PROTOKÓŁ
ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
12 kwietnia 2011r.
W dniu 12 kwietnia 2011r. w siedzibie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyło się
Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie.

W spotkaniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu –
wzięły udział osoby, które są członkami Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej
Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
Radach, a takŜe zaproszeni goście - wykładowcy.
I.
Obrady otworzył Pan Ryszard Jakubowski /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/,
witając zaproszonych gości, jak równieŜ członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.
Następnie Pan Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ przekazał bieŜące informacje na
temat działalności Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Przedstawił informacje związane ze:
1)

Zmianami w Prawie wodnym;

2)

Projekcie Ustawy przygotowywanym przez Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Niniejszy projekt Ustawy dotyczy propozycji

zmian

strukturalnych w zakresie gospodarki wodnej m.in. polegających na:
- likwidacji KZGW,
- przekształceniu lub likwidacji RZGW,
- powoływaniu 16 wojewódzkich zarządów gospodarki wodnej itp.
Zagadnienie to było przedmiotem odrębnej dyskusji. W dalszej części spotkania zatwierdzono
uchwałę w tym zakresie.
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3)

Podpisanie przez RZGW Gliwice dwóch umów.

RZGW w Gliwicach podpisał dwie umowy: ramową oraz szczegółową z Policją oraz
z Jednostką Antyterrorystyczną Śląskiej Komendy Policji. RZGW będzie współpracować
w zakresie kilku elementów takich jak: opieka i przeszkolenie po stronie władz policyjnych,
opiekę i dogląd społeczny przez te jednostki na obiektach strategicznych. RZGW Gliwice
udostępni Policji obszary, które są wykupywane od mieszkańców wsi Nieboczowy,
a przeznaczone do rozbiórki. Policja na tych obszarach będzie prowadziła działania –
w ramach treningu do akcji antyterrorystycznych.
Zakres umowy obejmuje takŜe szkolenia z obronności i bezpieczeństwa, do którego RZGW,
jako SłuŜba Cywilna oraz jednostka zmilitaryzowana, jest zobowiązana.
Kolejna ramowa umowa podpisana przez RZGW Gliwice to umowa z Okręgowym
Inspektoratem SłuŜby Więziennictwa w Katowicach. Taka umowa została równieŜ
podpisana przez Prezesa KZGW z szefem więziennictwa w Polsce na szczeblu krajowym.
Niniejsza umowa dotyczy wykorzystania więźniów do prac związanych szeroko pojętą
gospodarka wodną. RZGW juŜ wykorzystywał więźniów w pracach bezpośrednio po
powodzi, która miała miejsce w czerwcu i we wrześniu 2010 r. Praca więźniów miała
charakter ograniczony, gdyŜ dotyczyła sprzątania obszaru Polderu Buków. Na chwilę obecną
prace tych osób będą obejmowały cały obszar działania. RZGW Gliwice m.in. kwestie
związane z utrzymywaniem rzek i zbiorników. Po stronie RZGW Gliwice niniejsza umowa
będzie wymagała pewnych nakładów finansowych. PrzywoŜenie oraz odwoŜenie lub teŜ
zagwarantowanie więźniom transportu, ubioru, przeszkolenia ich, leŜy w zakresie RZGW
Gliwice.
4)

Zbiornik Racibórz Dolny.

Wszelkie wnioski związane z budową zbiornika Racibórz, dalej są oceniane przez jednostkę
JASPERS. Analizuje ona szczegółowo złoŜone wnioski związane ze zbiornikiem Racibórz.
Została przeprowadzona ocena kwestii analizy korzyści i kosztów, analizy ekonomicznej z
analizą w zakresie środowiskowej, w zakresie budowlanej. W najbliŜszym czasie przewiduje
się jeszcze dwa lub trzy spotkania z ekspertami JASPERS’a. Wyniki tych spotkań oraz
ewentualne uwagi do dokumentu będą nanoszone systematycznie.
W tej kwestii prowadzone są rozmowy na szczeblu Ministerstw pomiędzy: Ministerstwem
Środowiska a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MSWiA jako głównych członków
Komitetu Sterującego. Rozmowy dotyczą przesunięć finansowych, a mianowicie przesunięcia
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finansowania Funduszu Spójności z Raciborza na inne zadania, w tym zadania
Wrocławskiego Węzła Wodnego.
Dyrektor poinformował, iŜ rozsądniejszym rozwiązaniem jest przesunięcie środków na
Wrocławski Węzeł Wodny, gdzie realizowanych jest szereg pojedynczych obiektów
(pojedynczych śluz). Taka opcja została złoŜona przez RZGW Gliwice do Ministrów.
Wspomniał, iŜ projekt budowlany zbiornika Racibórz jest realizowany przez Hydroprojekt,
(zgodnie z harmonogramem i terminem). Poinformował, iŜ ciągle przesuwany jest jeszcze
termin otrzymania decyzji środowiskowej. Termin jej wydania przesunięto na 15 maja 2011 r.
ze względu skomplikowany charakter sprawy.
Prowadzone są równieŜ rozmowy, wykupy, umowy z wszystkimi ludźmi, którzy będą się
przesiedlali do nowej wsi Nieboczowy oraz z osobami posiadającymi grunty pod budowę
nowej wsi Nieboczowy.
Porządek dnia wraz ze zmianami oraz protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto
jednogłośnie.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy
Radach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
Kolejnym realizowanym punktem porządku obrad były wnioski personalne. Przewodniczący
Rady GWRW Małej Wisły wspomniał o wspólnej uchwale Prezydiów Rad: Uchwała Nr 199
Rady GWRW Małej Wisły i Uchwała Nr 194 Rady GWRW Górnej Odry (podjętej 14 marca
2011 r.) w sprawie powołania Pana mgr inŜ. Stanisława Gruszczyńskiego na stanowisko
Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice.
/Wspólna uchwała Nr 199 Prezydium Rady GWRW Małej Wisły i Uchwała Nr 194
Prezydium Rady GWRW Górnej Odry stanowi odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/ prosząc członków
Rad GWRW MW i GO o wyraŜenie poparcia dla kandydatury Pana mgr inŜ. Stanisława
Gruszczyńskiego na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymaniowych RZGW
Gliwice. Dyrektor stwierdził, iŜ niniejsza osoba jest bardzo dobrym kandydatem na w/w
stanowisko. Pozytywne rozpatrzenie tej kandydatury przez Rady GWRW MW i GO pozwoli
na dobre prowadzenie zagadnień technicznych oraz utrzymaniowych w RZGW Gliwice.
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Następnie głos zabrał Pan mgr inŜ. Stanisław Gruszczyński, który przedstawił krótką
autoprezentację swojej osoby.
Zgodnie z wymogiem norm prawnych, przygotowano wspólną uchwałę Rad GWRW: Małej
Wisły i Górnej Odry. Wspólną uchwałę Nr 201 Rady GWRW Małej Wisły oraz Nr 196 Rady
GWRW Górnej Odry, pozytywnie opiniującą powyŜszą kandydaturę przyjęto jednogłośnie.
/Wspólna uchwała Nr 201 Rady GWRW Małej Wisły oraz Nr 196 Rady GWRW Górnej
Odry stanowi odpowiednio załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrał Pan Artur R. Wójcik /Dyrektor RZGW Gliwice/, który poinformował
o rezygnacji Pana mgr inŜ. Rafała Łagosza z pełnienia dotychczasowej funkcji ze względów
zdrowotnych. W związku z tym, Dyrektor poprosił o pozytywne przyjęcie uchwały w tej
sprawie. Rady GWRW Małej Wisły i Górnej Odry przychyliły się do prośby Dyrektora
przyjmując odpowiednio: Uchwałę Nr 202 Rady GWRW Małej Wisły oraz Uchwałę Nr 197
Rady GWRW Górnej Odry w sprawie: wyraŜenia pozytywnej opinii dotyczącej odwołania
Pana mgr inŜ. Rafała Łagosza ze stanowiska Zastępcy Dyrektora RZGW Gliwice ds.
WdraŜania Projektu – Zbiornik Racibórz Dolny – w związku ze złoŜeniem rezygnacji.
Uchwały w w/w sprawie przyjęto jednogłośnie.
/Wspólna uchwała Nr 202 Rady GWRW Małej Wisły oraz Uchwała Nr 197 Rady GWRW
Górnej Odry stanowi odpowiednio załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
II.
Wystąpienie Pani mgr Ksenii Starzec-Wiśniewskiej /Kierownik Wydziału Komunikacji
Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice/
nt.: „Zestawienia działań informacyjnych, konsultacyjnych oraz wspierających dotyczących
projektów: >>Harmonogramu i programu prac związanych z aktualizacją planów
gospodarowania wodami<< oraz >>Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej dla
obszarów dorzeczy<< planowanych do realizacji przez RZGW Gliwice w roku 2011”. W
niniejszej prezentacji prelegentka wspomniała o spotkaniach edukacyjnych z wychowawcami
i dziećmi, jakie miały miejsce w marcu br. Przedstawiła zestawienie działań informacyjnych i
konsultacyjnych

dotyczących

„Harmonogramu…”

i

„Przeglądu…”

na

rok

2011.

Przypomniała o wygasających z dniem 17 października 2011 r. mandatach członków Rad
GWRW MW i GO II kadencji oraz o prowadzonym naborze kandydatów na III kadencję.
Szczegółowa informacja na temat wymogów formalnych znajduje się na stronie internetowej
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www.gliwice.rzgw.gov.pl. W końcowej części wystąpienia dokonano analizy relacji
implementacji i transpozycji norm wspólnotowych do Krajowego porządku prawnego.
Wystąpienie Pani mgr Kornelii OŜóg /Specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych RZGW Gliwice/ nt.: „Zmian
w Prawie wodnym – informacja dotycząca nowelizacji ustawy”. Prelegentka przedstawiła w
znowelizowanych przepisach informacje związane z kompetencjami i zadaniami Dyrektora
RZGW oraz Prezesa KZGW. Omówiła transpozycję norm z Ramowej Dyrektywy Wodnej do
Ustawy Prawo Wodne – przykładowe definicje i zwroty oraz terminy.
Wystąpienie Pana mgr Mariusza Dyki /Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach/ nt.: „Hydrogeologii na szczeblu
powiatu – problemy i pomocne rozwiązania: przykład Powiatu Gliwickiego”. Prelegent
przedstawił informację na temat wód podziemnych, kompetencji administracji szczebla
powiatowego w tym zakresie. Omówił podstawowe problemy administracji powiatowej
dotyczące wód podziemnych oraz rolę tych wód dla mieszkańców powiatu gliwickiego.
Przedstawił mapę hydrologiczną charakteryzując ją jako narzędzie porządkowania gospodarki
wodami podziemnymi.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan kpt. Ŝ. ś. dr Jan Pyś /Dyrektor Urzędu śeglugi Śródlądowej we Wrocławiu/ przedstawił
prezentację nt.: „Kanału Odra-Dunaj od historii po realizację”. Na wstępie przedstawił
historię Ŝeglugi na rzece Odrze. Omówił fundamenty Ŝeglugi śródlądowej w UE oraz
podstawy finansowe budowy połączenia Dunaj-Odra-Łaba. Wspomniał o korzystnej analizie
ekonomicznej oraz o podziale na etapy budowy Kanału Dunaj-Odra-Łaba. Przedstawił
równieŜ logistyczne punkty styku oraz sieć dróg wodnych w Europie.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana mgr inŜ. Robert Pabiana /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy
Raciborskie/ nt.: „Remontu stawów Salm Mały, Salm DuŜy i Babiczak Północny
w rezerwacie przyrody ŁęŜczok”. Prelegent przedłoŜył informację na temat odtworzenia
prawidłowych stosunków wodnych na terenie rezerwatu przyrody ŁęŜczok. Wspomniał
o remoncie trzech stawów znajdujących się na terenie rezerwatu oraz o udziale – przy
poparciu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach - w konkursie 5/2009
o środki Unijne. W drodze tego konkursu, nadleśnictwo trafiło na listę podmiotów, którym
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obiecano pieniądze. Podpisana została umowa z Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych (instytucja wdraŜająca środki unijne). Dofinansowano 85 % kosztów
kwalifikowanych całego przedsięwzięcia, a 15 % z NFOŚiGW (wkład Polski do środków
unijnych). Poinformował, o zebranej dokumentacji m.in. o pozwoleniu na budowę, które
nadleśnictwo otrzymało w lipcu 2010. Obecnie trwa procedura przetargowa (odwołania
opóźniają ostateczne rozstrzygnięcie postępowania). Cały koszt inwestycji wynosi 5 150 000
z tego dofinansowanie w wysokości 4 200 000. Reszta kwoty to podatek VAT, który zostanie
odpisany z tytułu odprowadzonej działalności gospodarczej. Poinformował, iŜ wstępny
kosztorys inwestorski wynosił 3 600 000, a w wyniku przetargu wyniósł 2 000 000. Prelegent
prosił o moŜliwość przedstawienia sprawozdania z efektów realizacji zadania po jego
zakończeniu.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie

Pana

mgr

inŜ.

Huberta

Wiśniewskiego

/Zastępca

Nadleśniczego

Nadleśnictwa Rudziniec/ oraz Pana mgr inŜ. Grzegorza Sokołowskiego /Starszy Specjalista
SłuŜby Leśnej ds. Zagospodarowania Lasu; Nadleśnictwo Rudziniec/ pt.: „Staw Poręba oraz
stawy paciorkowe w Leśnictwie Proboszczowice realizowanych w ramach >>Programu
małej retencji<<, jako projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych”. Na wstępie
Prelegent przedstawił informację na temat projektu pn.: „zwiększenie moŜliwości
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach
nizinnych”, który został sfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość tego projektu wynosi
195 200 000,00 zł, a wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 136 000 000,00 zł. Omówił
temat związany ze stawami paciorkowymi w leśnictwie Porboszczowice oraz ich historię i
połoŜenie. Wspomniano o wymaganych decyzjach, pozwoleniach i dokumentach, a takŜe
przedstawiono harmonogram prac wraz z planem inwestycyjnym budowy stawów.
Poinformowano, iŜ koszt opracowania w/w projektu wynosi 134 900,00 zł, a planowany koszt
robót budowlanych to 1 543 752,00 zł. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali informacji
na temat stawu Poręba w leśnictwie Świbie wraz z jego historią oraz charakterystyką
przyrodniczą zajmowanego obiektu. Prelegent odnosząc się do przedstawionego wcześniej
projektu związanego z małą retencją, przedstawił informacje odnośnie wielkości tego
projektu. Wspomniał, iŜ w projekcie tym, mała retencja nizinna w lasach, uczestniczy 178
nadleśnictw oraz obejmuje swoim obszarem 400 gmin. W ramach tego działania,
planowanych jest do wybudowania 3 300 obiektów, a łączna ilość retencjonowanej wody ma

-6-

wynieść 38 mln m3. Omówiono równieŜ opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowy
zakres prac projektowanych. Wspomniano równieŜ o harmonogramie przeprowadzonych
robót, wymaganych decyzjach, pozwoleniach i dokumentach, a takŜe przedstawiono opis
realizacji przedsięwzięcia wraz z osiągniętymi rozwiązaniami technicznymi. Prelegent
poinformował, iŜ koszt realizacji projektu „Modernizacja stawu Poręba – leśnictwo Świbie”
to 570 646,54 zł.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Wystąpienie Pana mgr inŜ. Mariusza Ignasiaka /Specjalista ds. Stanu Posiadania
i Urządzania Lasu; Nadleśnictwo Brynek/ nt: „Poprawy gospodarki wodnej oraz
pozytywnych aspektów zwiększania retencji w Lasach Państwowych na przykładzie
Nadleśnictwa Brynek”. Prelegent przedstawił informację na temat połoŜenia Nadleśnictwa
Brynek oraz zasięgu jego działania. Omówił cele małej retencji w lasach oraz zakres prac
planowanych do wykonania w latach 2007-2013 przez niniejsze Nadleśnictwo w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poinformował, iŜ 10.04.2008 r. został
zatwierdzony kosztorys inwestorski dla inwestycji pn.: „Remont zbiornika retencyjnego,
Leśnictwo Tworóg, Oddział 165” dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Nadleśnictwa Brynek. Wartość kosztorysowania robót wynosiła 143227,88 zł. Po zawarciu
umowy z wykonawcą prac kwota ta wyniosła 94156,94 zł. W oparciu o porozumienie zawarte
pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych a Nadleśnictwem Brynek w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oczekiwanej jest dofinansowanie w/w
projektu w wysokości 85 %. W realizowanym, pierwszym z projektów Lasów Państwowych
„Małej retencji nizinnej” na lata 2007-2013, zaangaŜowało się (w 2009 r.) 189 nadleśnictw.
Koszty inwestycyjne oszacowano na 195,0 mln zł. Drugi z projektów związany z
przeciwdziałaniem erozji wodnej na terenach górskich (mała retencja górska)realizowany
będzie na terenie 44 sudeckich i karpackich nadleśnictw. Projekt ten zapobiegający m.in.
wymywaniu podłoŜa i zmiany nurtu górskich cieków kosztować ma ok. 157 mln zł.
Z kolei trzeci projekt ma na celu przyrodniczą rewitalizację terenów zdegradowanych
(popoligonowych) i przywrócenie na nich zbliŜonej do naturalnej pokrywy roślinnej oraz
ochronę bytujących tam gatunków flory i fauny. Projektowany koszt ocenia się na 130 mln zł.
Wspomniał równieŜ o ogłoszonym w dniu 19.08.2008 r. przetargu, którego przedmiotem było
odremontowanie stawu retencyjnego połoŜonego w Brynku. Koszt remontu obiektu wyniósł
66831,38 zł i został całkowicie pokryty ze środków Nadleśnictwa Brynek.
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Pan Ryszard Jakubowski /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/ poddał pod
głosowanie wspólną uchwałę Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry: Uchwała nr 200 Rady
GWRW Małej Wisły i Nr 199 Rady GWRW Górnej Odry w sprawie sprzeciwu wobec
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem występowaniu skutków
powodzi i ich usuwaniem. Głos w tej sprawie zabrał Pan Roman Kędzia /członek Rady
GWRW Górnej Odry/ prosząc o uwzględnienie w uchwale kilku zmian redakcyjnych.
Skorygowaną uchwałę przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.
/Wspólna uchwała nr 200 Rady GWRW Małej Wisły i Nr 199 Rady GWRW Górnej Odry
stanowi odpowiednio załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
III.
Poddanie pod głosowanie Uchwały dotyczącej PGO:
 Uchwała nr 193 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry w sprawie:
wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
Rybnika”. Uchwałę pozytywnie opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 193 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
IV.
W ramach podsumowania obrad głos zabrał Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący
Rady GWRW Górnej Odry/ z wyrazami podziękowania dla RZGW Gliwice za
przygotowanie interesującego programu obrad. Stwierdził, iŜ wszyscy, którzy pracują
w sferze gospodarki wodnej, borykają się z róŜnymi patologiami ochrony środowiska dla
którego robiliśmy wiele korzystnych rzeczy. Dowodem na to jest m.in. referat Pana mgr inŜ.
Roberta Pabian /Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie/. Wspomniał, iŜ
częstokroć osobliwości przyrodnicze powstały w wyniku bardzo dawnej, ale zasadniczej
ingerencji człowieka w przyrodę, która potrafiła nowe warunki wykorzystać. NaleŜy
pokazywać przykłady korzystnych aspektów przekształcenia przyrody. Jego zdaniem, obszary
Natura 2000 w Polsce w zdecydowanej większości zostały ustanowione na obszarach
poddanych bardzo głębokiej ingerencji gospodarki wodnej i melioracyjnej.
Stwierdził, iŜ skoro Polska dostępuje zaszczytu przewodniczenia w Unii Europejskiej
naleŜałoby zorganizować w maju br. spotkanie, na którym Rady zastanowią się co uwaŜają za
patologię ochrony środowiska.
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Poinformował o spotkaniu czesko-polskiej grupy roboczej do spraw kanału wodnego DOL,
które miało miejsce 15-16 marca 2011 r. w Krakowie, którego był gościem. Tematyka
spotkania dotyczył m.in.:


Informacji Strony czeskiej o aktualnym stanie programu DOL;



Informacji (prezentacja) stanowiska Strony słowackiej odnośnie do programu DOL;



Uzgodnienia aneksu do Memorandum o współpracy w przygotowaniu realizacji
Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku Koźle-Ostrawa (z dnia 12.04.2010 r.) celem
uczestnictwa Strony słowackiej;



Problemów związanych z wyborem wariantu podłączenia Centrum Logistycznego
Dolni Lutyne-Gorzyczki.

Niniejsze spotkanie było bardzo bogato merytorycznie w związku z czym Przewodniczący
poprosił o opublikowanie protokołu z w/w spotkania na stronie internetowej RZGW Gliwice
(Dokumenty źródłowe udostępniane członkom Rad).
/Protokół z II spotkania czesko-polskiej grupy roboczej do spraw kanału wodnego DOL,
które odbyło się w dniach 15-16 marca 2011 r. w Krakowie (Polska) stanowi załącznik
nr 12 do niniejszego protokołu/.

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA 14:40

Protokół sporządziła:
mgr KORNELIA OśÓG
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FotoreportaŜ z Posiedzenia Rad GWRW MW/GO
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