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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/17 

z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

dnia 28 września 2017 r. o godz. 9:00 

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00,w sali nr 401 Urzędu 

Gminy Ostróda. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum, aktualnie 10 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych, nieobecni: Andrzej Bartnicki, Witold Bojar, Jarosław Pawszyk, Mieczysław 

Woźny). Prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy 

Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Marzennę 

Koziorowską, Ewę Malinowską Kierownika Referatu Oświaty oraz  radnych i sołtysów 

gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Annę Lewandowską. 

 

Następnie Pan Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się  

w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2017 – 2028. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz wewnętrznej  

w miejscowości Wałdowo. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia 

cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.   

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje. 
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15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                            
    

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 

                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXIII 

sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 

10 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie: 

- ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, 

- użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda,   

- powołania komisji przetargowej, 

-  przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań, 

- wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, 

- powołania komisji przetargowej, 

- zmian budżetu gminy na 2017 rok, 

- zbycia nieruchomości mienia komunalnego 

- powołania komisji konkursowej do oceny ofert na dofinansowanie wkładu własnego 

organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

- nabycia nieruchomości, 

- zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda. 

 

Spotkania, konferencje 
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1. Zarząd Związku Gmin i Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 

„Czyste Środowisko”. 

2. Narada dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 

3. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej w Lipowie.  

4. Udział w naradzie w Starostwie Powiatowym w sprawie projektów wodociągowych. 

5. Udział w organizowanych dożynkach sołeckich, gminnych i krajowych.  

6. Udział w organizowanych zebraniach wiejskich. 

7. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostródy. 

8. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. 

9. Spotkanie z Starostą Ostródzkim. 

10. Spotkanie z dyrektorem firmy Budimex i Strabag. 

 

Przygotowanie projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad sesji. 

 

Radny Marek Szostek prosił o wyjaśnienie przedstawionego w sprawozdaniu Zarządzenia 

Wójta w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na dofinansowanie wkładu 

własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że Stowarzyszenie z Samborowa złożyło wniosek na 

budowę wiaty w Samborowie, jednakże warunkiem pozyskania środków w kwocie 13 tys. 

było zabezpieczenie środków własnych w kwocie 500 zł.  

 

Radny Marek Szostek dalej doprecyzował, że w omawianych przez Wójta zarządzeniach 

usłyszał wymienianą miejscowość Szyldak i dlatego prosi o informacje. 

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że zgodnie z zarządzeniem w sprawie nabycia nieruchomości, 

Gmina Ostróda nabyła w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn nieruchomości gruntowe położone w obrębie: 

-  Bednarki, oznaczoną jako działka ew. Nr 3/17, o pow. 0,1419 ha,  

-  Reszki, oznaczoną jako działka ew. Nr 3/50, o pow. 0,0013 ha,  

-  Kajkowo, oznaczoną jako działka ew. Nr 291 o pow. 0,2291 ha, 

-  Lubajny, oznaczoną jako działka ew. Nr 348/43, o pow. 0,1461 ha, 

-  Szyldak, oznaczone jako działki ew. Nr 6/46 o pow. 0,1924 ha i Nr 6/69 o pow. 0,3138 ha. 

 

Pan Marek Szostek podziękował Wójtowi Gminy Ostróda za przedstawione informacje. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

W chwili obecnej na salę obrad przybył radny Tomasz Klimecki, aktualnie uczestniczy 11 

radnych. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/244/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r.  

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2017-2028, przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

  

Pan Sadowski odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/245/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 - 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/246/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu– stanowi 

załącznik nr 6 do projektu uchwały. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o 

różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/247/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym 

tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin  – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda. 

Pani Ewa Malinowska poinformowała, że projekt uchwały uwzględnia proponowane zmiany 

zgłoszone przez radnych na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres załącznika do uchwały wnioskował o 

odczytanie samej uchwały. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Następnie Pan Sadowski odczytał uchwałę. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy  większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/248/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda- stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

Ad. 9.  

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie. 

Pan Sadowski odczytał uchwałę. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z 

terenu Miasta Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie - stanowi załącznik  

nr 9 do protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz wewnętrznej w 

miejscowości Wałdowo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/250/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w 

sprawie nadania nazwy drodze gminnej oraz wewnętrznej w miejscowości Wałdowo - 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i 

opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/251/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za 

korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Sołtys sołectwa Górka Jan Wasiak interweniował w sprawie niewywiązania się  

z obietnic przez firmę Strabag w zakresie ilości dostarczonego destruktu. 

 

Pan Bogusław Fijas zaprosił sołtysa do swojego gabinetu w celu omówienia technicznych 

spraw związanych ze zgłoszonym tematem. 

 

Radny Stanisław Korpusik zgłosił problem z uciążliwym transportem ciężkim firmy ORTON 

z Ornowa. 

 



 

8 
 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że w tej sprawie należy złożyć oficjalny wniosek, który 

zostanie przekierowany do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie a powiat 

prawdopodobnie wprowadzi ograniczenie nośności. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin prosił o informacje na temat przekazywanej 

informacji do urzędu w sprawie tablic informacyjnych w sołectwach. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacje służyły do sprawdzenia ilości oraz stanu 

technicznego gablot w poszczególnych sołectwach. Pan Sadowski zachęcał do przeznaczania 

środków z funduszu sołeckie na wykonanie tablic aluminiowych. 

 

Wójt Gminy Ostróda wspomniał o potrzebie odpowiedniej ilości gablot, poprzez które trafiają 

istotne informacje i ogłoszenia do mieszkańców.  

 

Sołtys sołectwa Morliny Henryk Krużewski zapytał, czy znane są bliższe informacje na temat 

śmieci w Morlinach. 

 

Wójt Gminy Ostróda ustosunkował się do zapytania i poinformował, że cały obiekt został 

sprzedany przez komornika, jednak gmina nie posiada wiedzy, kto został właścicielem. 

Sprawę wyjaśnia WIOŚ, ponieważ trafiły sygnały, że „śmieci są zakopywane, czy też 

wywożone”. 

 

Pan Krużewski nadmienił: „podniesione zostały płyty i śmieci zostają zakopywane w dół”. 

 

Pan Fijas: „półtora roku temu była możliwość przy współpracy z Marszałkiem, żeby za środki 

publiczne usunąć odpady, jednak mieniem dysponował już komornik i zrezygnowano ze 

współpracy”. Wójt zapewnił, że sprawą  składowiska śmieci w Morlinach zajęły się 

odpowiednie służby. 

 

Następnie Pan Henryk Krużewski w nawiązaniu do przygotowanego projektu remontu drogi 

w Morlinach stwierdził, że wiele kwestii nie zostało ujęte w dokumentacji i dlatego chciałby 

zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy w celu udzielenia wyjaśnień. 

 

Wójt wyjaśnił, że przyjmuje wszystkie uwagi w kwestii dróg, jednak nie każdą uwagę można 

uwzględnić w dokumentacji. Pan Bogusław Fijas uważa, że przygotowany projekt jest 

kompletny. 

 

Sołtys twierdzi, że na tym etapie projekt można jeszcze zmienić. 

 

Wójt stwierdził, że jeżeli opracowany projekt nie podoba się mieszkańcom, to gmina może go 

nie realizować, ponieważ na dzisiejsze warunki funduje się w Morlinach rzecz „luksusową”. 

Wójt dziwi się mieszkańcom, że stawiają dodatkowe wymagania, które gmina nie jest w 

stanie spełnić. 

 

Pan Krużewski pytał: „czy droga i chodnik w obecnych czasach, tj. luksus”. 

 

Pan Wójt dalej podtrzymuje swoje zdanie w kwestii określenia zadania w Morlinach jako 

„luksusu” i wyjaśnia, że miejscowość nie jest przejazdowa a żądania po dwóch stronach drogi 

wykonanie chodnika i na końcu zbudowana zatoczka. Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że droga za 



 

9 
 

pewien czas na tym odcinku stanie się drogą lokalną, powiatową. Pan Fijas nie widzi potrzeby 

publicznej rozmowy na ten temat, gdyż wielokrotnie z sołtysem omawiany był projekt.  

 

Pan Henryk Krużewski : „następne czterdzieści lat będziemy bez dogi” 

 

Wójt ponownie wyraził swoje zdziwienie, że mieszkańcy maja uwagi do projektu i 

powiedział, że gminy na tym etapie jeszcze nie stać na robienie dróg w sposób luksusowy, 

ponadto mimo słownej umowy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, gmina nie 

otrzymała pisemnej zgody na dofinansowanie remontu drogi i dodał, że w przypadku braku 

środków droga nie będzie robiona, tym bardziej jeśli widoczny jest opór. 

 

Następnie Pan Krużewski złożył wyjaśnienia na temat korzystania dzieci z przystanków 

autobusowych informując, że kontaktował się w tej sprawie z GDDKiA. Ponadto zgłosił 

uwagi do zeskładowanego destruktu  na przystanku w Morlinach. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że właściciel placu ma prawo zeskładować destrukt na swoim 

terenie. 

 

W dalszej części dyskutowano na temat bezpieczeństwa dzieci dowożonych do szkół z 

Morlin. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że należy rozważyć inwestycje planowaną w Morlinach, 

ponieważ  w wielu miejscowościach chodniki budowane są etapami. 

 

Następnie sołtys sołectwa Zajączki poinformował, że ma zapewnienia Marszałka w sprawie 

dofinansowania do montażu lamp solarnych w Zajączkach. Ponadto prosił o informację na 

temat skali remontu drogi Lipowo –Zajączki. 

 

Pan Fijas w kwestii montażu lamp solarnych odpowiedział, że temat ze strony samorządu 

gminnego jest nieznany. 

 

Przewodniczący Rady udzielił wyjaśnień w sprawie remontu drogi Zajączki – Lipowo i 

poinformował, że na drodze powiatowej zostały uzupełnione dziury i nie przewiduje się 

nowej nawierzchni. 

 

Wójt dodał, że powiat będzie realizował dokończenie zadania na drodze powiatowej Nastajki 

– Wirwajdy z uwagi na oddanie obwodnicy, wskutek czego zostanie wzmożony ruchu na 

trasie Olsztyn-Iława, przez Smykowo-Nastajki. Wójt wspomniał również o priorytetowym 

remoncie odcinka drogi Smykowo-Rudno, jak i newralgicznych remontach dróg Pietrzwałd-

Zajączki, Zajączki-Lipowo. 

 

Ad. 13. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

Nie zgłoszono interpelacji na poprzednich sesjach. 

 

Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje. 
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Wójt Gminy Ostróda zaprosił na Dzień Ziemniaka, który odbędzie się dnia 1.10.2017 r. w 

Kraplewie. 

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku składania przez sołtysów wniosków o 

podział funduszu sołeckiego oraz ewentualnych zmianach na 2017 r., których termin upływa 

31.10.2017 r. 

Ad. 15. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1010. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Anna Lewandowska       Janusz Sadowski 


