań pracownicy Wydziału
Planowania i Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gliwicach wygłaszali następujące prezentacje:
1. „Proces aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami”;
2. „Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami – wody powierzchniowe”;
3. „Wody podziemne w Planach Gospodarowania Wodami”;
4. „Udział społeczeństwa w procesie planowania gospodarowania wodami”.
Po zakończeniu całego bloku prezentacji został przewidziany czas na dyskusję. Na pytania
uczestników odpowiadali pracownicy RZGW w Gliwicach
Podczas wszystkich spotkań informacyjnych wykonana została dokumentacja
zdjęciowa, która została przekazana Zamawiającemu i stanowi załączniki do niniejszego
raportu (płyta CD).
Tabela 2 Zestawienie liczby uczestników na spotkaniach informacyjnych.
Miejsce spotkania

Data spotkania

Liczba uczestników

Katowice

27.10.2014

20

Gliwice

28.10.2014

25

Rybnik

29.10.2014

20

Bielsko-Biała

30.10.2014

20

W spotkaniu w Katowicach wzięło udział 20 osób, będących przedstawicielami m.in.:
urzędów miast (np. Jaworzno, Katowice, Chorzów), starostw powiatowych (Olkusz), urzędu
marszałkowskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
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Uczestnikami spotkania w Gliwicach, które odbyło się 28 października było 25 osób,
będących przedstawicielami m.in.: urzędów miast i gmin (np. Zabrze, Toszek, Gierałtowice),
starostw powiatowych (Tarnowskie Góry, Gliwice), Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach. Na spotkaniu obecny byli również osoby prywatne oraz
przedsiębiorca.
Spotkanie informacyjne przeprowadzone w Rybniku, 29 października zgromadziło 20 osób,
m.in. z Urzędów Miast z Rybnika,

Mikołowa, Żor, Raciborza, Wodzisławia Śląskiego,

Urzędów Gminy Jejkowice, Zebrzydowice oraz Starostwa Powiatowego Kędzierzyn-Koźle.
Ostatnie z organizowanych spotkań odbyło się w Bielsku-Białej 30 października.
Uczestniczyło w nim 20 osób reprezentujących, m.in. Urząd Miasta Bielsko-Biała, Urząd
Miasta Bieruń, Urząd Gminy Suszec, Urząd Gminy Brzeszcze, Starostwo Powiatowe w
Cieszynie, RZGW w Krakowie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach
oraz WIOŚ w Katowicach.
Ad.3 - Przygotowanie i publikacja materiałów dla potrzeb prasy regionalnej.
W ramach omawianego zadania wykonany został projekt graficzny ogłoszenia
prasowego. Po zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego, ogłoszenie zostało przekazane
do emisji w prasie regionalnej.

Każde z ogłoszeń było opublikowane w kolorze i

informowało szeroko rozumiane społeczeństwo o rozpoczynających się od 25 listopada
2014r. konsultacjach społecznych aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.
Kampania prasowa dotyczyła zamieszczenia 4 ogłoszeń prasowych. Wykupiono 1/2 strony
redakcyjnej w trzech wydaniach Naszego Miasta, w terminie: 20.10; 23.10; 27.10.2014 r. oraz
1/2 strony redakcyjnej w Dzienniku Metro 24.10.2014 r.
Tabela 3 Zestawienie nośników, terminów i liczby emisji ogłoszeń prasowych.
Nazwa dziennika

Termin emisji

Format ogłoszenia

Nasze Miasto

20.11.2014 r.

1/2 strony

Nasze Miasto

23.10.2014 r.

1/2 strony

Metro

24.10.2014 r.

1/2 strony

Nasze Miasto

27.10.2014 r.

1/2 strony
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Ad.4 – produkcja i emisja spotów informacyjnych na antenie regionalnych stacji
radiowych
Celem omawianego zadania było nagranie spotu reklamowego według wybranego
przez Zleceniodawcę scenariusza. Wyprodukowany spot radiowy informował słuchaczy o
zbliżających się konsultacjach społecznych aPGW oraz zapraszał na organizowane spotkania
informacyjne poprzedzające proces konsultacji społecznych.
Zakupionych zostało 100 spotów w każdej ze stacji: Radio CCM, Radio FEST, Radio PARK.
Emisja 30 sekundowych dźwięków odbyła się w terminie: 15-30.10.2014 r. Kampania była
przeprowadzona intensywnie - emitowanych było 8-9 spotów dziennie, godzinach emisji
między 7:00 a 17:00. Metryka do spotu została przekazana Zleceniodawcy i stanowi załącznik
do niniejszego raportu.
Tabela 4 Zestawienie terminów i liczby emisji spotów radiowych 30 sekundowych.
Radio

Czas emisji

Liczba emisji 30 sek. dźwięku

Radio CCM

15-30.10.2014

100

Radio FEST

15-30.10.2014

100

Radio PARK

15-30.10.2014

100

Załączniki do raportu końcowego z realizacji zadania pn: Działania informacyjne
wspierające proces konsultacji społecznych PGW w obszarze działania RZGW Gliwice:
- zatwierdzony projekt broszury + broszury w formie drukowanej (150 szt.);
- zatwierdzony projekt plakatu + plakaty w formie drukowanej (57 szt.);
- lista adresatów, do których dokonano wysyłki zaproszenia na spotkania wraz z materiałami
informacyjnymi (w formie drukowanej i elektronicznej – skan)
- agenda spotkań;
- listy uczestników spotkań (w formie papierowej i elektronicznej – skan);
- dokumentacja fotograficzna ze spotkań informacyjnych;
- zatwierdzony projekt ogłoszenia prasowego;
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- egzemplarze dzienników z zamieszczonym ogłoszeniem + skany stron z ogłoszeniem;
- metryka spotu reklamowego;
- dźwięk spotu reklamowego wraz z media planami;
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