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„Sprawozdanie z przebiegu III tury konsultacji społecznych dotyczące PGWD”

Zgodnie z zapisami zawartymi w Ustawie Prawo wodne (art. 119 ust. 7 i 9) i Ramowej Dyrektywy
Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach udostępnił społeczeństwu informacje
oraz przeprowadził konsultacje społeczne (zgodnie harmonogramem) dotyczące:
9 „Harmonogramu

i

programu

prac

związanych

ze

sporządzaniem

planów

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z zestawieniem działań, które
należy przeprowadzić w drodze konsultacji społecznych” – w terminie 22grudnia 2006r. –
22 czerwca 2007r.;
9 „Przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej określonych dla danego obszaru
dorzecza” w terminie 22 grudnia 2007r. – 22 czerwca 2008r.;
9 „Projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy” w terminie
22 grudnia 2008r. – 22 czerwca 2009r.
W związku z powyższym każdy zainteresowany miał możliwość zgłoszenia zmian i wniesienie uwag
do konsultowanych dokumentów w ciągu 6 miesięcy od podania ich do publicznej wiadomości.
Zaangażowanie społeczeństwa w proces planowania na wszystkich jego etapach pozwoli mu być
współodpowiedzialnym za gospodarkę wodną oraz zaakceptować działania podejmowane
w ramach realizacji zatwierdzonego planu.
Ostateczna wersja dokumentów będzie zbiorem zapisów, które składają się na optymalne
koncepcje planistyczne uwzględniając interesy wszystkich środowisk w zakresie korzystania
z zasobów wodnych.
W sprawozdaniu zawarto informacje na temat:
1. „Badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektów Planów Gospodarowania Wodami
dla danego obszaru dorzecza – przygotowania, przebieg oraz wyniki”
2. Spotkań informacyjnych i informacyjno-konsultacyjnych w ramach „PGWD” z Radami
Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry, z Komisjami ds. Udziału
Społeczeństwa przy tych Radach oraz z grupami docelowymi w ramach bezpośredniego
przekazywania informacji i konsultacji - /ustnych oraz pisemnych/
3. Forum dyskusyjnego, które udostępniono szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej
RZGW Gliwice (www.forum.rzgw.gliwice.pl) – założenia i faktyczne efekty
4. Strona internetowa RZGW Gliwice – informowanie szerokiego społeczeństwa o planach
i realizacji procesu udziału społeczeństwa /informacje na stronie internetowej RZGW Gliwice
i dyżury telefoniczne pracowników/
5. III KRAJOWEGO FORUM WODNEGO / Rawa Mazowiecka/ 25 – 26 marca 2009r. DELEGACI Rad GWRW MW i GO oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tych Radach.
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1. „Badania ankietowe przeprowadzone w ramach projektów Planów
Gospodarowania Wodami dla danego obszaru dorzecza – przygotowania,
przebieg oraz wyniki”
Zgodnie z „Programem udziału społeczeństwa we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej
w Polsce” wyróżniono następujące grupy docelowe (uczestnicy procesu udziału społeczeństwa):


Administracja samorządowa



Organizacje pozarządowe



Administracja rządowa



Rolnictwo



Usługi wodne



Przemysł



Leśnictwo



Rybactwo i rybołówstwo



Wędkarstwo



Turystyka

W oparciu o zapisy regionalnego „Programu udziału społeczeństwa” do poszczególnych grup
docelowych wysłano lub przekazano w inny sposób – np.: podczas spotkań, ankiety wg
zmienionego podziału, który wprowadzono na podstawie doświadczeń z I tury konsultacji
społecznych. „Nowy” podział został również zastosowany w II turze uwzględniając płynność
granic między poszczególnymi grupami społeczno-zawodowymi.
Grupy docelowe wg zmodyfikowanego podziału – uczestnicy procesu udziału społeczeństwa:
1. MŁODE POKOLENIE (DZIECI I MŁODZIEŻ) - edukacja, informacja
oraz elementy konsultacji
2. Administracja samorządowa i rządowa
3. Organizacje pozarządowe (ekologiczne oraz zrzeszające „lokalnych patriotów")
4. Rolnictwo
5. Leśnictwo
6. Przemysł i budownictwo oraz usługi wodne
7. Gospodarka rybacka i Wędkarze
8. Turystyka oraz agroturystyka.
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Członkom RADY GWRW MW i Komisji ds. US przy tej Radzie przekazano 200 ankiet natomiast
członkom RADY GWRW GO oraz Komisji ds. US przy tej Radzie przekazano 409 ankiet – jako
osoby szczególnie zaangażowane w proces udziału społeczeństwa zostali oni poproszeni o pomoc
w dystrybucji ankiet.
OGÓŁEM SPOŁECZEŃSTWU PRZEKAZANO: 3500 ANKIET. Ponadto formularz był
dostępny on-line na stronie internetowej RZGW Gliwice, o czym informowało pismo przewodnie
zapraszające do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.
Po zakończeniu III TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH z terenu Regionów Wodnych Małej
Wisły, Czadeczki i Górnej Odry zebrano 589 wypełnionych ankiet dot. projektu planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy”, które wpłynęły do siedziby RZGW Gliwice.

2. Spotkania informacyjne i informacyjno-konsultacyjne
w ramach „PGWD” z Radami Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych:
Małej Wisły i Górnej Odry, z Komisjami ds. Udziału Społeczeństwa przy
tych Radach
oraz z grupami docelowymi w ramach bezpośredniego przekazywania
informacji i konsultacji - /ustnych oraz pisemnych/
Zgodnie z art. 14 Ramowej Dyrektywy Wodnej wprowadzono obowiązek informowania
i angażowania społeczeństwa w proces wdrażania jej postanowień – istotnym elementem na
szczeblu krajowym są coroczne spotkania Krajowego Forum Wodnego.
Podczas spotkania Rad GWRW MW i GO oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tych
Radach połączone z seminarium naukowym pt.: „Organizacja i przeprowadzenie konsultacji
społecznych w odniesieniu do projektu planu gospodarowania
wodami dla obszarów dorzeczy wraz z dostarczeniem społeczeństwu
informacji dotyczących tego planu na poziomie regionów wodnych”
– dnia 2 kwietnia 2009r. przedstawiono referaty dotyczące:
„Planowania

w

gospodarowaniu

wodami

jako

instrument

zarządzania zasobami wodnymi”, „organizację procesu wdrażania
Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce”, „Tworzenia Planów
Gospodarowania Wodami w I Cyklu Planistycznym w Polsce”, Udziału Społeczeństwa
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w

procesie

planowania

gospodarowania

wodami

w regionach wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej
Odry

administrowanych

przez

Regionalny

Zarząd

Gospodarki Wodnej w Gliwicach” oraz „Przedstawienia
działań wynikających z projektów planów gospodarowania
wodami dla obszarów RZGW Gliwice”.
Na spotkaniu Rad GWRW MW i GO oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tych
Radach – dnia 18 czerwca 2009r. podsumowano III turę konsultacji społecznych oraz przyjęto
następujące Uchwały: Uchwała Nr 155 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły,
Uchwała Nr 140 Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego
Górnej Odry oraz Uchwały Nr 6 Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa przy Radzie

Małej Wisły i Górnej Odry

w sprawie „uwag i wniosków
do

projektu

planu

gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza MW i GO
zebranych podczas spotkań informacyjno-konsultacyjnych”.
Podczas głosowania Uchwał nr 6 - Komisji ds. Udziału
Społecznego oraz Uchwały Nr 140 Rady Gospodarki Wodnej
Regionu Wodnego Górnej Odry jedna osoba wstrzymała się od głosu, natomiast pozostałe osoby
głosowały za pozytywnym przyjęciem dokumentu. Podczas głosowania Uchwały Nr 155 Rady
Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły dwie osoby wstrzymały się od głosu,
natomiast pozostałe osoby głosowały za pozytywnym przyjęciem dokumentu.
W ramach rozpowszechnienia informacji dotyczących gospodarki wodnej – w ramach konsultacji
społecznych - wśród

szerokiego społeczeństwa

przeprowadzono spotkania informacyjno-

konsultacyjne uwzględniając grupy docelowe, środowiska zawodowe oraz społeczność lokalną.
Spotkania

te

pracownikom

umożliwiły

wszystkim

RZGW

są

i

zainteresowanym

pozytywnym

przykładem

zadawanie
„wyjścia

bezpośrednich
do

pytań

społeczeństwa”

z zagadnieniami dot. gospodarki wodnej.
Spotkania z poszczególnymi grupami docelowymi /spotkania informacyjno-konsultacyjne/ były
możliwością wniesienia przez szerokie społeczeństwo własnego wkładu w Plany Gospodarowania
Wodami w Dorzeczu.
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W trakcie odbywających się prezentacji uczestnikom rozdano ankiety dotyczące projektów planów
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy.

Spotkania informacyjne
Wykorzystując fakt organizowania spotkań lub konferencji o tematyce związanej z gospodarka
wodną, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawili
m.in. materiał informacyjny dotyczący Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu oraz wagę
Udziału Społecznego w procesie tworzenia tych dokumentów.
Spotkania, które odbyły się w tym czasie to:
9 8 stycznia 2009r. – Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach;
9 12 luty 2009r. – Konferencja Leśników w Ustroniu;
9 17 kwietnia 2009r.- Konferencja w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach;
9 19 maj 2009r. – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
9 20 maj 2009r. – Spotkanie Rady Powiatu w Czechowicach Dziedzicach.

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
W ramach rozpowszechniania zagadnień związanych z „Planami Gospodarowania Wodami
w Dorzeczu” wśród szerokiego społeczeństwa (z uwzględnieniem grup docelowych - grup
społecznych, środowisk zawodowych, społeczności lokalnych) przeprowadzono spotkania
informacyjno-konsultacyjne

z

przedstawicielami

administracji

samorządowej,

rządowej

z użytkownikami oraz NGO ekologicznymi.

Zorganizowano cykl spotkań na terenie poszczególnych Zarządów Zlewni działających na
obszarze administrowanym przez RZGW Gliwice. Ze względu na ważność spotkań, informację
o nich wysłano faxem i e’mailem do wszystkich gmin znajdujących się na obszarze działania
RZGW Gliwice. Rozwieszono plakaty w miejscowościach znajdujących się w pobliżu miejsca
organizowanego spotkania. W proces konsultacji włączyli się burmistrzowie, starostowie oraz
poszczególne osoby z Rad i Komisji rozpowszechniając informacje o mających się odbyć
spotkaniach.
Na stronie internetowej RZGW Gliwice – w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE” zostały
zamieszczone materiały przygotowane przez Wydział Planowania, Gospodarowania i Ochrony
Wód oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zmiany te dotyczą zadań wynikających z Programu
wodno-środowiskowego kraju stanowiące element projektów planów, a przewidzianych do
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realizacji w poszczególnych zlewniach bilansowych, częściach wód i w odniesieniu do obszarów
powiatów na terenie administrowanym przez RZGW Gliwice. Zamieszczono również referat, który
wyjaśnia zagadnienia związane z tworzeniem projektów Planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy oraz Programu wodno-środowiskowego kraju wraz z zestawieniem
wynikających z niego działań. Jednocześnie wytypowane zestawy działań zostały przedstawione
również w osobnych plikach, uwzględniając podział obszaru RZGW Gliwice na zlewnie
bilansowe, a poglądowe mapy poszczególnych zlewni bilansowych pomogły zlokalizować
interesujący obszar.
RZGW Gliwice ze względu na swój zasięg działania, który obejmuje powiaty województwa
śląskiego, po części opolskiego i małopolskiego, zorganizował sześć spotkań informacyjnokonsultacyjnych dla społeczności lokalnej zamieszkującej obszar dorzeczy Małej Wisły i Górnej
Odry.
Zagadnienia dotyczące udziału społecznego były prezentowane w następujących terminach:
9 25 maj 2009r. – Starostwo Powiatowe w Olkuszu /Region Wodny Małej Wisły – Zlewnia
Przemszy/;
9 27 maj 2009r. – Miejska biblioteka Publiczna w Kędzierzynie Koźlu /Region Wodny Górnej
Odry – Zlewnia Kłodnicy i Górnej Odry/;
9 1 czerwca 2009r. – Starostwo Powiatowe w Raciborzu / Region Wodny Górnej Odry –
Zlewnia Górnej Odry/;
9 3 czerwca 2009r. – Starostwo Powiatowe w Będzinie /Region Wodny Małej Wisły – Zlewnia
Przemszy/;
9 4 czerwca 2009r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach /Region Wodny
Małej Wisły – Zarząd Zlewni Małej Wisły/;
9 9 czerwca 2009r. – Urząd Miejski w Wiśle /Region Wodny Małej Wisły – Zlewnia Małej
Wisły/.
Zgodnie z programem podczas spotkań przedstawione zostały następujące prezentacje:
1. „Plany Gospodarowania Wodami Dorzecza oraz Plan Wodno-Środowiskowy Kraju
narzędziami kształtującymi politykę wodną”;
2. „Organizacja i przeprowadzenie konsultacji społecznych w odniesieniu do projektu planu
gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy wraz z dostarczeniem społeczeństwu
informacji dotyczących tego planu na poziomie regionów wodnych”;
3. „Założenia Projektu Planów Gospodarowania Wodami Dorzecza dla obszaru zlewni Małej
Wisły z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju (powiaty)”.
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Głównym celem spotkań było wzbudzenie świadomości wśród zaproszonych przedstawicieli
grup docelowych na temat konsultacji społecznych, a przekazane informacje zaowocowały
w postaci uwag do konsultowanych dokumentów.
Spotkania te umożliwiły wszystkim zainteresowanym bezpośrednie zadawanie pytań . Najczęściej
poruszane problemy to:
¾ koszty działań wskazane w programie wodno-środowiskowym kraju są nieadekwatne do
rzeczywistych kosztów tych działań;
¾ sposób pozyskiwania środków finansowych na realizacje zgłoszonych inwestycji;
¾ zakres kompetencji „administratora cieków”;
¾ rozszerzenie zapisów dotyczących zadań inwestycyjnych ;
¾ gospodarka wodno-środowiskowa na terenach wiejskich;
¾ terminy realizacji zadań inwestycyjnych;
¾ zawarcie w Projekcie „Planu…” zadania inwestycyjnego związanego z budową
oczyszczalni systemu liniowego;
¾ problem usytuowania zadania inwestycyjnego w Projekcie „Planu…”
¾ niezrozumienie skrótów znajdujących się w Projekcie
„Planu…”;
¾ określenie rodzaju działań zawartych w Projekcie „Planu…”;
¾ czy koszty działań podane w Projekcie „Planu…” są kosztami
dla całego kraju?;
¾ terminy realizacji zadań inwestycyjnych;
¾ związek programu wodno-środowiskowego z KPOŚ;
¾ trudność zrozumienia treści Projektu „Planu…”.
¾ problem odnalezienia poszczególnych danych zawartych w Projekcie „Planu…”
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¾ możliwość zaktualizowania zatwierdzonego „Planu…” ;
¾ skanalizowanie dorzeczy;
¾ jakość Odry pod względem czystości;
¾ skanalizowanie osiedli i kontrola pod względem bilansu
wodnego;
¾ odprowadzanie wód bytowych oraz ścieków do rzek;
¾ brak informacji o aktualnym, miejscowym planie województwa śląskiego w Projekcie
„Planu…’;
¾ zawarcie w Projekcie „Planu…” zadania inwestycyjnego związanego z budową
oczyszczalni ścieków oraz związane z tym koszty;
¾ dzikie wysypiska oraz problem z dopłatami za wywóz śmieci;
¾ zanieczyszczenia

rzek

poprzez

odprowadzanie

do

nich

nieczystości (związków chemicznych).
¾ koszty działań inwestycyjnych zawartych w Projekcie „Planu…”
¾ regulacja rowów i potoków;
¾ brak cyklicznych działań związanych z jakością wód;
¾ uregulowanie stanu formalno-prawnego wód;
¾ konsekwencje

wynikające

z

braku

wykonania

zadania

inwestycyjnego;
¾ ograniczenie

rozwoju

gospodarczego

gmin

związanego

z pozwoleniami wodno-prawnymi;
¾ źródło

pozyskiwania

danych

zawartych

w

Projekcie

„Planu…”;
¾ skanalizowanie gmin wiejskich oraz związane z tym zadaniem koszty.
Efektem

powyższych

spotkań

jest

świadomość

ekologiczna

oraz

poczucie

współodpowiedzialności za stan wód, a informacje przekazywane w trakcie spotkań umożliwiły
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społeczeństwu świadomie uczestniczyć w procesie konsultacji oraz zagwarantowały społeczeństwu
możliwość wniesienia własnych propozycji do Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczu.
Podczas spotkań informacyjnych oraz informacyjno-konsultacyjnych przeprowadzono
ankietyzację wśród uczestników spotkania, a także rozdano materiały informacyjnej tj.:
BROSZURA INFORMACYJNA zawierająca informację na temat „Projektów Planów
Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”, PROJEKTY PLANÓW
Gospodarowania Wodami dla obszarów dorzeczy: Wisły i Dunaju, MAPA POLSKI
z podziałem na dorzecza, informator o RZGW Gliwice /folder/ wydany przez RZGW Gliwice;
oraz folder „Porozmawiajmy o wodzie” wydany przez RZGW Gliwice.

3. Forum dyskusyjne,
które udostępniono szerokiemu społeczeństwu na stronie internetowej RZGW
Gliwice (www.forum.rzgw.gliwice.pl) – założenia i faktyczne efekty.
„Internet powinien być wykorzystywany jako podstawowe źródło informacji oraz narzędzie
komunikacji dla partnerów procesu udziału społeczeństwa. Na www.rzgw.gliwice.pl utworzone
zostało interaktywne forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę informacji, wnoszenie uwag
i składanie wniosków oraz daje możliwość konsultowania poszczególnych dokumentów
w procesie sporządzania planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych Małej Wisły,
Czadeczki i Górnej Odry. Forum dyskusyjne na stronie internetowej RZGW Gliwice charakteryzuje
się:
9 możliwością rejestracji wraz z aktywacją konta użytkownika, pozwalającą na
weryfikację podanego adresu e-mail,
9 możliwością stosowania sygnatur (podpisów) emblematów,
9 możliwością głosowania za pośrednictwem ankiet,
9 podziałem na tematy, wątki i informacje,
9 możliwością załączenia zdjęć, rysunków, wykresów, etc,
9 możliwością załączenia zdjęć, obrazków identyfikujących rozmówców,
9 jest wyposażone w wyszukiwarkę.
Interaktywne forum pozwala szerokiemu społeczeństwu wnosić uwagi do dokumentów
obligatoryjnie poddawanych konsultacjom /w wyznaczonych terminach/."
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Mimo powyższych założeń zawartych w

„Programie udziału społeczeństwa w sporządzaniu

planów gospodarowania wodami dla Regionów Wodnych: Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry
na rok 2007” (z perspektywą na lata 2008-2009) odzew społeczeństwa na forum był znikomy.
Można więc stwierdzić, iż interaktywne forum nie cieszyło się popularnością nie tylko podczas
I i II tury konsultacji społecznych ale również i podczas III tury.

4. Strona internetowa RZGW Gliwice –
informowanie szerokiego społeczeństwa o planach i realizacji procesu
udziału społeczeństwa /informacje na stronie internetowej RZGW Gliwice
i dyżury telefoniczne pracowników/

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej:
Internet jest jednym z podstawowych narzędzi komunikacji pomiędzy członkami udziału
społeczeństwa. Informacje dotyczące konsultacji społecznych zamieszczane na stronie
internetowej RZGW Gliwice były uznane za przystępne oraz zawsze aktualne. W sytuacji
pojawienia się problemu związanego z wyszukaniem materiałów dotyczących zadań wynikających
z Programu wodno-środowiskowym kraju, zainteresowanym służyli pomocą pracownicy Zespołu
NS/NM, a w przypadku sporadycznych sytuacji wynikających z niemożliwością otwarcia
dokumentu, pomocy udzielał dział informatyczny.
Dyżury telefoniczne pracowników Zespołu NS/NM:
Podczas III tury konsultacji społecznych została udostępniona linia telefoniczna. Dyżury
telefoniczne były pełnione od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. Odebrano ponad
40 telefonów, a najwięcej na przełomie maja/czerwca br. kiedy to miały odbyć się spotkania
informacyjno-konsultacyjne. Po każdym spotkaniu liczba telefonów nasilała się celem
dodatkowych pytań związanych głównie z wypełnianiem ankiet oraz prośbą o dodatkowe
wyjaśnienia związane z projektami planów gospodarowania wodami w dorzeczach.
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5. III KRAJOWE FORUM WODNE / Rawa Mazowiecka/

25 – 26 marca 2009r.
- DELEGACI Rad GWRW MW i GO
oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy tych Radach
W dniach 25-26 marca 2009r. w Hotelu Ossa Congress & Spa Rawie Mazowieckiej odbyło się
III Krajowe Forum Wodne, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Tematem wiodącym tego spotkania były „projekty planów gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy w Polsce”.
Uczestnikami Forum byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, publiczne
i prywatne podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki naukowo-badawcze oraz
pozostałe zainteresowane strony.
III Krajowe Forum Wodne cieszyło się również zainteresowaniem wśród delegacji Rad
Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Komisji ds. Udziału
Społeczeństwa: Panem Stanisławem Staniszewskim /przewodniczący Rady GWRW Górnej Odry/,
Panem Kazimierzem Buczyńskim /członek Rady GWRW Górnej Odry/, Panem Andrzejem
Pilarczykiem /Członek Rady GWRW Małej Wisły/, Panią Ewą Owczarek-Nowak /członka Rady
GWRW Małej Wisły i Górnej Odry/ oraz Panem Janem Bondarukiem /członek Komisji ds. US
przy Radzie GWRW Małej Wisły. Osoby te bardzo aktywnie uczestniczyły w pracach
tematycznych grup dyskusyjnych, które były integralną częścią spotkania. Istotnym elementem
było przekazanie przewodniczącym Krajowego Forum Wodnego wniosków i postulatów
(stanowiących załącznik do Uchwał Rad GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Komisji ds.
Udziału Społeczeństwa przy Radach z dnia 19 lutego 2009r.) nadsyłanych przez członków Rad
GWRW Małej Wisły i Górnej Odry oraz Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.
***

Dla wszystkich zaangażowanych w proces udziału społecznego
wystosowano podziękowania, które zamieszczono na stronie
internetowej www.rzgw.gliwice.pl
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