PROTOKÓŁ
ze Wspólnego Posiedzenia Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałej Komisji ds. Udziału Społeczeństwa
17 listopada 2011r.

W dniu 17 listopada 2011r. w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji – Dom Kultury w Bierawie
odbyło się
Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radzie
zamykające działalność Rad w ramach kadencji 2007-2011
połączone z INAUGURACYJNYM POSIEDZENIEM Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry
oraz Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego działających przy Radach.

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 także
zaproszeni goście.

Obrady otworzył Pan Stanisław Staniszewski /ówczesny Przewodniczący Rady GWRW Górnej
Odry/, witając zaproszonych gości, jak również członków Rad GWRW Małej Wisły
i Górnej Odry oraz Prezydia Komisji ds. Udziału Społeczeństwa.

Porządek dnia wraz

z protokołem z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
/Porządek dzienny Wspólnego Posiedzenia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz
Prezydiów Stałych Komisji ds. Udziału Społecznego stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego protokołu/.
Następnie Pan Stanisław Staniszewski odczytał list Pana Leszka Karwowskiego – Prezesa KZGW
skierowany do członków Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry. Prezes złożył podziękowania
ustępującym członkom Rad za okazywanie wsparcie Regionalnego Zarządu w zakresie
Gospodarki Wodnej, a nowym członkom złożył życzenia wytrwałości i skuteczności w realizacji
stojących przed nimi zadań.
/List Pana Leszka Karwowskiego, skierowany do Członków Rad GWRW MW i GO
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
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Następnie Pan Artur R. Wójcik – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach przedstawił informację na temat bieżącej działalności Zarządu.
Dyrektor podziękował Radom GWRW Małej Wisły i Górnej Odry II kadencji za zaangażowanie
zarówno w sprawy związane z Ramową Dyrektywą Wodną, za udział w przygotowaniu działań
związanych z konsultacjami społecznymi, promocją, za prace nad opiniowanymi dokumentami
oraz za sprawy związane z zagadnieniem odpadów. Powitał przedstawicieli III kadencji Rad
GWRW Małej Wisły i Górnej Odry licząc na współpracę.
W imieniu Pana Leszka Karwowskiego przeprosił wszystkich za jego nieobecność. Niestety
z powodów pilnych obowiązków służbowych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.
Następnie przedstawił sprawy bieżące RZGW Gliwice:
- informacja nt. zbiornika Racibórz.
Dyrektor poinformował, iż RZGW Gliwice posiada już projekt budowlany dla zbiornika Racibórz.
Aktualnie cała dokumentacja została skierowana do Międzynarodowego Panelu Ekspertów,
który został zwołany zgodnie z procedurami Banku Światowego. Panel ten ma za zadanie
wyrazić opinię na temat przygotowanych dokumentów, jakości i bezpieczeństwa oraz przyjętych
rozwiązań. Do końca zbliżają się również prace nad raportem środowiskowym. Wspomniał, iż w
ubiegłym roku została przygotowana i wydana decyzja środowiskowa Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach. WWF wniósł odwołanie od tej decyzji, jednak po
długotrwałym procesie, zostało wypracowane stanowisko i decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Warszawie, która została opublikowana 30 czerwca br. popinformowa, iż decyzja
środowiskowa – którą posiada zbiornik Racibórz, nałożyła na RZGW obowiązek wykonania
dodatkowego raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie raport ten jest wykonywany i
powinien być gotowy do 10-15 grudnia 2011 r.
Dyrektor wspomniał, iż do połowy przyszłego roku prowadzone będą zadania związane z
monitoringiem. Dane monitoringowe będą dołączone do dokumentacji, która jest niezbędna do
realizacji zbiornika w późniejszym terminie i poinformował, iż obecnie przygotowywany jest do
zatwierdzenia projekt planu monitoringu środowiskowego dla inwestycji budowy zbiornika
Racibórz, a następnie - zgodnie z decyzją, przez szereg lat /po wybudowaniu zbiornika/
monitoring na tym obszarze będzie dalej realizowany.
Aktualnie procesowane jest pozwolenie wodno-prawne. Pozwolenie to, wydawane jest przez
RZGW Warszawa ze względu na to, iż obszar budowy zbiornika Racibórz wchodzi na tereny
„specjalne”. Pozwolenie to, zgodnie z przyjętym harmonogramem powinno być wydane w lutym
2012 r. W tym momencie będziemy dysponować kompletem materiałów, które należy złożyć
wraz z wnioskiem do Pana Wojewody Śląskiego w oparciu o spec ustawę z dnia 8 lipca 2010 r.
na realizację budowy zbiornika Racibórz. Decyzja wydana przez Wojewodę Śląskiego będzie
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podstawą do rozpatrzenia dalszych prac związanych z wyłonieniem wykonawcy na budowę
zbiornika Racibórz.
Dyrektor wspomniał również o działaniach związanych z kwestiami społecznymi – konieczność
przeniesienia dwóch wsi Ligoty Tworkowskiej i Nieboczów.
Ponadto, RZGW Gliwice realizuje dwa duże projekty związane z modernizacja śluz na Kanale
Gliwickim. Znajdują się tam cztery z sześciu śluz wzdłuż Kanału Gliwickiego, które będą
modernizowane w tym zakresie. Poinformował o podpisanej w ubiegłym miesiącu umowie
z CUPTEM na realizację tego projektu. Zmieniony został Regulamin Organizacyjny RZGW
Gliwice. Powołana została Jednostka Realizacji Projektu Kanału Gliwickiego oraz MAO. RZGW
Gliwice obecnie jest na etapie odbiorów dokumentacji projektów budowlanych, wykonywanych
dla poszczególnych śluz, które będą poddane remontowi. Pozostałe dwie śluzy, znajdują się na
liście rezerwowej.
Dyrektor wspomniał również o działaniach związanych z dwoma dyrektywami:
- Ramowa Dyrektywa Wodna – pod koniec listopada br., w NFOŚiGW prowadzone będą
negocjacje umów na wykonanie warunków korzystania z wód dla poszczególnych zlewni.
Dokumenty te będą stanowiły wytyczne, co do dysponowania zasobami zarówno co do poboru
jak i zrzutu wód dla poszczególnych cieków. Poinformował o działaniach związanych z nowym
cyklem planistycznym. Zaapelował do członków Rad – jako przedstawicieli wszystkich sektorów
gospodarki o zaangażowanie się w działania związane z konsultacjami społecznymi, zarówno
podczas dyskusji jak i podczas innych spotkań w których będą brali udział.
- Dyrektywa powodziowa – na zlecenie Prezesa KZGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej przygotowuje pierwszą z map, która musi być wykonana do określenia ryzyka
powodziowego na poszczególnych obszarach.
Podczas spotkania padło kilka pytań związanych z rolą rozpoczęcia realizacji zbiornika
Racibórz.
Głos zabrał Pan Ryszard Gołębowski – Wójt Gminy Bierawa witając wszystkich bardzo
serdecznie. Poinformował, iż Gmina znajduje się w strefie oddziaływania rzeki Odry, co
w przypadku wezbrania wód stanowi poważne zagrożenie dla mieszkańców. Podziękował za
przekazanie informacji związanych ze zbiornikiem Racibórz.
Głos zabrała Pani Gabriela Tomik – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.
Poinformowała, iż jej rolą jest podążanie w kierunkach, które gospodarze cieków wodnych
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podjęli. Oświadczyła, iż samorządy włączą się do wspierania takich spotkań, oddelegowując
swoich przedstawicieli.

Głos zabrał Pan Stanisław Staniszewski, stwierdzając, iż współpraca z samorządami
terytorialnymi jest jednym z naszych celów. Organizując spotkania Rad GWRW Małej Wisły
i Górnej Odry - nie tylko w siedzibie RZGW Gliwice, ale również w licznych samorządach,
zauważa się efekty propagandowo-medialne. Przyczynia się to również do głębszego poznania
bardzo złożonych problemów gospodarki wodnej.
Następnie podsumował dotychczasową działalności Rad GWRW Małej Wisły, Czadeczki i Górnej
Odry. Przedstawił ilość podjętych przez Rady GWRW MW i GO Uchwał w latach 2007-2011,
zwracając szczególną uwagę na te, które zostały wysłane do najwyższych władz RP. Wspomniał
o szczególnie aktywnych, wybitnych specjalistach z Rad GWRW MW i GO i gości /ekspertów/,
którzy dzięki wiedzy, zaangażowaniu, aktywności i doświadczeniu w zakresie problematyki
gospodarki wodnej, wzbogacali spotkania niezwykle interesującymi i bogatymi w treści
merytoryczne prezentacjami i wykładami. Zwrócił uwagę na fakt, iż Rady GWRW MW i GO
sprzeciwiały się spec ustawie, której celem było masowa reorganizacja służb gospodarki wodnej
i melioracji. Wspomniał o Uchwale, która miała za zadanie zainspirować polskie władze
w okresie polskiej prezydencji do tego, aby zorganizować kongres, który miałby być związany
z problemami gospodarki wodnej w zakresie bezpieczeństwa powodziowego oraz synchronizacji
działań na obszarach państw europejskich. Ta sprawa nie została jednak zaakceptowana przez
władze naczelne.
Poinformował również o warsztatach w Krakowie, które odbyły się 18 października 2011 r.
w siedzibie RZGW w Krakowie. Spotkanie dotyczyło zagadnień ochrony przeciwpowodziowej
zapobiegania wystąpieniu strat i łagodzeniu skutków działania żywiołu w relacji z zagadnieniami
zagospodarowania przestrzennego oraz perspektyw – możliwości i zagrożeń rozwoju żeglugi
śródlądowej. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów w gronie
eksperckim oraz wypracowanie wniosków i postulatów w formie wspólnej Uchwały Prezydiów
Rad Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej Odry oraz
Środkowej Odry.

Efektem spotkania będzie także publikacja, w której zawarty zostanie zbiór wykładów, prelekcji
i prezentowanych podczas spotkania, wyników badań, a także wybór dokumentów i materiałów
źródłowych. Publikacja zostanie wzbogacona o materiał fotograficzny dotyczący wystawy: „120
lat żeglugi na Odrze”, która została zaprezentowana uczestnikom warsztatów dzięki
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uprzejmości Pana mgr inż. Mariusza Przybylskiego /Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Kędzierzynie-Koźlu/ i cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Niniejsze podsumowanie dotyczące działalności Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry, zostało
przedstawione w formie slajdów, jako „katalog fotografii”.
/Podsumowanie dotychczasowej działalności Rad GWRW Małej Wisły, Czadeczki
i Górnej Odry stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Wystąpienie Pani Ksenia Starzec-Wiśniewska /Kierownik Wydziału ds. Komunikacji
Społecznej i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/. Prelegentka
przedstawiła „Informację na temat zadań i kompetencji Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry”.
Nawiązała do podstaw prawnych, omówiła m.in. zakres działania rad – wyrażenie opinii
w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym oraz klucz doboru składu osobowego
rad – organy i instytucje uprawnione do delegowania przedstawicieli do prac w radach.
Wspomniała o uregulowaniach wewnętrznych dotyczących organizacji pracy Rad GWRW Małej
Wisły i Górnej Odry oraz naświetliła społeczną funkcję i misję Rad. Przekazała informacje
dotyczące możliwości aktywnego zaangażowania członków Rad w intensyfikację działań
promujących proces planowania gospodarowania wodami wśród grup docelowych oraz wśród
przedstawicieli tzw. szerokiego społeczeństwa.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Wystąpienie Pani Kornelia Ożóg /Specjalista w Wydziale ds. Komunikacji Społecznej
i Współpracy Międzynarodowej oraz Spraw Organizacyjnych/. Prelegentka przedstawiła
informację na temat „Dostępności i zasad korzystania z materiałów informacyjnych i źródłowych
przeznaczonych dla członków Rad – ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących
II cyklu planistycznego – aktualizacji planów gospodarowania wodami”. Omówiła poszczególne
etapy korzystania z materiałów informacyjnych przeznaczonych dla członków Rad GWRW MW
i GO na stronie internetowej RZGW Gliwice. Wspomniała również o specjalnych hasłach, które
każda osoba otrzyma na spotkaniu, a dzięki którym członkowie Rad będą mieli dostęp do
dokumentów źródłowych takich jak PGO.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Podczas spotkania przekazane zostały materiały informacyjne, którymi dysponuje RZGW Gliwice
oraz plakat informacyjno-promocyjny z zakresu US.
Następnie Dyrektor RZGW Gliwice przystąpił do wręczenia dyplomów okolicznościowych
w uznaniu zasług w ramach działalności na rzecz Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry.
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Dyplomy otrzymali członkowie II kadencji Rad za wieloletnią, efektywną współpracę, aktywny
udział oraz zaangażowanie w prace Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Małej Wisły w latach 2007-2011, jak również za działania w zakresie wspierania udziału
społeczeństwa w planowaniu gospodarowania wodami w Regionach Wodnych
Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry.
Prezydia Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry II kadencji
w imieniu własnym oraz członków Rad Małej Wisły i Górnej Odry złożyli na ręce
Pani Kseni Starzec-Wśniewskiej oraz Pani Kornelii Ożóg /Wydział NS/NM/ podziękowania za
rzetelną pracę i zaangażowanie
w organizowanie prac Rad, za podejmowane wysiłki w postaci realizacji cennych inicjatyw o
dużym znaczeniu dla gospodarki wodnej w Regionach Wodnych
Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry - w aspekcie udziału społecznego w procesie planowania
gospodarowania wodami.
Spotkanie uświetniło również uroczyste wręczenie nominacji członom Rad GWRW
Małej Wisły i Górnej Odry.
Dyrektor poinformował, iż jest zainteresowany współpracą z nowo powołanymi członkami Rad
III kadencji licząc na aktywny udział w pracach rady i wspomaganiu RZGW Gliwice
w podejmowanych działaniach. Zaproponował, aby zgłaszać wszelkie propozycje spotkań wraz z
tematami przewodnimi.
Przystąpiono do zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rad i Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa. Do dokumentu wniesiono jedną uwagę (porządkującą tekst). Uwzględniając
niniejsza propozycję, jednogłośnie przyjęto Uchwały Rad GWRW: Małej Wisły – 206 i Górnej
Odry – 200 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rad Gospodarki Wodnej
Regionów Wodnych MW i GO.
/Uchwały nr 206 Rady GWRW Małej Wisły i nr 200 Rady GWRW Górnej Odry stanowią
odpowiednio załącznik nr 7A i 7B do niniejszego protokołu/.

Następnie przystąpiono do zatwierdzenia Uchwał Rad GWRW Małej Wisły - 206 A i Górnej Odry
– 200A w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Stałej Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa przy Radach Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych MW i GO. Uchwały w w/w
sprawie przyjęto jednogłośnie.
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/Uchwały nr 206 A Rady GWRW Małej Wisły i nr 200 A Rady GWRW Górnej Odry
stanowią odpowiednio załącznik nr 8A i 8B do niniejszego protokołu/.

Kolejnym punktem porządku dnia było podjęcie Uchwał w sprawie powołania Prezydiów Rad
GWRW Małej Wisły i Górnej Odry. Podczas głosowania jawnego wyłoniono przedstawicieli do
Prezydiów Rad GWRW MW i GO. Pan Stanisław Staniszewski ogłosił nazwiska osób, które
uzyskały największa ilość głosów, a tym samym stały się członkami nowego Prezydium.
Uchwały w w/w sprawie przyjęto jednogłośnie.
/Uchwały nr 207 Rady GWRW Małej Wisły i nr 201 Rady GWRW Górnej Odry stanowią
odpowiednio załącznik nr 9A i 9B do niniejszego protokołu/.
Pan Stanisław Staniszewski zaproponował, aby w przyszłym roku odbył się wyjazd
integracyjny do krajów, które osiągnęły duże efekty w rozwoju inwestycji związanej
z gospodarka wodną w pogodzeniu z kreatywnym działaniem w zakresie środowiska.
Przed przystąpieniem do głosowania Planów Gospodarki Odpadami, Pani Jolanta Chochół
/Pracownica RZGW Gliwice/ przedstawiła krótki zarys problemów zawiązanych z projektami
planów. Następnie poddano pod głosowanie Uchwały w następującej sprawie:
Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry:
Uchwała

nr

202

Rady

Gospodarki

Wodnej

Regionu

Wodnego

Górnej

Odry

w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Żory na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. Uchwałę pozytywnie
opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 202 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Uchwała

nr

203

Rady

Gospodarki

Wodnej

Regionu

Wodnego

Górnej

Odry

w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Gminy Branice na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2015”. Uchwałę
pozytywnie z uwagami opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 203 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Odry stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Uchwała

nr

208

Rady

Gospodarki

Wodnej

Regionu

Wodnego

Małej

Wisły

w sprawie: wydania opinii do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Zawiercia
na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Uchwałę pozytywnie opiniującą
przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 208 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
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Uchwała

nr

209

Rady

Gospodarki

Wodnej

Regionu

Wodnego

Małej

Wisły

w sprawie: wydania opinii do projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Żory na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”. Uchwałę pozytywnie
opiniującą przedmiotowe PGO przyjęto jednogłośnie.
/Uchwała nr 209 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrała Pan Krzysztof Kolczyk – Prezes Zarządu Kopalni Piasku w Kotlarni, który powitał
wszystkich gości oraz radnych gminy Bierawa, uczestniczących w obradach. Nawiązał do słów
Pani Wicestarosty w sprawie współpracy, dążąc do osiągnięcia celu związanego z gospodarka
wodną.

Zaprosił

wszystkich

zebranych

na

punkt

widokowy

przyszłego

zbiornika

przeciwpowodziowego na rzece Bierawce.

Wystąpienie Pana Tadeusza Pycia – Dyrektora Ruchu Zakładu Górniczego Kotlarnia. Prelegent
przedstawił informacje na temat „Wykorzystania wyrobiska kopalni piasku „Kotlarnia” pod
budowę zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Bierawce”. Wspomniał o historii rozwoju
eksploatacji złoża piasków podsadzkowych w wyrobisku „Kotlarnia”. Przedstawił rzekę
Bierawkę w aspekcie zagrożenia powodziowego oraz proces formalnego przygotowania do
budowy zbiornika przeciwpowodziowego „Kotlarnia”. Omówił aktualny stan przygotowania
niniejszego zadania do realizacji. Przedstawił charakterystykę projektowanego zbiornika
przeciwpowodziowego

jak

również

obiektów

tego

zbiornika.

Wspomniał

o

pracach

przygotowawczych wykonanych w ramach rekultywacji.
/Prezentacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Niniejsza prezentacja stała się tematem do gorącej dyskusji. Poruszano aspekty związane
z kwestią jakości wody w Bierawce. Dyskutowano nad tym, dlaczego kopalnia zajmuje się
budową zbiornika przeciwpowodziowego oraz kto – w tym wypadku, będzie jej inwestorem
i z jakich funduszy ta inwestycja będzie realizowana. Rozważano, kto będzie finansował
utrzymanie tego zbiornika i funkcji przeciwpowodziowych po jego wybudowaniu. Sprostowana
została informacja, iż to nie RZGW w Gliwicach zostanie potencjalnym inwestorem tej
inwestycji. Do dyskusji włączyli się również Radni Gminy Bierawa, stwierdzając fakt, iż woda
rzeki Bierawski jest zanieczyszczona. Spekulowano również czy w owych opracowaniach
uwzględnione zostały elementy podniesienia się zwierciadła wody na tym terenie w stosunku do
istniejącej zabudowy lub zabudowy powstałej w okresie eksploatacji tego wyrobiska.
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Głos zabrał Pan Andrzej Siudy /Przewodniczący Rady GWRW Małej Wisły/ stwierdzając, iż
widząc wagę tego zadania, jakim jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego, zaproponował,
iż Rada GWRW Małej Wisły jest gotowa poprzeć realizację tego zadania Uchwałą.
Wypowiedz Pana Andrzeja Siudego poparł Pan Stanisław Staniszewski /Przewodniczący
Rady GWRW Górnej Odry/, stwierdzając, iż Rady GWRW MW i GO powinny podjąć wspólną
Uchwałę wspierającą ideę sensownego wykorzystania środowiska, jakie powstało w miejscu
budowy zbiornika dla celów rekreacyjnych, jak również zmniejszenia skutków powodzi w dolinie
rzeki Odry. Z dwoma glosami wstrzymującymi się przyjęto propozycję Przewodniczących.
Ustalono, iż Prezydia z pomocą członków Rad, przygotują treść Uchwały.
Następnie Pan Maciej Jastrzębski /członek Rady GWRW Małej Wisły/ zaprosił na kolejne,
wspólne posiedzenie Rad GWRW MW i GO /29 listopada 2011 r./ do Centrum Szkolenia Kadr
PKE S.A. w Jaworznie.

ZAKONCZENIE SPOTKANIA: 15 14

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